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جنگ و تأثیرهایی
که روی انســانهای
درگیــر جنــگ و
خــود
پیرامونــی
میگذارد از مهمترین
ژانرهای ســینمایی و
یکی از گســتردهترین
و متنوعتریــن موضوع و مضمونهایی اســت که
از بدو پیدایش هنر و صنعت ســینما فیلمســازان
بــا اندیشــهها و دیدگاههــای متفاوت سیاســی
فیلمهــای مختلف در قالبهــای گوناگون به آن
پرداختــه و ســاختهاند .اما برخــی از همین خیل
بســیار فیلمســازان ،جنگ و تبعات آن را همواره
به عنوان پسزمینههــا ،دغدغهها و مضمونهای
اصلی خود میدانند و فیلمسازی بر اساس نوشتن
فیلمنامه جنگی و ساختن فیلمهای جنگی برایشان
خیلی جذابتر و لذتبخشتــر از دیگر ژانرهای
سینمایی اســت .با توجه به این رویکرد سینمایی
آنهــا به طور حرفهایتر و عمیقتر به پدیده جنگ
و علت و معلومهای آن پرداختهاند.
آنچه مســلم اســت به لحاظ مســائل فنی و
تصویــری پسزمینههــای فضــا و موقعیتهای
جنگی اســت که بــر غنای موقعیتــی و بصری
این گونــه فیلمها میافزاید به عنــوان فضاها و
پسزمینههای جنگی که در ســالهای گذشــته
ایران و عراق و زمانی بین نیروهای داخل عراق و
زمانی بین آمریکا و عراق و یا جنگهای دهههای
اخیر در افغانستان میان طرفهای درگیر داخلی و
از ســوی دیگر نیروهای کشورهای مهاجم چون
روســیه ،آمریکا و متحدان آن بــه بهانه جنگ با
تروریسم در سالهای اخیر یکی از مستعدترین و
جذابترین ســوژهها و موضوعها برای فیلمسازی
در زمینه این ژانر بودهاند و فیلمسازان بسیاری در
حد و اندازههای مختلــف فیلمهایی ارائه کردهاند
که دیدگاههای متفاوتــی در مورد این جنگها از
خود نشــان دادهاند .در اغلــب زبانهای زنده دنیا
و فرهنگهای گوناگون ناشی از آن کمتر کلمات
متضادی چون جنگ و صلح وجود دارند که وجود
یکی ،رابطه مستقیم با وقوع دیگری داشته باشد.
اگر جنگی در نگیرد ،ترک مخاصمه و آتشبســی
هم در کار نخواهد بود تا پیمانهای صلح بســته
شــوند و اگر صلحــی در میان نباشــد محصول
جانبی آن جنگ نیــز به وجود نخواهد آمد .جنگ
و صلح قدمتی هم اندازه عمر بشــر دارد و از نظر
صاحبنظران علوم اجتماعی تا به امروز صورتهای
گوناگونی هم به خود گرفته است.
ایــن ضربالمثــل رومی کــه میگوید «اگر
صلح میخواهی ،برای جنگ مســلح شو» معنایی
به مراتب عمیقتر از آنچه به نظر میرسد دارد .این
ضربالمثل نه تنها بیانکننده این واقعیت اســت
که تمام چیزهای دنیا فانی است بلکه نشاندهنده
این اســت که میوه صلح از دانــه جنگ میروید.
در طول عمر بشــر هر چه جنگافزارها مجهزتر
شد جنگها خونبارتر گردید و لزوم درک مخاصمه
و رســیدن به آرامش اهمیت بیشــتری یافت .اگر
قرنهای گذشته آهنگ پیشرفت تکنولوژی بشری
در راه جنگافــروزی کند بود و جنگها با فاصله
زمانی بیشتری رخ میدادند دوران صلح نیز بیشتر
طول میکشــید اما قرن بیســتم نقطه پایان این
آهنگ کند بود .پیشرفت فنی و علمی تکاندهنده،
امکان افزایش رقابتهای فراسرزمینی و غیرملی
را به وجود آورد .جابجایی و مهاجرت شمار زیادی
از انسانها از قارهای به قاره دیگر از طریق هواپیما
و کشتیهای اقیانوسپیما و راهآهن میسر شد.
ارتباط یک رهبر سیاسی با میلیونها تن از طریق
رادیــو و ســپس تلویزیــون ،امــر سیاســت را

