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88498436سرويس فرهنگي

   يك عشق جنجالي؛ ديدار )1373(
يك ساختارش��كني محض و جسورانه. محمدرضا 
هنرمند با فيلم »ديدار« با ب��ازي مهران مديري بر 
موضوعي دست گذاشته بود كه پيش بيني مي شد 
جنجالي شود كه شد و حتي به محاق برود كه رفت. 
با دلباختگي امير، پسر مسلمان به ژانت، دختر ارمني 
در هزار توي مناسبات و معذوريت هاي اجتماعي، 
سنگ اندازي هاي سنت و مخالفت خانواده ها گرفتار 
مي شود و تا لبه پرتگاه پيش مي رود اما اكسير عشق 
مي چربد بر تمام تضادها و مالحظات و اين دلدادگي، 
با اسارت امير جاودانه مي شود و رنگ و بوي ابدي به 
خود مي گيرد. همه چيز از يك اتفاق شروع مي شود؛ 
س��رقت دوربين ژانت در باغ گل. امي��ر در پي دزد 
مي گذارد و دوربين را ب��ه صاحبش بازمي گرداند و 
همان جا جرقه  زده مي شود. مخالفت ها اما ژانت را 
وامي دارد تا به خواستگاري امير پاسخ منفي بدهد، 
چاره و ناچار. چ��رخ روزگار مي چرخد؛ ژانت پدر و 
مادرش را در يك بمباران هوايي از دست مي دهد؛ 
برادر س��رباز تازه از جبهه برگشته اش با مشكالت 
روحي دست و پنجه نرم مي كند؛ احساس تنهايي 
ياد يار قديمي كه حاال او هم به جبهه رفته اس��ت. 
ژانت براي امير نامه مي فرستد و او را مي طلبد. يك 
بله ضمني معش��وق به عاش��ق. امير بازمي گردد و 
ازدواج سر مي گيرد. در رجعت دوباره اش به جبهه 
اما اسير مي شود و در موسم آزادي ژانت را مي بيند 
كه به همراه پسرشان به استقبالش آمده است. فيلم 
در زمان اكران با مخالفت هايي جدي روبه رو مي شود 
تا آنجا كه خيلي زودتر از ح��د انتظار از پرده پايين 
مي آيد. »دي��دار« در مقام يك مل��ودرام اجتماعي 
كه پيرنگ داس��تانش را بر بس��تر مقوله اسارت و 
بازگشت آزادگان بنا مي كند، دستكم در زمان خود 
كه مخاطب از شعارزدگي و گيشه گرايي برخي آثار 
اين چنيني دلزده شده اس��ت، يك اثر قابل اعتنا و 
پيشرو محسوب مي شود. جوان اول فيلم را بازيگري 
ايفا مي كند كه يك سال بعد پله هاي ترقي را دو تا 
يكي مي پيمايد و مي ش��ود آقاي خنده تلويزيون؛ 

مهران مديري. 
   رضا، رضا شد كيميا )1373(

كيميا س��اخته احمدرضا درويش رن��ج مضاعف، 
مرارت بعد از اين، مسائل و مشكالت آزادگان پس از 
رهايي را به تصوير مي كشد. از لحن حماسي بيش و 
كم اغلب آثار ساخته شده با محوريت اسراي ايراني 
فاصله مي گي��رد و بر مالحظات انس��اني و عواطف 
درهم گره خورده متمركز مي ش��ود. رضا همس��ر 
باردارش را به بيمارس��تان مي رس��اند و خود اسير 
مي ش��ود. پس از 9 سال كه از اس��ارت بازمي گردد 
درمي يابد كه همسرش در هنگام وضع حمل فوت 
كرده و دخترش نزد ش��كوه، جراحي كه همسرش 
را عمل كرده در مشهد زندگي مي كند. رضا در پي 
دخترش كه حاال ب��راي او حكم كيميا را پيدا كرده 
مي رود، نامش هم كيمياست. ش��كوه اما كيميا را 
دختر خود مي دان��د و حق و س��همش از زندگي. 
چالش ها آغاز مي شود. حس پدرانه چشم در چشم 
مهر مادرانه. ش��كوه كه عرصه را تنگ مي بيند در 

