شنبه  14تیر 1399
وطنامروز      شماره 2964

فرهنگوهنر

امام صادق(ع):
كسى كه نياز مؤمنى را بدون هيچگونه كوچك كردن او برطرف
نمايد خداوند متعال او را در بهشت جای خواهد داد.

اخبار

نگاهی به کارنامه هنری و نقشهای ماندگار مرحوم سیروس گرجستانی که در 76سالگی دارفانی را وداع گفت

جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۰

برگزار میشود

جش��نواره فیلم لندن اعالم کرد ای��ن دوره خود را
به ص��ورت ترکیبی از حضور فیزیکی و مجازی برگزار
میکند .به گزارش «وطن امروز» ،جشنواره فیلم لندن
که از سوی انستیتو فیلم بریتانیا برگزار میشود ،برگزاری
توچهارمین دوره
ترکیبی آنالین -فیزیکی را برای شص 
خود برگزید .این جشنواره که از  ٧تا  ١٨اکتبر ( ۱۶تا
 ٢۷مهر) برگزار میش��ود  ۵۰فیلم اولین نمایش خود
را به صورت مجازی اکران میکند ،در همین حال ۱۲
پیشنمایش از فیلمهای جدید نیز در سینماهای سراسر
بریتانیا نمایش داده میشود .نمایش هر فیلم همراه با
جلسات گفتوگوی آنالین با تماشاگران خواهد بود و
با فیلمس��ازان و بازیگران اصلی نیز مصاحبه میشود.
امسال به صورت استثنایی این جشنواره هیأت داوران
نخواهد داش��ت و تماش��اگران جایگزین هیأت داوران
رس��میجشنواره میش��وند و با رای آنها در  4بخش
جوایز اهدا میش��ود .بخش رس��انهها و صنعت سینما
نیز به ص��ورت آنالین برای خریداران ،برگزارکنندگان
نشستها و رویدادها ،در دسترس خواهد بود .در عین
حال برنامه منتقدان در معرفی اس��تعدادهای جدید از
ی فیلم
شبکه انستیتو فیلم بریتانیا و با همکاری آکادم 
و بفتا بار دیگر دایر است.

جشنواره فیلم شانگهای
در آستانه برپایی

دستاندرکاران جشنواره بینالمللی فیلم شانگهای بنا
دارن��د تا اواخر همین ماه یعنی از  ۱۸تا  ۲۷جوالی (۲۸
تیر تا  ۶مرداد) این جشنواره برگزار شود .به گزارش «وطن
امروز» ،بر اساس اخبار غیررسمی ،مسؤوالن چینی قصد
دارند با وجود مشاهده برخی موارد ابتال به کرونا در پکن
و استان هیبی ،رویدادهای ساالنه هنری مطرح را برگزار
کنند.بنابرگزارشمهر،جشنوارهبینالمللیفیلمشانگهای
هنوز هیچ تایید رسمیدرباره بازگشت به کارش ارائه نکرده
اما خبر شروع به کار آن به طور گسترده توسط نشریههای
ملی و مجله دولتی این کشور اعالم شده است .پیشتر
قرار بود این جشنواره از  ۱۳تا  ۲۲ژوئن برگزار شود اما به
دلیل اقدامات احتیاطی در مقابله با ویروس کرونا ،زمان
ی به تعویق افتاد .احتماال این
برگزاری آن تا زمان نامعلوم 
جشنواره امسال بدون میهمانان خارجی برگزار شود ،زیرا
چین با وجود برقراری پروازهای خارجی تقریبا ورود همه
خارجیها را ممنوع کرده است .گفتنی است شانگهای با
جمعیتی  ۲۴میلیون نفری هرگز از نظر کرونا در فش��ار
شدید قرار نگرفت و به قرنطینه کامل نرفت.