ســخت تحت تأثیر قرار داد و ســرانجام بشــر از
گلولههای تــوپ که میتوانســت چندین نفر را
به یک باره بکشــد به موشکهای هستهای رسید
کــه توانایی آن را دارند تــا میلیونها تن را نابود
کنند .ظاهراً برای انســان قرن بیســتمی جنگ
جهانــی اول و دوم با میلیونها کشــته و زخمی،
باید سرمشــق عبرتآموزی برای پرهیز از جنگ
و استفاده از نیروی مسلح ســازمان یافته میشد
اما آهنگ ســریع پیشــرفتهای فنــی و ظهور
ایدئولوژیهای جدید امکانی را فراهم نکرد.
از ســال  1914تــا پایان قرن بیســتم تعیین
شــکل آینده جهــان به عهــده ابــزار زور افتاد.
کشــورهای بزرگ برای به دســت آوردن منافع
فراسرزمینی خود دست به تهاجم زدند ،کشورهای
مورد حمله تلفات جانی سنگینی را متحمل شدند
اما عاقبت آن چه جنگها را پایان داد ،تنها شکست
ارتشها در صحنه نبرد نبود ،بلکه فروپاشی ساختار
سیاســی و اقتصادی شکست خوردگان و ضعف و
درهم شکسته شدن جامعههای پیروز بر اثر بسط
صلحطلبــی بود .در آغاز تنهــا برخی از گروههای
اقلیت مسیحی مانند «کویلرها» و برادران پلیموت
به صلحطلبــی اعتقاد داشــتند امــا تالشهای
گستردهای که در طول قرن برای نفوذ در سیاست
ملی به منظور کنارهگیری از جنگ انجام شد این
حرکت را قدرت بخشــید .در ابتدا بسیاری از افراد
به حکــم وجدان از انجام خدمت وظیفه ســر باز
زدند .دولتها در برخورد بــا این خودداری افراد،
واکنشهای گوناگونی نشان دادند و تنها در تعداد
انگشتشماری از کشورها حق اعتراض اخالقی به
رسمیت شناخته شد.
واژه صلح در طول صد ســال گذشته پیشوندها
و پســوندهای مختلفی به خود گرفــت ،از پایان
مخاصمه مشــخص تا فقدان مخاصمه ،از دوستی
و مودت فعال تا آرامش در نظام و گاه همزیســتی
مســالمتآمیز که در اکثر موارد دال بر خصومت
پنهان بود .آشــفتگی بین معنی منجز و عام صلح،
منجر به خلــق عبارتهای متناقضی چون «صلح
برای پایان بخشــیدن به صلــح» و «جنگ برای
خاتمه دادن به جنگ» شــد .با تأســیس جامعه
و ملل و ســازمان ملل ،هدف اصلــی این نهادها
برقــراری صلح در قرن بیســتم عنوان شــد اما
تعبیرهای خلقالساعهای چون «جنگ عادالنه» و
«صلح عادالنه» نیز پا به میدان گذاشــتند تا ماده
 39منشــور ســازمان ملل درباره نقض صلح هم
محلی از اعراب داشته باشد.
ســینما کــه از بــدو پیدایش خــود به جنگ
(بــه دلیل تحرک ذاتیاش به عنــوان واقعهای با
قابلیت نمایشــی فراوان) روی خوش نشان داده
بــود ،خیلی زود متوجه صلح شــد .چــون تضاد
میان این دو عامل بر شــدت تأثیرگذاری نمایشی
هر دو طــرف میافزود .جنگ بوئرها در آســتانه
قرن بیســتم ،نخســتین جنگ مهمــی بود که
دوربین ســینماتوگراف هم در آن حضور داشــت
تا قهر و خشونت ســازمانیافته استعمار انگلیس
را علیه دهقانان صلحجوی هلندی ســاکن آفریقا
(که خواســتار استقالل بودند) ثبت کند .فیلمهای
داستانی عرضه شده در سالهای اولیه قرن بیستم
اغلب درباره شــجاعت و قهرمانی سربازان بود و
میهنپرســتی درونمایه اصلی چنین آثاری بود.
تنها فیلــم صلحطلبانه تا آن زمان «به نام ملکه»
 1868فیلم کوتا رابرت پل بود که داستان سربازی
فراری از جبهه را روایــت میکرد .پس از خاتمه
جنگ بوئرها فیلمهایی با برداشــتهای احساسی
از موضــوع جنگ با نامهای «صلح با شــرافت»
 1902و «بازگشت ســرباز»  1903ساخته شدند.
به زودی کسانی در میان فرهیختگان پیدا شدند که
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جنگ سازان و صلح سازان از
دیدگاه سینما