نهايت رضايت مي دهد به عودت دخت��ر به پدر، از 
سر اس��تيصال. رضا اما در اتاقي كه پنجره اش رو به 
مرقد امام مهرباني ها گش��وده مي شود مي گذرد از 
حق مسلم خود. رضا، رضا مي شود. رضايت مي دهد 
تا دخترش، كيميا نزد مادرش، شكوه بماند. شكوه 
در مقابل ش��كوه؛ ش��كوه ايثار رضا در مقابل حس 
مادرانه شكوه. رضا بي سر و صدا مي رود، همان گونه 
كه آمده بود. فيلم احمدرضا درويش نگاهي به شدت 
انساني به يك چالش عاطفي دارد. چارچوب درست 
و اصولي فيلمنامه، ش��خصيت هاي اثر را به شدت 
ملموس مي كند و تماشاگر را وادار كه با هر دو طرف 
ماجرا همذات پنداري كرده و به طرفين حق بدهد. 
»كيميا« مورد تحس��ين مخاطب عام و منتقدان 
قرار مي گيرد، توأمان. فيلم برنده جايزه ويژه هيئت 
داوران سيزدهمين جشنواره فجر مي شود و البته 
يك سيمرغ ديگر را براي مرحوم خسرو شكيبايي 
پس از »هامون« به ارمغان مي آورد. »كيميا« از يك 
مثلث بازيگري فوق العاده متبحر و قدر بهره مي برد؛ 

خسرو شكيبايي، بيتا فرهي و رضا كيانيان. 
   نبردي ديگر )1374( س�رگرد مش�عل و 

حاج رسول
»نب��ردي ديگ��ر« را باي��د از زاوي��ه ظرفيت ه��ا و 
قابليت هاي يك س��ريال تلويزيوني مورد مداقه و 
نقد قرار داد. هر چه هس��ت، سريال عبداهلل باكيده 
در سال هاي مياني دهه 70 مخاطبان فراواني را پاي 
گيرنده هاي خانگي مي نشاند تا ماجراي حاج رسول 
و سرگرد مشعل را تعقيب كنند. داستان »نبردي 
ديگر« در اردوي اسراي ايراني در عراق مي گذرد و 
همان سختگيري ها و آزار و اذيت هايي كه در اغلب 
مجموعه هاي تلويزيوني از سوي زندانبانان سختگير 
و كينه توز عراقي به اس��را روا داشته مي شود. نقطه 
عطف سريال اما جست وجوي بي امان يك سرگرد 
استخبارات عراق به نام مشعل است كه در پي يكي 
از فرماندهان ايراني به نام حاج رسول رستگاري تمام 
اردوهاي اسرا را زير پا مي گذارد. حاج رسول صورت 
اين سرگرد عراقي را در عمليات چزابه با آرپي جي 
سوزانده و او حاال سخت به دنبال انتقام است. تمام 
كنش و واكنش هاي سريال حول همين شناسايي و 
انتقام كور چرخ مي زند. مرحوم اكبر سنگي شايد در 
ماندگارترين نقش تمام دوران زندگي حرفه اي اش، 
ابعاد يك شخصيت ساديست را به خوبي از آب و گل 
درمي آورد. ساير اسرا كه تني چند از آنها حاج رسول 
را مي شناسند در مقابل همه شكنجه هاي مشعل تاب 
مي آورند و نام و نشاني از حاج رسول بروز نمي دهند. 
درست در روز آزادي اسرا، مشعل كه حاج رسول را 
شناس��ايي كرده، درصدد انتقام برمي آيد كه البته 
ناكام مي ماند تا همه چيز بر وفق مراد و خواس��ته 
بيننده تلويزيوني باشد. سريال عبداهلل باكيده فارغ 
از همه نق��اط ضعف و قوتش ام��ا در نهايت يك اثر 
مخاطب پسند است كه الاقل از آزمون سرگرم كردن 