ادامه فیلمبرداری «گشت ارشاد »۳
در خیابانهای تهران

فیلمبرداری فیل م س��ینمایی «گش��ت ارشاد  »۳به
تهیهکنندگی و کارگردانی سعید سهیلی در تهران ادامه
دارد .به گزارش «وطن امروز» ،ادامه فیلمبرداری «گشت
ارش��اد  »۳در حالی است که نخس��تین تصویر از پوالد
کیمیایی و ساعد سهیلی به عنوان بازیگران اصلی فیلم
منتشر شده اس��ت .این فیلم چند بازیگر دیگر نیز دارد
که طی روزهای آینده معرفی میشوند و جلوی دوربین
میروند .در نهایت باید منتظر ماند و دید به رغم همه حرف
و حدیثها ،آیا حمید فرخنژاد به این پروژه اضافه خواهد
شد یا خیر .در خالصه داستان «گشت ارشاد  »3اینچنین
آمده :حسن و عطا پس از سالها حضور در خارج به ایران
برمیگردند .آنها به اجبار برای امرار معاش به نوازندگی در
خیابانها میپردازند .پس از مدتی سودای خوانندگی آنها
را رها نمیکند تا اینکه تصمیم به انتشار آلبوم موسیقی
میگیرند اما به لحاظ مالی در تنگنا هستند ،پس تصمیم
میگیرند سراغ یک زمیندار بزرگ در لواسان که نقش او
را بهنام بانی بازی میکند رفته و او را بدزدند.

صدرنشینی قاطع «شنای پروانه»

فیلم سینمایی «شنای پروانه» این روزها با فروشی بیش
از  ۲برابر فیلم سینمایی «خوب ،بد ،جلف »۲صدرنشین
جدول فروش فیلمها روی پرده محس��وب میش��ود .به
گزارش «وطن امروز» ،با گذشت بیش از  10روز از اکران
سال  ۹۹در شرایط کرونا و با ظرفیت  50درصدی سالنها،
«شنای پروانه» با اختالفی بسیار زیاد ،یعنی با فروش یک
میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان و بیش از  ۲برابر فیلم دوم
ج��دول («خوب ،بد ،جلف )»۲صدرنش��ین قاطع اکران
امسال تا به این لحظه است .فیلمهایی سینمایی «خوب،
بد ،جلف  ۶۰۰ »2میلیون تومان« ،جهان با من برقص»
 ۲۹میلیون تومان« ،عطر داغ»  ۱۲میلیون تومان و «یادم
تو را فراموش»  ۱۱میلیون تومان در این روزهای کرونایی
فروش داشتهاند.

افتتاح کتابخانه «شهید ابراهی 
م
هادی» توسط گروه جهادی شهدا

گروه جهادی شهدا ،دومین کتابخانه خود را افتتاح
کرد .این کتابخانه در اطراف شهرستان دامغان و مزین
به نام «شهید ابراهی م هادی» است که همزمان با دهه
کرامت افتتاح ش��د .به گزارش «وطن امروز» ،محسن
اسماعیلی ،مس��ؤول گروه جهادی شهدا گفت« :گروه
جهادی ش��هدا» دومین کتابخانه جه��ادی خود را در
منطقهای کمبرخوردار و محروم از کتابخانه افتتاح کرد.
وی ابراز داشت :این بار برای کتابخانه شهرستان دامغان
نام «ش��هید ابراهی م هادی» انتخاب شد ،همانگونه که
برای کتابخانه منطقه رودبار روستای سیبن نام «شهید
خرازی» نهاده شد .مسؤول گروه جهادی شهدا متذکر
شد :پس از افتتاح کتابخانهها در مناطق روستایی ،آنها
را رها نکرده و تالش بر شارژ و بروزرسانی قفسهها داریم
تا مخاطبان آن مناطق هم از آثار بهروز بهرهمند شوند.
وی در پایان گفت« :کتابخانه شهید ابراهی م هادی» در
منطقهای که بیش از  ۵هزار نفر سکنه دارد و با بیش از
 ۱۰هزار جلد کتاب افتتاح شد ،البته در کنار کتاب به
موضوع س��معی و بصری و کتابهای صوتی هم توجه
داشتهایم ،از این رو بخش ویژهای برای این منظور طراحی
شد تا در کنار کتاب ،مفید به فایده باشد.