سعید بناکار

معتقد بودند جنگ نه تنها غیر اخالقی است بلکه
نابودکننده تمدن اســت و جنگ را باید از طریق
اقدامات نهادهای مربوط و مقتضی منســوخ کرد.
واکنش فیلمسازان در طرفداری از چنین دیدگاهی
تصویر کردن میزان خرابیهــا و فجایع جنگها
بود تا ارزش صلــح و آرامش را به عامه مردم که
شور میهنپرستی و شجاعت مبتنی بر مردیگری
آنهــا را وادار به جنگ کرد یادآور شــوند« .تهدید
انگلستان»  1914نمایشگر هجوم دشمنی خیالی
به انگلســتان و در واقع پیشبینی کننده ســایه
جنگ جهانی اول بــر اروپا بود .خوشبینی مفرط
فیلمســازان اروپایی در تصویــر کردن صدمات و
زیانهای جنگهای پیشــین برای فرار از جنگی
محتمل مانع از شعلهور شــدن آتش تعارضها و
جنگ میان امپراتورها نشد.
با ترور و ولیعهد امپراتوری اتریش جنگ بزرگ
اول جهانی آغاز شد و به مدت چندین سال آرامش،
آســایش ،صلح و امنیت اجتماعی از جامعه جهانی
رخت بر بست .در این مدت جنگ ،فیلمهایی مانند
«تولد یک ملت»  1915که ریشــههای فساد در
قــدرت را به مثابه تهدیدکننده صلح و رفاه تصویر
میکردنــد ،انــدک و در مقابــل فیلمهایی چون
«رژه بــزرگ»  1925که جنگ را امری باشــکوه
و شورانگیز جلوه میدادند فراوان بود.
پس از پایان جنگ جهانی اول ملتهای درگیر
در ســاختههای ســینمایی خود علتهای شروع
جنــگ ،صدمههای آن و حتی توجیه شکســت و
پیروزی را بررسی و در اغلب موارد آثار ضد جنگ
و مؤثری هم عرصه کردند .این فیلمها برای پرهیز
از درگیریهــای آینده ،تلخیهــا و بیرحمیها و
خشــونت بیهوده جنگ در میان سربازان و مردم
را نشــان میدادند اما هیچ کشــوری که در حال
رونق یا در اندیشه بازسازی بود تن به صلحطلبی
به عنوان سیاســتی رســمی نــداد .مهمترین و
باارزشتریــن فیلــ م ضد جنگ در ســال 1930
توســط «لوییس مایلستن» ساخته شد« .در جبهه
غرب خبری نیست» زندگی انسانهای درگیر در
هر دو ســوی جبهه فرانســه و آلمان را در 1916
بازگو میکــرد اما نازیها که در راه رســیدن به
قدرت گام برمیداشــتند و صلح را فرصتی برای