مخاطب سربلند بيرون مي آيد. 
   بوي پيراهن يوسف )1374(

غفور در پي يوسفش است و شيرين، خسرويش را 
مي طلبد. ابراهيم حاتمي كيا در ميانه هاي دهه 70 

فيلمنامه اي را دست مي گيرد كه به طور مستقيم و 
بي واسطه به آزادگان و چشم انتظاري خانواده هايشان 
تمركز دارد. دايي غفور كه خود گمشده اي دارد، به 
طور اتفاقي شيرين را از فرودگاه به خانه مي رساند 
كه آمده تا مگر رد و نش��اني از برادرش بگيرد. درد 
مشترك اين دو را به هم نزديك مي كند. دايي غفور، 
ش��يرين را نيز چش��م به راه و اميدوار نگه مي دارد. 
»بوي پيراهن يوسف« بدون ش��ك همچنان و به 
ش��دت يكي از آثار قابل قبول و قابل دفاع در ميان 
فيلم هاي ساخته ش��ده حول محور آزادگان ايراني 
است. فيلم سكانس هاي نفسگير كم ندارد. مثالش، 
س��كانس دورزدن چندين باره دايي غف��ور بر دور 
ميدان آزادي تا شيرين س��ال ها دور مانده از وطن 
جان بگيرد يا دويدن و خراميدن هيجان زده دايي 
غفور در ميان اتوبوس هاي حامل آزادگان براي يافتن 
نشاني از يوسفش. س��كانس طاليي »بوي پيراهن 
يوسف« اما آنجاست كه اصغر، داماد دايي غفور كه 
معالجه اش در آلمان را نيمه تمام گذاشته، به كشور 
بازمي گردد و با دختر خردس��الش مواجه مي شود. 
اصغر آغوش مي گش��ايد تا دردانه اش را دربرگيرد؛ 
دخترك اما از چهره پدر كه همچنان نشانه هايي بارز 
از سوختگي را در خود دارد مي هراسد و چند قدم به 
عقب برمي گردد و... پس از مكثي كوتاه، خود را در 
آغوش پدر رها مي كند؛ گويي كه محبت دخترانه اش 
غلبه مي كند بر واهمه و غافلگي��ري ابتدايي اش از 
ديدن صورت سوخته پدر. در اين سكانس، ابراهيم 
حاتمي كيا كه در سياقي هيچكاك وار خود حضوري 
هرچند گذرا در قالب يكي از همراهان و همرزمان 
اصغر دارد كه براي معالجه مسافر فرنگ بوده است، 
با ديدن آنچه ميان پدر و دختر مي گذرد احساساتي 
مي شود و بغض كرده، از راننده تاكسي مي خواهد كه 
هر چه زودتر حركت كند. از اين دست صحنه هاي 
احساسي را كه به تماشاگر تلنگر مي زند در فيلم به 
كرات مي توان رصد كرد. حاتمي كيا با گزينش علي 
نصيريان و نيكي كريمي )كه آن روزها همچنان خود 
را بازيگر مي دانست و سوداي كارگرداني نداشت( 
مي كوشد تركيبي جذاب و حرفه اي براي دو نقش 
اصلي فيلمش فراهم آورد. با نگاهي هرچند گذرا به 
فهرس��ت عوامل فيلم چند اسم به چشم مي خورد 
كه جالب به نظر مي آيد. آتيال پسياني در اين فيلم 
دستيار حاتمي كيا است و مجيد مدرسي كه بعدها 
به همراه برادرش )حمي��د( كاله قرمزي ها را توليد 
مي كنند، تهيه كننده »بوي پيراهن يوسف« است. 