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی  ،اجتماعی ،اقتصادی
نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر(عج)  كوچه سعيد ،پالك 9
روابط عمومي       66413792 :تحريريه   66413783 :نمابر  66414137 :
صاحبامتياز و مدیرمسؤول :محمد آخوندی
سازمان آگهيها   61086163 :پیامک    10002231:پست الکترونیک     info@vatanemrooz.ir  :
سردبير :سید عابدین نورالدینی
چاپ :موسسه جامجم برتر برنا

هاشمآقا ،شهریار و اباقطام

گروه فرهنگ و هنر :کمتر کسی میداند «سیروس گرجستانی»
با نام اصلی «علیاکبر محمودزادهگرجستانی» پا به عرصه وجود
گذاشته است؛ هنرمندی از اهالی گیالن که در سال  1323در
شهر رشت متولد شد و در نوجوانی و سالهای ابتدای جوانی مدتی
به عنوان بازیکن حرفهای فوتبال در تیم شاهین همبازی بازیکنانی
مثل همایون بهزادی و ناصر ابراهیمیبوده است .اما مسیر زندگی
او به واسطه محبتی که به پدر پیرش داشته تغییر میکند.
ی و سیروس
ی مرحوم هادی اسالم 
سابقه دوس��تی و آشنای 
گرجس��تانی ،پای سیروس خان را به تئاتر باز کرد و از آنجا نیز
زمینه بازی او در  2فیلم «بیست سال انتظار» و «مأمور دوجانبه»
هر  ۲در سال  1345فراهم شد .البته او در آن دوره هنوز به عنوان
یک بازیگر شناخته نمیشد .گرجستانی به وزارت فرهنگ و هنر
قبل از انقالب پیوست و کارمند این وزارتخانه شد.
اما انقالب اسالمیهمچنان که برای اغلب هنرمندان سینمای
ایران به عنوان نقطه عطفی به شمار میرفت و باعث رشد و ترقی
آنها شد ،برای سیروس گرجستانی نیز اسباب پیشرفت در حوزه
هنر و سینما شد .گرجستانی بازی حرفهای در سینمای بعد از
انقالب را با بازی در فیلم «فریاد مجاهد» ساخته مهدی معدنیان
در سال  1358آغاز کرد و در همان سال در فیلم «چوپانان کویر»

ساخته حسین محجوب ایفای نقش کرد.
سیروس گرجستانی در سالهای بعد نقشهای متعددی را
در سینما و تلویزیون بازی کرد که مورد توجه قرار گرفت اما قله
نقشهای گرجستانی عموما نقشهای تلویزیونی او بود؛ هر چند
خود او بنا بر گفتههایش بیشتر دوست داشت به عنوان بازیگر
سینما شناخته ش��ود اما نقشهایی که در تلویزیون برعهده او
گذاشته شد ،پتانسیل بیشتری برای ماندگاری داشت.
گرجس��تانی در حافظه جمعی ایرانیان بیشتر به عنوان یک
کمدین شناخته میش��ود اما واقعیت این است که او بازیگری
توانمن��د برای نقشهای جدی و کمدی ب��ود .یکی از بهترین
نقشآفرینیهای او را باید مربوط به حضورش در نقش «شهریار»
دانست .نقشی که گرجستانی با استادی تمام به ایفای آن پرداخت
و اتفاقا خودش معتقد بود دلیل ماندگار شدن این نقش با بازی
او ،آن بود که س��ر و ش��کل و هیبت استاد شهریار در سالهای
پیری ،شباهت بسیار زیادی به دوران پیری پدرش داشته و به
تعبیر خودش «ش��هریار اگر چه نقش سختی بود اما برای من
آسانترین نقش ،شهریار بود؛ برای اینکه شهریار تمام ویژگیهای
پدر خدابیامرزم  -هیکلش ،قیافهاش ،حرفزدنش  -را داشت .من
در واقع پدرم را بازی کردم».

اما درخشش گرجستانی در نقشهای کمدی به قدری ویژه
و به یادماندنی بود که پس از در گذشت او ،آنچه بیش از همه
در فضای مجازی از نقشهای گرجستانی بازتاب پیدا کرد ،بریده
از نقشآفرینیهای وی در سریالهای کمدی بود .گرجستانی با
«یادداشتهای کودکی» پریسا بختآور تبدیل به چهرهای مهم
در سریالهای کمدیتلویزیون شد .بعد از آن هم با درخشش
در س��ریال «رانتخوار کوچک» در نقش آقای اُشترخانی توجه
بسیاری را به خود جلب کرد .همین درخشش بود که پای او را
به کمدی به یادماندنی «متهم گریخت» رضا عطاران و نقش به
یادماندنی «آقاهاشم» باز کرد.
مرحوم گرجستانی البته نظر متفاوتی در ارتباط با شناخته
شدنش به عنوان یک کمدین داشت .او در گفتوگویی همزمان
با پخش سریال «متهم گریخت» گفته بود« :من كمدین نیستم.
بلكه بازیگر كمدى موقعیت هستم .مثال همین مجموعه در حال
پخش متهم گریخت ،شخصیتهاشم در واقع كمیك نیست،
بلكه او درگیر موقعیتهایى مىشود كه به نوعى كمدى هستند.
یا اش��ترخانى در رانتخوار كوچك ،براى به دس��ت آوردن یك
چهاردیوارى تالش مىكرد و این تالش ،كمدى موقعیت را خلق
مىكرد .همین طنز نهفته اثر باعث خنده مىشود».