مسلح شدن جهت جنگی بزرگ قلمداد میکردند،
با به پا کــردن تظاهرات مانــع نمایش این فیلم
شدند.
دهههــای  1920و  1930ســالهای قدرت
گرفتن حکومتهــای ایدئولوژیک بود .ابتدا ظهور
کمونیســم در شوروی ،ســپس تولد فاشیسم در
ایتالیا و اسپانیا و ســرانجام نازیسم در آلمان ،این
دو دهه فاصله را به تعیین کنندهترین ســالهای
قرن بیســتم تبدیل کرد .اندک ،اندک عدم توفیق
صلحطلبان مطلق در تأمین امنیت جمعی بر شمار
طرفداران این ایدئولوژیها افزود ،و بانگ هیتلر از
فراز صفههای ســنگی به گوش رسید که فضای
حیاتی بیشتری را طلب میکرد .امپریالیسم دیگر
به شیپور صلح نیازی نداشت.
انگلســتان که خــود را یکــی از قربانیان آتی
فضای خالی هیتلر میدانســت با ســاختن فیلم
«آنچه در پیش است؛ چیزهایی که در پیش است»
 1926بــه هراسهای خود جامهای علمی /خیالی
پوشــانید .این فیلم داستان جنگی خیالی در آینده
بود که همراه خود بیماریهای مســری و شورش
را به ارمغان میآورد .واقعگرایانهترین قسمت فیلم
بمباران هوایی لندن توسط جنگندههای مدرن بود
اما هدف «ویلیام کامرون منزیس» کارگردان فیلم
خواهشی برای صلح پایدار بود تا جنگی ویرانگر.
فیلمهــای صلحطلبانــه و حتی سازشــکارانه
فراوانــی در فاصله ســالهای  1925تا  1929در
اروپا ساخته شد از جمله «جشن دالورانه» ژان فدر
 1926در فرانسه که داستان آن در قرن شانزدهم
میگذشت و مردم شهری را که توسط فرمانروای
اسپانیولی تهدید شــدند نشان میداد اما در پایان
فیلم زنان شــهر تصمیم میگرفتند تا مهاجمان را
با آغوش باز بپذیرند و مانع از نابودی شهرشــان
شــوند .ایده و تز ســازندگان فیلم این بود که اگر
تجــاوز و بیحرمتی غیر قابل اجتناب اســت پس
به راحتی باید آن را پذیرفت و از آن استفاده کرد.
چنین دالورانه با ناآگاهی در پی پدید آوردن رابطه
میان یک کشور و نیروهای اشتغالگر آن بود چون
ژاک فــدر نیــز تحت تأثیــر آرمانهــای خیالی
صلحطلبــان دهــه  1920قرار داشــت که عدم
خشــونت را وســیله پایان بخشــیدن به جنگ

