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به زنداني ديگر منتقل شدم

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ:

ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺳﺎﻻﻧﻪ:
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ:
ﻣﺪﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ

ﻳﻜﺴﺎﻝ

ﺷﺸﻤﺎﻩ

ﺳﻪ ﻣﺎﻩ

ﻋﺎﺩﯼ

 ١/٢٤٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٦٢٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٣١٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ

 ١/٨٦٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٩٣٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٤٦٥/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﻣﺪﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ

ﻳﻜﺴﺎﻝ

ﺷﺸﻤﺎﻩ

ﺳﻪ ﻣﺎﻩ

ﮔﺮﻭﻩ  ١ﻋﺎﺩﯼ

 ٨/١٨٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٤/٠٩٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٢/٠٤٥/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﮔﺮﻭﻩ  ١ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ

ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ:

 ١٣/٧٨٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٦/٨٩٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٣/٤٤٥/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﮔﺮﻭﻩ  ٢ﻋﺎﺩﯼ

 ١٠/١٩٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٥/٠٩٥/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٢/٥٤٧/٥٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﮔﺮﻭﻩ  ٢ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ

 ١٥/٧٤٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٧/٨٧٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٣/٩٣٥/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﮔﺮﻭﻩ  ٣ﻋﺎﺩﯼ

 ١٤/٦٤٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٧/٣٢٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٣/٦٦٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﮔﺮﻭﻩ  ٣ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ

 ١٩/٩١٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٩/٩٩٥/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

 ٤/٩٧٧/٥٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻟﻄﻔﴼ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢ﻭ ٢٩٩٩٣٤٧١ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ» ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﻔﺘﮕﯽ« ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ:

ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺸﺘﺮﻙ:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ:

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ:

ﻗﺒﻠﴼ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﺪ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻗﺒﻠﻲ

ﻗﻴﺪ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ » ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﻔﺘﮕﯽ« ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ

ﻧﺎﻡ ،ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ) :ﻟﻄﻔﴼ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ(
ﺁﺩﺭﺱ ﺭﺍﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ:
ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ:

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ:

ﻗﺒﻠﴼ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﺪ

ﺗﻠﻔﻦ:
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻗﺒﻠﻲ

ﻗﻴﺪ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اطالعات هفتگی شماره 3800

65

هر اقدام بزرگ ،ابتدا ناممكن به نظر میرسد

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ ﻣﻌﺬﻭﺭﻳﻢ(.
ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ  ٢٥١٠٠٥٠٦٠ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﺷﺮﻗﻲ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺍﺯ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﴼ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻗﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ ـ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ـ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ـ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ١٥٤٩٩٥٣١١١ :

کارالیل

ب��ه اي��ن خاطر كه چند مرتب��ه به او تذكر داده ب��ود رفتارش با من
درس��ت نيس��ت! كم كم پاي پدر و مادرم هم به ميان كش��يده شد
چون آنها هم از رفتارهاي ناخوش��ايند اميررضا گله داشتند و آن را
نوعي توهين ميدانستند.
س��ه س��ال و اندي از ازدواج من و اميررضا ميگذشت و به جرات
ميتوانم بگويم در اين مدت هيچ خاطره خوش��ايندي از او نداش��تم.
ح��اال ديگر حتي در اتاقه��اي جداگانه ميخوابيدي��م و فقط به خاطر
س��ارا به آن نمايش مسخره به اسم زندگي مشترك ادامه ميداديم!
احس��اس ميكردم در يك زندان اسير ش��دهام و اميررضا زندانباني
است كه پدر بچهام هم هست .من سختگيريهاي اميررضا را تحمل
ميك��ردم اما فكر اينكه چند وقت بعد همين بالها را ميخواهد س��ر
س��ارا بياورد برايم عذاب آور بود.نميتوانس��تم تقاضاي طالق بدهم
چون اوال ميدانس��تم اميررضا طالقم نميدهد و حتي ممكن اس��ت با
مطرح كردن اين موضوع هزار تهمت ناروا هم به من بزند .دوم آنكه
مطمئن بودم قانون از من حمايت نميكند چون اذيت و آزار اميررضا
روحي و رواني بود .او مرا كتك نميزد ،اما با حرفهايش مرا تا حد مرگ
ش��كنجه ميداد .سوم كه ميدانس��تم اگر حتي به احتمال يك درصد
م��را طالق بده��د حضانت بچه را به من نخواه��دداد و بچهام در دام
او اس��ير ميماند .چهارم آنكه مطمئ��ن بودم پدر ومادرم ديگر مرا به
خانه راه نخواهند داد و اگر هم راه بدهند جوري رفتار خواهند كرد كه
روزي صدبار به مرگم راضي شوم .از طرف ديگر نميتوانستم مستقل
شوم چون هيچ كاري بلد نبودم و نميتوانستم زندگيام را تامين كنم.
درمانده و مس��تاصل ش��ده بودم تا اينكه يك شب بعد از يك دعواي
مفصل آن هم فقط به خاطر اينكه سارا را به پارك برده بودم ،تصميم
گرفتم براي هميش��ه خودم و سارا را از آن جهنم نجات دهم .عصباني
بودم و نميفهميدم چه ميكنم اما دس��ت به كار ش��دم .تعداد زيادي
قرص خواب را در پارچ ش��ربت حل كردم و داخل يخچال گذاشتم.
آن ش��ب اميررضا تا ديروقت بيدار بود و چند بار به س��راغ يخچال
رف��ت .دم دماي صبح بود كه پاورچين پاورچين از اتاقم بيرون آمدم.
س��ارا خواب بود .نگاهي به اطراف انداختم خب��ري از اميررضا نبود.
مستقيم رفتم سراغ يخچال ،پارچ شربت تقريبا خالي شده بود! در اتاق
اميررض��ا نيمه ب��از و او روي تخت افتاده بود .از دور دقيق نگاه كردم،
نفس نميكشيد .جلوتر رفتم چند بار او را تكان دادم اما حركت نكرد.
مطمئن شدم كه تمام كرده .سريع پارچ شربت را خالي كردم و آن را
شستم ،خشاب قرصها را هم تكه تكه كردم و داخل دستشويي ريختم
و صبر كردم نزديك ساعت هشت صبح به پدرم زنگ زدم و با گريه
و زاري گفتم اميررضا از خواب بيدار نميشود .تا خانوادهام برسند به
اورژانس زنگ زدم .تصور ميكردم آنها ميگويند او در خواب سكته
كرده و ماجرا تمام ميش��ود ،اما برعكس تص��ور من ،مرگ اميررضا
مشكوك تشخيص داده شد و جسد را براي تشريح به پزشكي قانوني
بردند .خيلي زود مشخص شد كه اميررضا مسموم شده است و من به
عنوان مظنون اول بازداشت شدم .من ابتدا همه چيز را انكار كردم اما
انكار فايدهاي نداش��ت چرا كه روز دوم يا سوم بود كه بغضم تركيد و
اعتراف كردم! و همان روز با پرونده قتل راهي زندان شدم .اين روزها
پدرم جلو در خانه عمهام نشسته تا رضايت بگيرد .عمهام نه رضايت
ميدهد و نه راضي به قصاص اس��ت ،فقط گفته آنقدر در زندان بماند
ت��ا بميرد! با قتل اميررضا هي��چ چيز براي من تغيير نكرد .فقط از يك
زندان به زندان ديگري آمدم و ديگر حتي نميتوانم بچهام را ببينم.