سیروس گرجستانی در آثار تاریخی متعددی نیز حضور داشته
که یکی از مهمترین و به یادماندنیترین آنها ،نقش «ابا قطام»
(پدر قطام بنت شجنه) در سریال امام علی(ع) بود .او بعدها در
 3سریال تاریخی دیگر یعنی «کیف انگلیسی»« ،والیت عشق» و
«کاله پهلوی» نیز خوش درخشید و کارنامه کاریاش را با آثاری
از ژانرهای متنوع ،آراست.گرجس��تانی در سینما نیز نقشهای
بس��یاری را ایفا کرد ک��ه «تنوره دیو» کیانوش عی��اری« ،زرد
قناری» رخشان بنیاعتماد« ،آپارتمان شماره  »13یداهلل صمدی،
«آدمبرفی» داوود میرباقری« ،طوفان ش��ن» جواد ش��مقدری،
«ساحره» داوود میرباقری و «یکی بود یکی نبود» ایرج طهماسب
از جمله مهمترین آنهاس��ت .همچنین نقشهای آن مرحوم در
«صاحبدالن»« ،زن بابا»« ،خوشنش��ینها» و «سه دنگ ،سه
دنگ» هم شماری از آثار پرمخاطب او در تلویزیون بودند.
گرجستانی در سریال تلویزیونی «شرم» به کارگردانی احمد
کاوری برای ش��بکه س��وم س��یما در حال ایفای نقش بود که
متاس��فانه به واسطه سکته قلبی در  76سالگی دارفانی را وداع
گفت .براساس اعالم خانه سینما ،آیین تشییع سیروس گرجستانی
ساعت  10:30دقیقه امروز ۱۴ -تیر  -در قطعه هنرمندان بهشت
زهرا(س) برگزار میشود.

یادداشت تازه احسان محمدحسنی ،نکاتی را درباره اسارت یا شهادت احمد متوسلیان و همرزمانش مطرح میکند