ثبتی و دادگستری

میپنداشتند.
یک ســال بعد ژان رنــوار دیگــر کارگردان
فرانســوی با ســاختن «توهم بزرگ» نسبت به
حوادث پیرامونش واکنش نشــان داد .رنوار هنگام
معرفــی فیلمش در « :1938از رادیو شــنیدم که
هیتلر فریاد میزند و خواســتار تجزیه چکسلواکی
اســت .ما در آســتانه توهم بــزرگ دیگری قرار
داریم .این فیلم را ســاختیم چــون صلحطلبیم و
در نظر من هر فرانســوی ،آلمانی یــا آمریکایی
اصیــل صلحطلب واقعی اســت .بدبینها خواهند
گفت که حرفهای من در این زمان ســادهلوحانه
است خب چرا نباشد؟»
حمله برقآسای هیتلر در اول سپتامبر  1939به
لهستان و سپس سراسر اروپا پاسخ دندانشکنی با
امثال رنوار بود که جنگ خانمانبرانداز را توهینی
بزرگ میپنداشتند .در پاریس و لندن وزیران هنوز
امید داشــتند که صلحی را که دیگر چیزی از آن
باقی نمانده بود نجات دهند اما تســخیر دانمارک،
نروژ ،هلند و بلژیک و سرانجام فرانسه توسط ارتش
آلمان خط بطالنی بر گفته چمبر لین نخست وزیر
انگلیس کشید که عبارت عجوالنه صلح در دوران
مــا را پس از گفتوگوهای مونیــخ بر زبان رانده
بود .ســاختن فیلمهای جنگی رونق گرفت و حتی
در آمریکا که خارج از کانون بحران قرار داشــت و
رئیس جمهوری صلحطلب چون روزولت در رأس
دولت بود .ســاخته شدن فیلم «گروهبان یورک»
هــاوارد هاکس  1941چندان شــگفتآور به نظر
نیامد .گروهبان یورک داســتان کشاورزی بود که
به هنــگام ورود آمریکا به جنگ تقاضای معافیت
میکند چون جنــگ را کار نادرســتی میپندارد
اما تقاضایش رد میشــود و اجبــاراً لباس نظامی
بر تن میکند .فیلم مسیر تجدیدنظر یورک درباره
ایدههــای صلحطلبانه و نتیجــه آن قهرمانی در
میدان جنگ و اهــدای زمینی حاصلخیز در پایان
فیلم از طرف دولت بود.
تنها حرکتهــای صلحطلبانه ســینمای این
دوران مســتندهای «همفری جنینگــز» بود که
بیشتر به شاعرانگی و دراماتیک بودن تصاویر فیلم
اهمیــت میداد تا آموزش و تهیجکنندگی آن و به
همین دلیل نشــاندهنده تمایل انســانی افراد به
درگیــری در یک حرکت اجتماعی بود که صراحت ًا
موضعی ضد جنگ داشت .اما وقتی دولت آمریکا
در ششم اوت  1945برای پایان بخشیدن به جنگ
اولین بمب اتمی را روی شــهر هیروشیما انداخت
و در یک چشــم بر هم زدن هشتاد هزار نفر جان
خود را از دست دادند کشته شدن ده میلیون انسان
در اروپای زیر اشــغال آلمان در طول چهار ســال
چندان هــم تکاندهنده نبود .انفجــار این بمب
جهان را به دنیای دیگری تبدیل کرد و اتحاد میان
متفقین بر باد رفت .دو ابرقدرت تازه شکل گرفته
که یکی اســرار بمب مخوفش را از دیگری پنهان
میکرد؛ بالفاصله با پایان جنگ دوم و شکســت
دول محور ،جنگ ســرد پنهانی را با یکدیگر آغاز
کردند .جهان دیگر در آستانه قتل عامی هستهای
قرار داشت و صلح هیچگاه شکنندهتر از این زمان
به نظر نمیرســید .جنگ سرد اصطالحی بسیار با
تفکر و هیستری حاکم بر این دوران در فیلمهای
کاندیدای منچوری و هفت روز در ماه به شــکلی
گزنده تصویر شــد تا بیثباتی اوضاع سیاســی را
یادآور شــود و فیلم «دکتر اســترتج الو» کمدی
کابوسگونه ضد جنگ استنلی کوبریک پاسداران
تمدن و قدرت هســتهای را ناتوان از مهار ماشین
جنگی دستســاخته خودشان تصویر کرد .بیهوده
نبود کــه کوبریک برنامه جنگ هســتهای میان
دو ابرقــدرت را «ســاحهای روز قیامت» نامید.
همین عامل باعث هراس قدرتمندان شد و موجب
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گردید تا آمریکا در جنــگ ویتنام از به کار بردن
بمب اتمی پرهیز کند.
در فاصلــه پنجــاه ســال جنگ ســرد میان
دو ابرقــدرت ،فیلمســازان هر دو طرف بســیار
کوشــیدند تا راهی برای آشتی سیاهی ،همزیستی
مسالمتآمیز و درک یکدیگر در فیلمهایشان ارائه
دهند .جان بری یکی از قربانیان مک کارتیســم
در فیلم «اســیر زمین» با کنار هم قرار دادن یک
روس و یک آمریکایی در نقطهای بیطرف کوشید
تا به واسطه طی طریق و شخصیت برای رسیدن
به درکی انســانی بگوید که طرفین یا با هم زنده
میمانند یا با هم خواهند مرد« .اندری تارکوفسکی
هم کــه هرگز آنچنــان که شایســتهاش بود در
کشورش قدر ندید پس از تبعیدی خودخواسته در
آخرین فیلمش «ایثار» به مسئولیت افراد در برابر
سرنوشــت دنیا به هنگام وقوع جنگی اتمی سخن
گفت ،داســتانی از مکاشفه پروفسور سالخورده در
شبی هولناک که برای حفظ دنیا عهد میکند که
هر چه را دوست دارد همچون ابراهیم قربانی کند.
ســرانجام با فرا رسیدن دهه  1980و به قدرت
رسیدن گورباچف خلع سالح در مرکز سیاستهای
تازه کرملین (مســکو) قرار گرفــت .حرکتهای
صلحطلبانه شــخصی و دینی کــه در دهه 1970
به شکلی عامیانه همچون هیپیگری ،حرکتهای
شرقی مثل بودایســم ،کنفوسیوس و هندویی که
همدردی و اطاعت را ســتایش میکردند و اصرار
در عشــق و سازگاری به عنوان پایه روابط انسانی
داشتند شکل گرفته بود .در فاصله سالهای پایانی
دهــه  1980و نیمه اول دهه  1990انســجام و
هدفمندی به خود گرفت.
بزرگترین قدم در این راه توســط ســینماگران
اروپایی برداشــته شد .این حرکت در جشنواره کن
 1992با بیانیه اروپای  90سینمای بدون مرز آغاز
شد تا سرانجام هنر بتواند نقش فعال و یاریدهنده
خــود را در با ثبات کــردن جهان و تضمین صلح
جهان شمول ایفا کند .اتفاقی که در عصر رسانهای
شدن قدرت گریزناپذیر مینمود .بیتردید مارشال
مک لوهان نیز هنگام طرح تئوری دهکده جهانی
چنیــن چشــماندازی را در نظر داشــت و طرح
گفتوگوی تمدنها نیز در همین راستا مطرح شد
تا برای حفظ آرامش و مناسبات دوستانه و زدودن
هر گونه کندورزی و ســتیز هماهنگی و آسودگی
ایجاد کند اما فاجعه یازدهم سپتامبر آمریکا عاملی
شــد تا آتش دشمنی و جنگ از هر سو زبانه کشد
و ابرقدرتها و کشــورهای فرامنطقهای به بهانه
جنگ با تروریســم جهت پوشش دادن به اهداف
کوتاهمدت و درازمدت خود به یکی از اصلیترین
نقاط و مناطق مشعر جنگ و ستیز یعنی خاورمیانه
یــورش آورند و به درگیریهــای مرزی ،قومی و
مذهبــی دامن بزننــد در نتیجه ایــن جنگها و
درگیریها خود زمینه بســیار گســترده دیگری
برای فیلمســازان منطقهای و جهانی فراهم کرد
تا بر اساس رخدادها و وقایع کوچک و بزرگ و با
ترکیب کردن قصههای خیالپردازانه خود موضوع
و مضمونهایی را به فیلم تبدیل کنند .با بررســی
اجمالــی آثاری از این گونه متوجه میشــویم که
غالب ًا این فیلمها زبانی مشترک و ایدهای مشابه که
همان تفکر جنگستیز و ضد جنگ را دنبال کردهاند
و پیــام کلی آنها به مخاطبــان خود در یک جمله
خالصــه میشــود «دوران جنــگ دیگــر تمام
شــده اســت و دیگر زندگی در صلح پســتتر از
مرگ در میدان جنگ نیســت پــس دائم بر طبق
جنگ نکوبیم» با این رویکرد ســینماگران عصر
حاضر نشان دادهاند که ســینما وظیفه خود را در
صلحسازی در جهانی بیثبات صادقانه انجام داده
و خواهند داد گر چه به اهداف خود نرسند!