 مردي ش�بيه ب�اران )1375( متف�اوت اما 
مهجور

چه كسي مي تواند باور كند كارگردان »چارچنگولي« 
و »گشت ارشاد« روزي روزگاري نه چندان بعيد فيلم 
متفاوتي چون »مردي شبيه باران« را ساخته باشد؟! 
»مردي شبيه باران« يك فيلم خاص است در ميان 
آثاري كه ب��ا محوريت يا نگاهي به اس��را و آزادگان 
ايران ساخته شده. قهرمان فيلم سهيلي هم چندان 
شباهتي به اسالف خويش ندارد؛ نه شعار مي دهد و 
نه حماسه سرايي مي كند. اتفاقاً سهيلي در كنشي 
هوش��مندانه ترتيبي مي دهد تا منصور قاس��مي، 
قهرمان فيلمش قبل از اسارت، دچار موج انفجار شده 
و تعادل روحي خود را از كف بدهد. حاال اس��ارت با 
پريشان احوالي و تيك هاي عصبي عجين شده است. 
فيلم متفاوت »مردي ش��بيه باران« يك ابوالفضل 
پورعرب متفاوت را نيز با خود دارد. پورعرب ناگهان 
خ��ود را از دام فيلم  ه��اي تج��اري ميانه هاي دهه 
70 مي رهاند و با جان بخش��يدن به كاراكتر فيلم 
به خودش و خي��ل منتقدانش ثاب��ت مي كند كه 
مي تواند همچنان آكتور خوبي باشد، به شرطي كه 
همه چيز آنگونه باشد كه بايد. همين بازي متفاوت 
پورعرب داوران جشنواره پانزدهم فجر را وامي دارد 
تا سيمرغ بهترين بازيگر نقش اول مرد را براي او كنار 
بگذارند. مرحوم بابك بيات هم سيمرغ مي گيرد از 
بابت موسيقي متني كه براي »مردي شبيه باران« 
مي سازد. فيلم همان سال در دوره هفتم جشنواره 

دفاع مقدس هم تقريباً تمام جوايز را درو مي كند تا 
»مردي شبيه باران« مطلعي خوش براي كارگردان 
جوانش باشد كه از مشهد مي آيد. عجيب آنكه چنين 
فيلمي با موضوع و س��اختاري متفاوت و پرش��مار 
جوايزي كه به خ��ود اختص��اص مي دهد مهجور 

مي ماند، حتي تا به امروز. 
   بازگشت پرستوها )1376( نيمرو بر محفظه 

اسرا
همان هميش��گي، مطابق آنچه از تلويزيون انتظار 
مي رود. دوباره س��ختي ها و مشقت ها و آنچه بر سر 
اس��راي ايراني مي رود در اردوگاه هاي عراق. جمع 
خوب ها و بدها. زندانبانان از هيچ پلشتي اي فروگذار 
نمي كنند و زندانيان ايس��تاده اند بس��ان كوه هاي 
استوار. س��ياوش طهمورث در نقش يك زندانبان 
قس��ي القلب از هيچ كنش رذيالن��ه اي رويگردان 
نيست تا مگر اسراي ايراني را بيشتر بيازارد؛ اسيراني 
از پيرمرد موي سفيد كرده گرفته تا نوجواني كه تازه 
پشت لبش جوانه زده، كه بهروز شعيبي باشد. يكي 
از سكانس هاي ماندگار سريال »بازگشت پرستوها« 
حبس كردن اس��را در يك محفظه فلزي است كه 
در زير نور مس��تقيم آفتاب، داغ و تبدار شده و بعد، 
براي آنكه ميزان ح��رارت و گرم��اي اين محفظه 
نش��ان داده ش��ود زندانبانان عراقي روي آن تخم 
مرغ نيمرو مي كنند و مي خورند. داس��تان سريال 
در ميان اردوگاه اس��يران و خانواده هايي كه چشم 
به راه بازگش��ت عزيزان ش��ان دارند در رفت و آمد 
است. نقش اين چشم انتظاران البته از نوع مؤنثش 
را بازيگراني همچون كتايون رياحي، تانيا جوهري و 
گيتي ساعتچي بازي مي كنند. »بازگشت پرستوها« 
مانند اغلب آثار اين چنيني در تلويزيون پر است از 