گمانههای بازگشت

« 38سال پس از دوری و بیخبری»؛ حاال با صراحت بیشتری
نسبت به گذشته ،مواردی درباره شهادت حاج احمد متوسلیان
و همراهانش «سیدمحس��ن موسوی»« ،تقی رستگارمقدم» و
«کاظم اخوان» مطرح شده است .به گزارش «وطن امروز» ،روز
گذشته احسان محمدحسنی ،رئیس سازمان هنری -رسانهای
اوج در یادداش��تی نکات��ی را درباره محل ش��هادت حاجاحمد
متوسلیان مطرح کرد و خواستار تالش رسانهای برای پیگیری
این موضوع ش��د .در بخشی از یادداشتحسنی آمده است :و
حاال پس از  ۳۸سال از واقعه تلخ ربوده شدن  4دیپلمات ایرانی،
به جای تجسم و تصور و تخیل ،خبر آوردهاند که فاتح راستین
خونینشهر ،حاجاحمد متوسلیان و  3همرزم او «سیدمحسن
موسوی»« ،تقی رستگارمقدم» و «کاظم اخوان» پس از ربوده
شدن و س��پری کردن ایام کوتاهی در اسارت نیروهای مزدور
شبهنظامی فاالنژ وابسته به رژیم صهیونیستی ،در ساحل مدیترانه
تیرباران شدهاند و محل دفن ایشان هم مشخص است.
علی صدرینیا ،مدیر روابط عمومی سازمان هنری -رسانهای
اوج در توضیحی پیرامون یادداشتحسنی نوشته است :حرف
اصلی نامه آقای محمدحس��نی این اس��ت که طبق خبرهای
رس��یده از شاهدان عینی ،حاج احمد متوسلیان و همرزمانش
بعد از گذراندن مدت کوتاهی در اسارت ،به شهادت رسیدهاند و
محل دفن ایشان مشخص است .صدرینیا میافزاید :پس باید
مطالبهای جدی شکل گیرد تا به جای مسکوت گذاشتن ماجرا،
محل مورد ادعا بررسی شود و نتیجه را اعالم کنند.
حاال اما یادداشت احسان محمدحسنی شکل جدیتری به
این خبرها و گمانهزنیها پیرامون اسارت یا شهادت حاجاحمد
متوسلیان و همرزمانش داده است؛ یادداشتی که آن را فراتر از
گمانهزنی میتوان تحلیل کرد .رئیس سازمان هنری -رسانهای
اوج در یادداشت خود اینطور میآورد :این خبر یا واقعیت دارد
یا صرفاً یک ادعاست! هر چه که هست سالهای سال ،اساتید،
محققان ،مستندس��ازان ،نویسندگان و پژوهشگران توانا و بنام
وادی ادبیات پایداری این دیار ،بر مبنای اسناد و شواهد و قرائن
متقن و شهادت شاهدان زنده و حاضر در اسارتگاه و محل تیرباران
و دف��ن این  4ایرانی مظلوم ،گواه��ی میدهند که حاجاحمد
متوس��لیان و همراهان غریبش به طرز وحشیانهای به شهادت
رسیدهاند و پیکر نیمهجانشان نیز در نقطهای مشخص در زیر
خرواری از خاک و بتن قرار گرفته و تا امروز مدفون ماندهاند.
یادداشت حسنی میافزاید :صحت و سقم این مدعا موقعی
روش��ن و عیان میشود که سلحش��وران نیروی قدس سپاه با
هم��کاری وزارت امور خارجه و دریادالن حزباهلل لبنان ،نقطه
مورد نظر را با دقت و سرعت ،تفحص و کاوش نموده و چنانچه
بقایای پیکرهای مطهرشان کشف گردید ،با آزمایش ،DNA
ط��ی بیانیهای حقیقت را با مردم ،یاران و خانوادههای چش��م
انتظارشان در میان بگذارند.

این مطالبه از سوی یک فعال فرهنگی حاال جنبه عمومیتری
نیز به خود گرفته اس��ت .بالفاصله پس از انتشار این یادداشت
که در سالگرد ربوده شدن حاجاحمد متوسلیان و همرزمانش
نگاشته شده ،کاربران شبکههای اجتماعی با خطاب قرار دادن
مسؤوالن وزارت خارجه ،خواستار تالش برای تفحص و کشف
بقایای پیکر مطهر شهیدان متوسلیان ،موسوی ،رستگارمقدم و
اخوان با کمک دولت و حزباهلل لبنان و بازگرداندان ایشان به
وطن شدند ،چراکه این مهم نیازمند تحقیق و تالشی گسترده
در منطقهای است که شهادت ایشان در آن اتفاق افتاده است.
هرچه هس��ت ،یادداشت اخیر احسان حس��نی امیدها به
بازگشت حاجاحمد را بیشتر کرده است.
حسنی در یادداشت خود آورده است :اکنون میتوانیم مجسم
کنی��م که در همین نزدیکیها و ماههای آینده و تا قبل از فرا
رسیدن چهاردهم تیرماه سال  ،۱۴۰۰به جای جسم خسته و

نحیف حاجاحمد ،پیکر مطهر او پس از سالها غربت ،به دامان
میهن بازگردد و چش��م و چراغ ملت شود و پس از استقبال و
تشییع توفانی جوانان این سرزمین ،در کنار مقتدای روحاللهیاش
و در جوار مزار یاران شهیدش ،تا ابد آرام بگیرد.
محمدحسنی در بخش پایانی یادداشت خود خواستار فعالیت
جهادی رس��انهای در این باره شده و نوشته است« :شک ندارم
به یاری پروردگار ،دعای مردم و همت واالی اهالی رسانه -نه به
صورت پراکنده و مقطعی -که هماهنگ و ریشهای ،برای آغاز
یک جهاد رسانهای ،تا قبل از شمارش معکوس و از راه رسیدن
چهاردهم تیرماه  ،۱۴۰۰این پرونده قطور و بلند باال ،به صفحه
آخر خود خواهد رسید .پس با توکل به حضرت مقلبالقلوب؛
شروع میکنیم»۳۶۵ :
فارغ از مس��أله «خبر شهادت یا بازگشت حاجاحمد» ،یکی
از نکاتی که بروز و ظهور بیش��تری در یادداش��ت محمدحسنی