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  9410097128200910مورخ  94/8/20صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی داراب که قطعیت یافته محمد توکلی فرزند کهیار
محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال سند یکباب منزل مسکونی به پالک ثبتی  4621/256به نام علی سرفراز فرزند محمد
بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای
حکم وفق مقررات اقدام و کلیه هزینههای اجرایی نیز از محکوم علیه وصول خواهد شد.
/469م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب -نوراله اقبال

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به مهدی ناصر بیلوئی فرزند خداخواست که به موجب دادنامه شــماره  94/265در پرونده کالسه  94/288به خواسته مطالبه وجه
چک در حق خواهان جواد دهقان محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در میدان غدیر مجتمع شوراهای حل اختالف شعبه دوم فسا تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/693م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم فسا

آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم
دادگاه
در اجرای دادنامه  700کالســه  93/1369صادره از شــعبه  13دادگاه
خانواده شیراز به الناز زارع فرزند سرگی ابالغ میشود که ظرف مدت
 10روز از انتشار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق محمدصادق
زارع فرزند عزیز به نشانی شیراز خیابان مالصدرا خیابان شهید جمالی
ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شــیراز مراجعه
فرمایید .در صورت عدم مراجعه نســبت به ثبت طالق غیابی اقدام
خواهد شد.
/20284م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات

آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه  3901964کالســه  3900682صادره از شعبه  7دادگاه
خانواده شــیراز به پری اسرار فرزند ســلیمان ابالغ میشود که ظرف
مدت  10روز از انتشار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق و مطلقه
شدن به طالق رجعی نوبت اول توسط حمید اسماعیلزاده جهرمی فرزند
اســداله با وکالت امیررضا رهایی فرزند همایون به نشانی شیراز خیابان
مالصدرا خیابان شهید جمالی ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر
طالق  47شیراز مراجعه فرمایید .در صورت عدم مراجعه نسبت به ثبت
طالق غیابی اقدام خواهد شد.
/19208م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محمود رفیعیپور و محمد خوشــبخت به اتهام سرقت
سی میلیون تومان وجه نقد موضوع شــکایت عبدالرضا محمدی در
پرونده کالسه  930792شــعبه  21بازپرســی از طرف این دادسرا
تحت تعقیب میباشند و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت آنها میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف مهلت یک
ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه  21بازپرسی دادسرای عمومی
و انقالب شیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر
گردند پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/20281م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری

آگهی ابالغ اجراییه
بــه موجب اجراییه شــماره  94/437مورخ  94/5/13صادره از شــعبه
مرکزی شــورای حل اختالف فســا که طبق دادنامه شــماره 94/437
قطعیت یافته است غالمرضا جوکار فرزند حاجی به خواسته مطالبه حکم
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  94/2/19تا زمان اجرای
حکم در حق خواهان صادر شــد در حق محکوم له مهرداد نانکلی فرزند
ســتار محکوم گردیده است بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف
ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام
نمایــد در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام
خواهد شد.
/20279م الف
شورای حل اختالف شعبه مرکزی فسا

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به  -1الیاس خسروی فرزند الهیار  -2حسین بابائی فرزند
رستم  -3حسن خان ویسی فرزند احمد  -4موسی غریبی فرزند شهباز
که به موجب دادنامه شــماره  9409977128201021در پرونده کالسه
 940671به پرداخت مبلغ  314035425ریال بابت اصل خواســته و مبلغ
 18617910ریاب بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که وفق
قرارداد بین طرفین روزانه مبلغ  266684ریال از تاریخ  94/3/20تا روز
اجرا در حق بانک ملت محکوم گردیدهاند ابالغ میشــود رأی صادره
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و
ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان فارس
میباشــد لذا چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراضی دارند ظرف
مهلت مقرر اعتراض خود را کتب ًا به این دادگاه واقع در بلوار دانشــجو
اعالم و اال پــس از انقضای مهلت مقرر دادگاه اقــدام قانونی مهمول
خواهد داشت.
/466م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
نوراله اقبال

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به  -1منصور حســنی فرزند مرادحاصل  -2علی حسینپور
فرزند گداعلی  -3عزیز صحرانورد فرزند علی آقا  -4علی آقا صحرانورد
فرزند علی بابا که به موجب دادنامه شــماره  9409977128200595در
پرونده کالســه  940264به پرداخت مبلــغ  89053120ریال بابت اصل
خواسته و مبلغ  6837530ریاب بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه که وفق قــرارداد بین طرفین روزانه مبلــغ  53800ریال از تاریخ
 94/3/4تا روز اجرا در حق بانک ملت محکوم گردیدهاند ابالغ میشــود
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این
دادگاه و ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان
فارس میباشد لذا چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراضی دارند ظرف
مهلت مقــرر اعتراض خود را کتب ًا به این دادگاه واقع در بلوار دانشــجو
اعالم و اال پس از انقضای مهلت مقرر دادگاه اقدام قانونی مهمول خواهد
داشت.
/465م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
نوراله اقبال

آگهی حصر وراثت
صدیقه صفرپور فرزند فرجاله دارای شناســنامه شــماره  2فســا
نوبندگان به شــرح دادخواست به کالســه  94/774ح ش مرکزی
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان مرحوم علیرضا آزادیان به شناســنامه شماره
 2560066238فسا در تاریخ  93/10/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1صدیقه صفرپور فرزند فرجاله به شناســنامه شــماره  2فســا
نوبندگان (مادر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /694م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شــاکی عبدالمجید محمودی دادخواستی به طرفیت خوانده/
متهم امیر میرزایی و مجید کشــاورز به خواسته مطالبه خسارت وارده
و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی
شهرستان ارســنجان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه شورای حل
اختالف دهســتان شوراب ارسنجان واقع در دهستان شوراب ارجاع و به
کالسه  9409988848600002ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ
 94/9/25ســاعت  15تعیین شده اســت .به علت مجهولالمکان بودن
خوانده /متهم و درخواســت خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا
خوانده /متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /2649م الف
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف دهستان شوراب ارسنجان
طاهره پارسایی