ديالوگ هاي به شعار پهلوزده. 
   بيداري رؤياها )1388( ميان ايوب و داوود

محمدعلي باشه آهنگر در مقام كارگردان »بيداري 
رؤياها« نگاهي آسيب شناسانه از منظر اجتماعي به 
بازگش��ت آزادگان دارد و معضلي را دستمايه قرار 
مي دهد ك��ه گريبان برخ��ي از خانواده ها را گرفته 
است. رخشانه پس از اعالم شهادت شوهرش، ايوب، 
و در حالي كه پسري از او به يادگار دارد، به عقد برادر 
شوهرش، داوود، درمي آيد. سال ها مي گذرد. رخشانه 
و داوود حاال صاحب دختري شده اند و فرزند دومي 
نيز در راه اس��ت. ناگهان از كميته جس��ت وجوی 
مفقودين خبر مي رسد كه ايوب زنده است و اسير 
بوده و به زودي به كش��ور بازمي گردد. و چالش ها 
از همين لحظه آغاز مي ش��ود. از منظر فقهي، پس 
از آگاهي از زنده بودن همسر اول، همسر دوم به زن 
نامحرم مي شود. پس، كار مشكل تر از پيش مي شود. 
رخشانه مي ماند و س��رگرداني ميان دو زندگي، دو 
همسر، دو برادر. از آن سو داوود هم در برزخي جانكاه 
گرفتار مي شود. حاال، هم بايد از زني كه سال ها با او 
زندگي كرده و الفت ها ميان شان برقرار است بگذرد 
و هم با حس گناهي دست و پنجه نرم مي كند كه 
از تصاحب و دست درازي به آنچه متعلق به برادرش 
بوده، نش��ئت مي گيرد. باش��ه آهنگر در »بيداري 
رؤياها« نگاهي تازه و متفاوت به دغدغه ها و مناسبات 
اجتماعي زناني دارد كه همسران اسير خود را شهيد 

پنداش��ته و تن به زندگي جديدي داده اند و حاال با 
آگاهي از زنده بودن شوهرانش��ان، بر س��ر دوراهي 
ماندن يا رفتن ايستاده اند. فيلم در راستاي موضوع 
جديد و ساختارشكنانه خود در پايان نيز به ورطه 
شعارزدگي نمي غلتد و فينالي متفاوت و واقع گرايانه 
را براي مخاطب تدارك مي بيند. سرانجامي كه شايد 
به مذاق بيننده خوش نياي��د اما برآمده از واقعيتي 

