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بهرهبرداریازمرحلهنخست
آزادراهتهران ـ شمال
تا3سالآینده

نحوه برگزاری جشنواره رسانههای دیجیتال
سال  88تشریح شد

جشنواره،1404بزرگترینبرنامه
محتواییدیجیتالیدرمنطقه

سومین جش��نواره و نمایش��گاه بینالمللی رسانههای
دیجیت��ال از  8ال��ی  18مهرماه س��ال ج��اری در مصالی
امام خمینی تهران برگزار میشود .روز گذشته رئیس مركز
توس��عه  ITو رس��انههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،خبرنگاران حوزه رسانههای دیجیتال را به نشستی
خبری فراخواند تا نحوه برگزاری و چگونگی داوری جشنواره
رسانههای دیجیتال را تش��ریح کند .عیسی زارعپور با اعالم
اینکهبررسیوداوریآثاررسیدهبهدبیرخانهجشنوارهو...

پسر20سالهتغييرچهرهدادهبود

گریم ماهرانه دوست داماد
برای نقش پدر عروس

وزیراطالعاتخبرداد

تالشاعضايستادکروبی
برایبمبگذاریدرسخنرانيموسوی
صفحه 3

صفحه14

جنابميرحسين!بسماهلل...

فکرش را هم نمیکردم که س��رانجام انتظار دیدارم با
میرحسین بدینجا ختم ش��ود ولی من نه میرحسین که
حامیانش را به جای روز روش��ن در ش��ب تاریک مشاهده
کردم؛ آنجا که جای دس��ت دوستی نخس��توزیر دوران
جنگ ،سنگی سنگین به س��نگینی انتظار 20ساله ،فرق
سرم را شکافت ،مرا بیهوش کرد تا ضربات سنگهای دیگر
جسمنحیفمرابیشازایننیازارد.
اما جناب موسوی! اگر سنگ دوستانت بر جسم و جان
خراش آورد ،امان از حرفهایت ،بیانیههایت ،ش��اخ و شانه
کشیدنهایت و خندههای شیطانی آن سوی آب که روح
را آزرد و بی تاب و مجروح کرد .جناب میرحس��ین! دوست
داشتمدرفضاییمهربانانهترباتوسخنبگویم.قرارماناین
نبود ولی تو قرارمان را بهم زدی ،با حرفهایت و سنگهای
اطرفیانت.
***
قصه آن ش��ب را میخواهی بدانی؟  ...شاید برایت مهم
نباشد اما قصه آن شب ،متن شکایت من از توست .تو متهم
هس��تی به ريختن خون فرزند یک شهید .من هم رهایت
کنم ،مادر بزرگم دستبردار نیس��ت .آخر من تنها یادگار
فرزندشهیدشهستم...میدانی،تاهمینامروزاعتراضات
مدنی تو به قیمت جان چه بیگناهانی تمام ش��ده است؟!
جانباز دوران جنگ را طرفداران تو و نه بعثیهای خبیث،
باز جانباز کردهاند .این ننگ را کجا میخواهی ببری ،آقای
نخستوزیر دوران جنگ؟! بنده خدا رضا برجی حق دارد از
توبپرسدکه«:رویخونچندنفرمیخواهیدرئیسجمهور
شوید؟!»
***
دوشنبه شب ،همان شبی که تو غروبش به بهانه بیانیه،
فرمان آشوب دادی ،همان شبی که تو بعد از این فرمان به
دامان خانه بازگشتی و در آشیانه آرام گرفتی ،میلیشیای
دموکراس��ی ،ناش��یانه به جان ملت افتاد و تنها در خیابان
آزادی ،هفت نفر را به ش��هادت رس��اند .در آن شب که تب
آتش و دود باال گرفته بود ،دوستانت بوی باروت میدادند.
اعتراضش��ان مدنی بود اما بوی خون میداد .گنگخواب
دیده ش��ده بودند .حجاریان که گفته بود؛ اصالحات خون
میخواهد!چراتعارفکنیم.تومشکلتاحمدینژادنیست.
در سر ن ه س��ودای اصالحات ،که خیال كودتاي مخملین
داشتهای.حداقلرفتاروگفتارتکهاینرامیرساند.دردل
چه میاندیشیدی ،خدا عالم است اما باز هم خدا عالم است
کهباامثالساسیمانکننمیتوانانقالبکرد.
امرگاهیبرآدممشتبهمیشود.اشتباهیگمانمیکند
که کار تمام است .این گمان سنگ به دستان هوادار تو بود.
البته همه هواداران تو را با یک چوب نمیرانم .عقالی شان
خوبمردمیهستند.هرچندکهبعیدمیدانمکهدگرباربهتو
رویخوشنشانبدهندورایبدهند.توحتیصدایمسیح
مهاجری را هم درآوردی! در س��رمقاله جمهوریاسالمی
خطاب به تو با عتاب و بعد از کلی حساب و کتاب نوشته بود:
چرا وقتی والیتفقیه و شورای نگهبان را قبول نداشتهاید،
اصوال نامزد انتخابات شدهاید؟ اما از صفحات کاغذی به کف