دارد ،فعالیتهای رسانهای ارزشمندی است که ماحصل یادآوری
جهاد و ش��هادت ایش��ان ،میتواند در صدر فعالیتهای هنری
و حتی س��ینمایی جریان انق�لاب قرار گیرد .رئیس س��ازمان
هنری -رس��انهای اوج در یادداشت خود با تاکید بر این موضوع
مینویسد« :بازگشت احمد» بهتنهایی پتانسیل تبدیل شدن به
جذابترین و شگفتانگیزترین فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی
پرمخاطب را پیرامون فرجام قصه این ش��یر در زنجیر داراست.
همان انگیزهای که س��الها قبل ما را بر آن داش��ت تا رایحهای
از زندگی و زمانه احمد را در قالب فیلم س��ینمایی «ایستاده در
غبار» راهی نمایش بر پردههای عریض سالنهای سینما کنیم،
امروز هم میتواند شوق تخیل و تصور بازگشت حیدر رزمندگان
و  3جوانمرد سلحشور و همراه او به این دیار غبار غم گرفته ،بعد
از شهادت حاجقاسم و سر برآوردن بالی کرونا ،سوژه بکر دیگری
برای پرداخت روایت این مواجهه حیرتانگیز باش��د .این فعال
فرهنگی با یادآوری زندگی و جهاد پرفراز و نش��یب حاجاحمد
متوسلیان ،نوش��ته است :آری؛ قصهای شکوهمند که قهرمانان
واقعی آن ،به تأسی از امام و مقتدایشان ،شریک غم مظلومان
جهان ش��دند و برای اثبات این مدعا ،در فردای پیروزمند نبرد
«الی بیتالمقدس» و نماز فتح در مس��جد جامع خرمشهر ،در
ژوئن  ،۱۹۸۲زیر بیرق فخرآفرین «قوای محمد رسولاهلل» ،عازم
کرانههای مه گرفته خطه خونرنگ «لبنان» مظلوم شدند؛ قصهای
بینظیر و تکرار ناشدنی از ورود باشکوه لشکر اسالم به دمشق و
اقامه عزای شهیدان کربالی حسینی و کربالی خمینی در حرم
امالمصائب ،حضرت زینب کبری سالماهلل علیها ،از استقبال گرم
و میهماننوازی صمیمانه مردم مس��لمان سوریه ،شیعیان آواره
لبنان و مظلومان بیپناه فلسطینی از «جند محمد(ص)» ،تا آغاز
عملیات فشرده شناسایی در «دره بقاع» و «بلندیهای جوالن» ،از
پادگان نیمهمتروکه «زبدانی» و عملیات لغو شده تیپ در «بقاع»
تا ...و سرانجام از پست ایست و بازرسی «برباره» در جاده ساحلی
«طرابلس -بیروت» که داغی التیامناپذیر بر قلبهای سلحشوران
ایرانزمین و مستضعفان جهان گذاشت.

حاجاحمد متوسلیان و  3دیپلمات دیگر در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر میبرند
روز گذش�ته وزارت ام�ور خارجه در سیوهش�تمین
س�الگرد ربوده شدن حاجاحمد متوسلیان و  3دیپلمات
ایرانی دیگر ،با انتش�ار بیانیهای نس�بت به این موضوع
واکنش نش�ان داد .در بخش�ی از این بیانیه آمده است:
«همانطور که طی این سالها اعالم شده است ،شواهد
و قرائن گویای آن است که دیپلماتهای ربوده شده در
لبنان ،به نیروهای اش�غالگر رژیم صهیونیس�تی تحویل

داده ش�ده و متعاقب�ا به س�رزمینهای اش�غالی منتقل
شدهاند و اکنون در زندانهای این رژیم نامشروع به سر
میبرند .بر همین اس�اس و با توجه به اش�غال لبنان در
آن زمان توس�ط رژیم صهیونیس�تی که با حمایت کامل
آمریکا انجام ش�ده ،جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت
سیاس�ی و حقوق�ی ربای�ش و این اقدام تروریس�تی را
متوجه رژیم صهیونیس�تی و حامیان آن میداند .بهرغم

گذش�ت س�الهای زیادی از ای�ن اق�دام جنایتکارانه و
تروریستی ،متاس�فانه جامعه بینالمللی و سازمانهای
مدع�ی حقوق بش�ری در قبال این جنای�ت هیچ اقدام
ج�دی انجام ندادهاند و رژیم صهیونیس�تی که همچنان
ب�ا حمایت آمریکا ب�ه جنایات و اقدام�ات ناقض قوانین
بینالمللی خود ادامه میدهد ،از پذیرفتن مسؤولیت در
این مسأله ،طفره میرود».