است كه در جامعه جريان دارد. 
   اخراجي ها2 )1388( واويال ليلي

يك نگاه سطحي و سهل الوصول به مسئله اسارت. 
زندان را تفرجگاه ديدن. زندانبان��ان عده اي ابله و 
عقب مانده ذهني. دوستان مجيد سوزوكي كه حاال او 
را از دست داده اند، اسير مي شوند و به زندان منتقل. 
و هر چه شيرين كاري و طنازي اي را كه بلد هستند 
رو مي كنند تا مگ��ر خن��ده اي از مخاطب بگيرند. 
مسعود ده نمكي در »اخراجي ها2« تقريباً هر چه به 
دستش رسيده را در فيلمنامه گنجانده تا به فيلمش 
رنگ و لعاب كمدي بدهد. او به موازات اسارت ياران 
مجيد سوزوكي در عراق، داستان يك هواپيماربايي 
توس��ط منافقين در ايران را نيز طراحي مي كند تا 
خانواده ه��اي آنها را نيز به نوع��ي درگير فيلمنامه 
كند. ده نمكي حتي با نگاهي به فيلم »فرار به سوي 
پيروزي« جان هيوستون يك مسابقه فوتبال ميان 
اسراي ايراني و به طور مشخص ياران مجيد سوزوكي 
با زندانبانان عراقي ترتيب مي دهد، به نيت جذب هر 
چه بيشتر مخاطب. مخلص كالم، »اخراجي ها2« 
ملغمه اي است كه همه چيز دارد تا بفروشد و فقط 
بفروشد. اگر بپذيريم كه يكي از اهداف ساخت آثار 
اين چنيني، انعكاس گوشه اي از مرارت ها و مشقاتي 
اس��ت كه اس��راي ايراني در اردوگاه هاي عراقي از 
س��ر گذرانده اند، فيلم ده نمكي كاماًل ف��ارغ از اين 
دغدغه هاست و اس��راي ايراني در »اخراجي ها2« 
اغل��ب در حال م��زاح و مطايب��ه و خواندن آهنگ 
واويال ليلي هستند. با اين همه و با توجه به حضور 
يك دوجين بازيگر سرشناس از اكبر عبدي و جواد 
رضويان گرفته تا حسام نواب صفوي و شيال خداداد، 
فيلم در زمان اكران ركورد فروش را جابه جا مي كند 

و گيشه را مي تركاند. 
   شيار 143 )1392( دلتنگي هاي الفت

نرگس آبي��ار از قص��ه اي واقع��ي وام مي گيرد تا 
مظلوميت و چشم انتظاري معصومانه مادران اسرا 
را به تصوير بكش��د كه اتفاقاً حاصل كار مي ش��ود 
اثري مان��دگار و قابل دفاع به نام »ش��يار 143«. 
عالقه الفت به تنها پسرش، به عشق هاي افسانه اي 
پهلو مي زند. عاشقانه هاي مادر تمامي ندارد. باور 
مرگ فرزند براي او محال به نظر مي رس��د. اس��را 
مي آيند اما فرزند الفت نه؛ نه خودش و نه پيكرش. 
زن ميانسال اما سرحال ديروزي و پيرزن فرتوت و 
كمرخميده امروزي چشم به راه مي ماند و مي ماند 
و مي ماند. راديويي كوچك به كمرش وصل مي كند 
كه موجش هميشه روي فركانس راديو عراق است، 
به اين اميد كه نام فرزندش را بشنود. چشم انتظاري 
او ديگران را نيز به مرز اس��تيصال مي رساند. روح 
پسر، بي تابي مادر را برنمي تابد؛ به خواب سربازي 
مي آيد و نش��اني ش��يار 143 را مي ده��د؛ همان 
جا كه پيكر او سال هاس��ت روي زمين مانده و پر 
از مين اس��ت. س��رباز مذكور در ابت��دا خوابش را 
جدي نمي گيرد و حواله مي دهد به پريشان حالي 
ذاتي اش؛ خواب ام��ا تكرار مي ش��ود و باقيمانده 
جسد پيدا، حاصل عمليات تيم تفحص. و سكانس 
پاياني و طاليي فيلم آبيار شكل مي گيرد. آنجا كه 
الفت باقيمان��ده پيكر دردان��ه اش را چون قنداق 
ايام كودكي به آغوش مي گي��رد و برايش الاليي 
مي خواند. »شيار 143« يك مريال زارعي متفاوت 
را در خود دارد كه هنرمندانه در شمايل يك مادر 
چش��م انتظار خوش مي درخش��د و البته مهران 
احمدي را كه بي نظير است. مريال زارعي براي اين 
فيلم سيمرغ بهترين بازيگر نقش اول زن را از سي و 

دومين جشنواره فيلم فجر از آن خود مي كند.