حسينقدياني

*

خیابان برگردیم .خس و خاشاکی که به اسم تو ،دنبال رسم
براندازیبودند،باخودمیپنداشتندکهاینظلمتوتاریکی،
همیشگیاستامانیککهبنگریرهافسانهزدهبودند.سحر
نزدیک بود .نماز آدینه را دیدی؟ زیارت قبول! میدانم در آن
نماز نبودی .سرباز انقالب بودن ،لیاقتی میخواهد که خدا
سعادتش را برای همیش��ه به آدمی نمیدهد .خواه مرجع
تقلید باش��ی ،خواه قائممقام رهبری .بزرگتر از شما بودند
کسانی که میخواستند بر صورت خورشید ،خاک بپاشند.
سرنوشتش��ان را تو بهتر از ما میدان��ی  ...و خوب میدانی
که قرارمان ای��ن نبود،تو قرارمان را بهم زدی ،با حرفهایت
و سنگهای اطرافیانت .چه بس��یار که از در نصیحت به تو
میگویند :به س��یم آخر زدهای اما هنوز دیر نش��ده! جناب
موس��وی! معموال رس��م روزگار بر این اس��ت که زود ،دیر
میشود.توقبلازآنکهبخواهیباپاپسکشیدن،منتبرنظام
و ملت بگذاری ،اول باید جواب این خونها را بدهی .قهرمان
بازیبماندبرایبعد.
***
دوشنبه شب ،من بیآنکه عضو نیروی انتظامی باشم،
دوشنبهشب،منبیآنکهعضوبسیجباشم،راهیخانهبودم
امانمیدانستمکهخانهرفتنمجرمبود.مننهسپاهیام،نه
مدعیام که حزباللهیام و نه هیچ ،اال فرزند یک ش��هید.
بیش از  10سال س��ابقهکار مطبوعاتی دارم و تاکنون یاد
ندارم اشارهای به این کرده باشم که فرزند شهید هستم .اما
ازآنجاکهشماوقتیحالوروزامروزخودراخرابمیبینید
از نخس��توزیریتان در دوره جنگ مایه میگذارید ،چه
باک اگر دیگران بدانند مرا هم با همان دوره عهد و پیمانی
ناگسستنیاست!امااینننگراکجامیخواهیببری،آقای
نخس��توزیر دوران جنگ ،که همه قاتالن پدر من و تمام
دشمنانشهداپشتشمادرآمدهاند؟
همان کس��انی که به صدام دس��تور کش��تن پدر مرا
دادند این روزها برای تو دس��ت میزنند! همان کسانی که
حاجاحمد متوسلیان ،این حیدر کرار سپاه خمینی (ره) را به
اسارت بردند ،این روزها در مدح تو شعر میخوانند! همان
منافقینی که در مرصاد نقشه فتح تهران را کشیده بودند،
این روزها با تو ابراز همدردی میکنند! فرح پهلوی و فرزند
شاهمخلوعراباتوچهنسبتیاست؟چهشدهکهشیمونپرز