کتابهایی برای آشنایی با «شیر در زنجیر» رزمندگان دفاع مقدس

راز احمد

حمید داوودآبادی

02 01

«راز احم��د» روایت��ی متفاوت از س��فر
بیبازگشت سردار حاجاحمد متوسلیان
از خرمش��هر تا بیروت ب��ه قلم «حمید
داوودآبادی» است .داوودآبادی به عنوان
یکی از پژوهش��گرانی که سالها پیگیر
پرونده ربوده شدن حاجاحمد متوسلیان
بوده ،در این کتاب س��عی کرده به سوالهایی همچون «چه
کس��ی حاجاحمد را لو داد؟»« ،چرا حاجاحمد میخواس��ت
به بیروت ب��رود؟»« ،چرا حاجاحمد به تهران بازنگش��ت؟»،
«در پس��ت بازرس��ی برباره چه گذش��ت و چه کسانی شاهد
ماجرای پست بازرس��ی برباره بودند؟» پاسخ دهد .انتشارات
«یا زهرا(س)» ناشر این کتاب است.

در هالهای از غبار

گلعلی بابایی

«در هالهای از غبار» مروری بر خاطرات
رزمندگان و همرزمان احمد متوس��ليان
از وی اس��ت؛ اث��ری در ارتباط با زندگی
حاجاحم��د متوس��لیان که ب��ه واکاوی
شخصیت ویژه او از زبان یاران و نزدیکانش
پرداخته اس��ت .بخش��ی از اين كتاب به
درگيریهای كردس��تان و چرایی سفر حاجاحمد متوسلیان
به جنوب كشور اختصاص دارد و در نهایت مروری بر ماجرای
سفر شماری از نیروهای سپاه به فرماندهی حاجاحمد متوسلیان
به لبنان و س��وریه دارد؛ س��فری که در نهایت به اسارت این
شخصیت بزرگ منجر شد .نشر «صاعقه» این اثر را روانه بازار
نشر کرده است.

کاک احمد

محمدعلی صمدی

04 03

کت��اب عک��س «کاک احم��د» مجموعه
تصاویری از حاجاحمد متوسلیان است که
در  144صفحه بیش از  150قاب تصویر از
فرمانده تیپ پیروز  27محمد رسولاهلل(ص)
را گردآوری کرده است .محمدعلی صمدی و
علی اکبری مزدآبادی کار گردآوری و تدوین
این مجموعه عکس را برعهده داشتهاند .در مجموعه «کاک احمد»
تصاویری در کنار هم قرار گرفته که بخشی از آنها تاکنون دیده نشده
و در نوع خود منحصر به فرد اس��ت .همچنین در پشت جلد این
کتاب دستخطی از محمد متوسلیان برادر جاویداالثر حاجاحمد
متوسلیان درج شده است .چاپ این اثر نیز برعهده انتشارات «یا
زهرا(س)» قرار گرفته است.

مرد

داوود امیریان

«م��رد» اث��ری به قل��م داوود امیریان
است؛ نویسنده در این اثر به روایت 3
بخش از زندگی حاجاحمد متوس��لیان
پرداخته است .بخش اول کتاب روایتی
از دوران حض��ور حاجاحمد در مریوان
را در برمیگیرد ،بخش دوم به تشکیل
تیپ  ۲۷حضرت رس��ول(ص) دوران فرماندهی حاجاحمد
در ای��ن تیپ و فعالیته��ای او اختصاص دارد و در نهایت
ب��ا ماجرای اتفاقات منجر به اس��ارت او در لبنان به اتمام
میرسد ،بخش سوم نیز به دوران بعد از اسارت حاجاحمد
نگاه��ی کوت��اه دارد .ای��ن کتاب در  184صفحه توس��ط
انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