نگاه »جوان« به فيلم ها و سريال هاي شاخص ساخته شده با محوريت آزادگان

يوسف گمگشته در سينما و سيما
   محسن محمدي

26 مرداد مصادف است با س�الروز آغاز بازگشت عزتمندانه آزادگان به ميهن. 
با گذشت 29 سال از بازگش�ت آزادگان به وطن در ميان آثار نمايشي كه روي 
پرده نقره اي يا قاب جادوي�ي با نگاهي به زندگي اين از خودگذش�تگان نقش 
و جان گرفته اند بيش و كم آثاري قابل اعتنا هم قابل مش�اهده اس�ت كه البته 
سينما نسبت به تلويزيون، دستكم در كيفيت سهم بيشتري دارد. برخي آثار 
هم گرفتار كليشه بوده اند و مبتال به ش�عارزدگي. با اين حال دست هنر هفتم 
و قاب كوچك چندان هم خالي نيست، در س�ينما، پرواز از اردوگاه، قاصدك، 
پاكت، دي�دار، رنجر، نف�وذي، ب�وي پيراهن يوس�ف، كيميا، معص�وم، دوئل، 
اخراجي ها2، بيداري رؤياها، مردي ش�بيه باران و دست هاي خالي را مي توان 
مثال زد و در سيما نبردي ديگر، بازگشت پرستوها، قفسي براي پرواز و دولت 
مخفي قابل ذكر اس�ت. به بهانه قرابت به سالروز بازگش�ت آزادگان به كشور 
نگاهي كوتاه و موجز داش�ته ايم به فيلم ها و سريال هاي ش�اخص اين عرصه. 

چ�ه كس�ي مي توان�د ب�اور كند 
كارگ�ردان »چارچنگول�ي« و 
»گشت ارشاد« روزي روزگاري نه 
چندان بعيد فيل�م متفاوتي چون 
»مردي ش�بيه باران« را س�اخته 
باشد؟! »مردي ش�بيه باران« يك 
فيلم خاص اس�ت در ميان آثاري 
كه با محوريت يا نگاهي به اس�را و 

آزادگان ايران ساخته شده

كيميا ساخته 
احمدرضا درويش 
رنج مضاعف، مرارت 
بعد از مسائل و 
مشكالت آزادگان 
پس از رهايي را به 
تصوير مي كشد. از 
لحن حماسي بيش و 
كم اغلب آثار ساخته 
شده با محوريت 
اسراي ايراني 
فاصله مي گيرد و بر 
مالحظات انساني 
و عواطف درهم 
گره خورده متمركز 
 مي شود

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان بوشهر

آگهى تحدید حدود اختصاصى

 م الف: 89/ مجید امیرى-رئیس اداره ثبت اسناد وامالك گناوه

آگهى مفقودي 
ــی  ــا ج ــپ صب ــد تی ــودرو ســواري پرای ــرگ ســبز خ ب
ــی  ــفید روغن ــگ س ــه رن ــدل 1380 ب ــس م ــی. ایک . ت
ــماره  ــران 68-538 س 51 و ش ــالك ای ــماره پ ــه ش ب
  S1412280710952 ــی ــماره شاس ــور00239764و ش موت
ــود  ــرداد مســعود انصــاري مفق ــاي مه ــه آق ــق ب متعل

ــد.               ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

آگهى دادنامه
راي دادگاه 

قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان
محمدرضا صردي

آگهى دادنامه

راي دادگاه

قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

سازمان آگهي هاي  
روزنامه جوان
تلفني 

روزنامه سياسي، اجتماعيآگهي مي پذيرد

  و  فرهنگي صبح ايران
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد

آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

ـــرمـربـي  س  
ــهرداري  ــم ش تي
ــي  زمان ــز:  تبري
ــن  ــه در راه آه ك
ــلم   ــز ابومس و ني
ــودم  ــرمربي ب س
مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ــهرداري تبريز  در  ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 
اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ــرايط را تقويت كني و  ــي ش از لحاظ روح