به طرفداری از تو برخاسته؟ اینها که روزگاری مقابل همه
م��ا ،تاکید میکنم همه ما ،صفآرایی ک��رده بودند ،اینک
پشت سر تو س��نگر گرفتهاند  .راستش را بگو این 20سال
ب��ا خودت چه کردهای؟ تو عوض ش��دهای یا آنها؟ نه به آن
سکوت  20سالهات ،نه به این همه هیاهو .نه به آن تفریط،
نهبهاینافراط.راستی! فریادتهممثلسکوتت،مشکوک
و معنادار است .البته قرارمان این نبود ولی تو قرارمان را بهم
زدی؛باحرفهایتوسنگهایاطرافیانت.
***
جنابمیرحسین!
نظام��ی که خمینی پای��ه آن را گذاش��ت و خامنهای
ادامه دهنده راهش است ،دوستانی دارد و دشمنانی .نه هر
کس��ی برای این دوستی ،سزاوار است و نه هر ناکسی برای
این دش��منی الیق .امثال شما ش��اید روزگاری دستی در
سپاه دوست داش��تهاید و لیکن امروز نه آنگونه است که با
داد و بیداد و فریاد مبدل به دش��من نظام شوید .جمهوری
اسالمی،جمهوریمقدسیاستکهخبیثترینشیاطین
عالم دشمن آنند؛ صهیونیستها ،س��ران شیطان بزرگ،
ابر سرمایهداران عرصه رسانه و ...پس با این خودنماییها،
بیزحمتخودتانرادشمننظامجانزنید.
علی(ع)رادشمنیسزاستهمچونعمروعاصومعاویه.
نملجمهاوقطامهاگرچهدرتقاطعبراندازی،باسرانکفر
اب 
به یک نقطه مشترک میرس��ند اما امثال پسر ملجم و،...
حقیرترازآنندکهدشمنابوترابلقبگیرند.چنینافرادی
بیشازآنکهدشمنعلیباشند،آلتدستدشمناصلیاند.
نه! نظام در شناخت دوس��ت و دشمن اشتباه نمیکند .ما
یک «خ��ودی» داریم و ی��ک «غیر خودی» و این وس��ط
هستند کسانی که نقششان بیشتر از «نخودی» نیست.
نخودیهانهبهسکوتشاناعتباریهستنهبهفریادشان.
اما هم سکوتش��ان و هم فریادشان قند در دل دشمن آب
میکندودشمنرابهیکچیزهاییامیدوار.بیچارهدشمن!
بیچاره رئیسجمهور آمریکا که باز هم به امید خبرهایی از
ایراننشستاماازکودتایمخملین،طرفینبست.
این ننگ را به کجا میخواهی ببری ،آقای نخستوزیر
دوران جنگ! تو امروز رایح��ه دوران امام را میدهی یا بوی
خباثتهایشیطانبزرگرا؟توامروز،چیزیازدیروزخود
باقینگذاشتی.آمریکا،انگلیسواسرائیل،آنقدرازتوخوبی
دیدهاند که گناه با امام بودن��ت را و گناه انقالبی بودنت را و
گناه  8سال نخستوزیری دوران جنگت را بخشیدهاند .از
نظر اوباما تو دیگر پاک پاک��ی! ...و این یعنی اینکه قرارمان
این نبود ،قرارمان را تو بهم زدی ،با حرفهایت و س��نگ و
تیغهایاطرافیانت.همانسنگکهپدرانبسیاریراداغدار
عزیزانشانکردوبرسرمننیزنشانهایگذاشت.
گفت:بهکسیکهجرمشآتشاست،بهخاکسترقناعت
کردهاند ،چه جای شکایت است .شکایتی از محضر دوست
نیست.جانامثالمنچهارزشیداردکهبراییارخراسانی،
قربانی شود .ما اما گریبان آنهایی را که به صورت خورشید،
خاکمیپاشند،رهانخواهیمکرد؛پسبسماهلل...
*فرزندشهيد

عكس :سیدمحسنسجادی،وطنامروز
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يادداشت روز

اعتراف به حضور
 50/000ناظر موسوي
در انتخابات

رئیسجمهوری چش��مانداز پروژه آزادراه تهران -
شمال را روشن ارزیابی کرد و گفت :قطعه نخست این
پروژه که مهمترین و پیچیدهترین مرحله پروژه آزادراه
تهران  -شمال است ،تا سه سال آینده به بهرهبرداری
میرس��د .دکتر محمود احمدینژاد پ��س از بازدید از
مراحل ساخت پروژه آزادراه تهران  -شمال که تا تونل
تالون انجام ش��د ،تکمیل این پروژه را آرزوی تاریخی
مردم تهران و شمال عنوان کرد و افزود :این پروژه فراز و
نشیبهای متعددي به لحاظ اصل تصمیم و منابع مالی
داشته اما کارهای خوبی در این زمینه...
صفحه5

شهاب حسینی
در نقش شهید بابایی
به «شوق پرواز» رسید
صفحه16