شايد در آن مسائل فني خيلي به كار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 
خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان

عكس : مهدي دهقان | صفحه 20
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نابود مي شود
روانشناسان در گفت و گو با «جوان»:

سيد محمد خاتمي:

تحريك فرصت طلبان 
براي گراني مايحتاج مردم

هشدار كارشناسان به دولت
4

3
2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن

امروز  صورت مي گيرد
3

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

چون وعده آزادي و عدالت داده اند
رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينكه 

اجالس امروز بسيار پرمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس آفريقا و ايران داراي مش

غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سرشار از حوادث تلخ و شيرين، 

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنان، اعتقاد به 

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

احترام به ملت ها و انسان ها، سرزمين هاي حاصلخيز و منابع 

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را برقرار كرده است. 

ــرادران تاريخي و  ــاس كرده ايم كه ياران و ب ما همواره احس

فرهنگي هستيم كه در يك جبهه قرار داريم. 

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

براي پاك كردن گذشته  تاريك و غير قابل دفاعشان اما اين 

بار با شعارهاي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 

ــنت الهي  ــبختانه و بنا بر س رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  ــتقل اعم از آفريقايي، آس و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق
استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند  رئيس جمهور ادامه داد: آفريق

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

بردارند. وي ادامه داد: امروز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش بزرگان آفريقا با درايت و هوش

توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايان آفريقا و ملت هاي 

آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحاديه آفريقا در 

مسير بازيابي جايگاه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 

مي كند. احمدي نژاد افزود: ايران نيز با شناخت درست زمان 

و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم نظير خود و 

با تكيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگفت خود زنده و 

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحاديه آفريقا در 

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي كنم ملت ايران 

آماده است تا همه  تجربيات و توان خود را براي آفريقا و براي 

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 
و ضعيف تر مي شود. 

رئيس جمهور افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

و ستمگران رسوا شده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ــاني آنان قرار گرفته اس ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواندكارت زرد ايران به آمانو

سخنان آمانو نه تنها به اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه  19
توهين به ساير بازرسان آژانس است. آمانو يا دانسته  اين 

اظهارات را بيان كرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 

است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرده، ايراد بزرگي به او وارد 

است و بايد وقت بگذارد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. 

ــر تصدي مدير كلي  هنگامي كه بين آمانو و آقاي منتي بر س

آژانس رقابت بود، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

ــن اقدام جنون آميز و كينه توزانه به  و انزجار و نفرت خود را از اي

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 
به هتك حرمت 

قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م
نيستم كه بتوانم 
با يك خواننده در 
سالن هاي مختلف 
كار بكنم. مي دانم 
ــه بايد  كه چگون
حماسي بنويسم 
ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

ماشين نويس هم كمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

ــال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب  س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استكبار در آغاز 

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

كه در نماد وهابيت و القاعده متبلور شده بود در 

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس
هدف قرار داد.

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

ــكوك حمله به برج هاي دوقلو در نيويورك  مش

مبني بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 

برده باشد. بوش با تصور اينكه با بهانه جويي از آن 

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

و اجرا شده بود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

اسالم تحميل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

كه بسته شد و آنها جاي خود را به كساني دادند 

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش
مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس
گرفته اند:

1-  مقابله با حركت روزافزون اقبال به اسالم در 

كشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 
نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا تركيه، بر ضرورت 

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

كلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

كشورهاي خاورميانه اعالم كرده و براي مقابله با 

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

كريم مي تواند متأثر از اين حركت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

اين اهانت جنون آميز يادآور شدند:«اين حادثه و 

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

ــالم عزيز و قرآن مجيد است. صراحت  اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ــالمي در مقابله با استكبار  از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 
افشا خواهد كرد.
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