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۴  ��داد ��ه   ۱۴۰۱
ــ�  ــ�� ــ� ــ� ــ� �ـــ��ـــ�ـــ�ـــ�، ا� ــ ــ��ـ ــ �وز�ـ
۱۴۴۳ ــ�ال  ــ �ـ   ۲۳ ا�ـــــــ�ان،   ــ�  ــ� �
۲۰ �ــ�ــ�ــ�، �ـــ�ل �ــ�ــ�ــ�و �ــ�م
ا�ــ�ــ�ن  در   ����  ،۶۲۲۲ ــ�ره  ــ� �
�ـــ��ـــ�ن  ۳۵۰۰ ــ�ز  ــ ــ� ــ ا� و  ــ�ان  ــ ــ� ــ �
�ــ��ــ�ن  ۲۵۰۰ ــ�  ــ�ن � ــ� ا� د�ــ�ــ�  و 
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���� ���� و���� ر��� ر���� ��� �� دا������ن ����ار ��

������ی ���� �� ������ی����
ویژه

ا���اض ��ر��دان ���� «�����ت» 
��  «�����ت ���س»

 ا�� ����� را 
از �� دزد��ی

��م �� از ������ ���� ��ای �����ات 
ا����ا�� ��ارش �� د��

����� و���� ��ر���ن ����� د����ه ��ی 
دو���، و��ه ای ا�� �� د�� �� از د�� ۸۰

�� ��رت ��ی ��ی ���� �ـــــــ� ا�� �� ��� 
از ����ن ��ر دو�� د�� ���ل ���� در ا�� 
ز���� ا���د ���. ���� در ��ل ������ دو�� 
��� ��د �� ���ت وز�ـــــــ�ان، ����� و���� 

���و��ی ����� را ����� ��د.

 �� ���ـــــــ� دو روز از ر��ش �ـــــــ�� دو���ی 
���و�ـــــــ� در ����ـــــــ�ن ا��ـــــــ�ی آ�ـــــــ�دان، 

�� ��زه ��ی آن �����ن ادا�� دارد. 

�����ت ��� ����� 
و���� ��ر���ن دو��

در را�ـــــــ��ی د��ار��ی د��� ����ن ����، ر��� ��ز��ن ��او���� 
، روز ����� �����ن �� ����وز ���  �� دا������ن دا����ه ��ی ��ـــــــ�ر
������، د��� ���� �� دا������ن دا����ه ����� ���� د��ار ��د. 
ا���ای ا�� د��ار، ����� ر���� دا��ـــــــ��ه �� د��� ���� ��� ���م 

��� و ��������ن ���� ��ی دا������ ������ �����ن را ��ا�� ��د�� 
و د��� ���� ��� از ����ن ا����د�� و ������د��ی آ��� �� ��ا����ن 
���� داد.د��� ���� ا���ا ��� ��ا���ا�� ��د و ����ه ���ای ��م 
��داد در ��� دا������ن ���ن ��د: دا����ه ���، �����م، ا�����ز 

و دارای ������� ا����ر ��� ا�ـــــــ�. ��د��ی ���� �� �� در ��ل ��ی 
����� ��ـــــــ� از ا���ب، �� ��ـــــــ� ���� رو�� رو ��ـــــــ��� �� ���ش 
������ن و ا���ر ������ ��ی ���ر ا��. �ـــــــ�� دا������ن ���� 
���ر ��ـــــــ��� و ���� ���ری �� دار�� از ���ـــــــ��� ��ی وا���، ���� 

ا��. �� ��� ��� �� دا������ن ���� �����، ����ن ����� و ���ب 
�� در ���� �����. �� �����ر ��� �����ن �����.وی ادا�� داد: 

در دوره ۲۰ و ��� ���� ����� در �� ���ر، ���ل د��ه ��ه ا��.
ادا��  در ���� ���� 

نگاه

����  ؟

 ���� راد��، ��� ��

��� و�� �� ����ر�� ��ا��، ���� ���� راد���� 
���� در ��ل ��ی د��ع ���س 

���و���� ز��ه ا��! ��

 ���۲����� �����
د�������� �� ���ان

��م �� ��� ا��� ��� و ���م ارو���� را ��ر�� ��د

«���ن»
 �� ��م �� ��م

روا�� ������ر ا��ا�� ��م �� از 
����اده��ی ���ا����ر ��������و��

���ت 
ز��ه ��ب ��

۳

۹ ۴

۹

۷

۱۹

��� ��� ���  ���آ��

 ��� و�� �� ���� ��ج 
���ه ������ه 
��� ا���ب 
�����ن 
��ا�� 
�و�� ا��

 «�����» ����� ����� ����ال ������ داری را 
��ز����� �� ��� 

�����رد -رم  ا��� در ����ل  ��� ����ا�� ارو�� 

�و�� ا��

ادا��  از  ���� ����
 �� اول د���ل ����� ���ط ���� �� ���ط �ـــــــ�� ����� 
�� �� ���� ���� �� ا�� ��� �� �� آ��� ��� ��د، ���داز��. 
آ��� ��او�ـــــــ��� ����ـــــــ���� �� د��� ����ـــــــ�، اول �� 
���� ��دا���، ��� �� ��ا��� و ���� ��ب و آ�� از ��� �ـــــــ�اغ ����ا ر��� ا��. 
��� �� ا�� ا�ـــــــ� �� ا�� را ����� ����. ا�� ��� �� ��ا��. �� �� ���ر ���ور��. 
������ ��ا ���ر �� ����ل ��، �� �ـــــــ���ل. ا�� ����� ای ا�ـــــــ� �� ���� ����ا را 

.���� ���� �������

    امانت دار مردم هستیم
ر��� ر���� ��� ادا�� داد: ��ل ����� روز ۲۲���� را در ��او���� �� ��� 
را������� در رو����� آ��ز ��د�� و ��� ������� �� ��ه ا��؟ در���� �� 
ا�� ا���ق ����� ��ده ا�� و رو������ن را������� ۲۲���� را �� �����ه �� 
���ن ��� �� آن ��ز ���ده ��د��. �� در ����  از ����� ����ار �� ��د�� و �� ��
دادن، ���� دادن �� ����ن ��ی ���� ���ول �����. �ــ�ل ا�ــ� ��ال 
� ا�� �� ���ر ��� ��� ��دا�� ��ه ا��؟ �� ��د را ا�����ار ��دم  ���
�� دا���. �� ��� ���ر��ی د��� ������ �� �� �� ��او���� دا��� ����. 
�� ��او���� دار�� �� ���� �� ���� و ����� ��دم ���دازد. و��� �� ����� 
��دم، �� ا�� ���� ���� �� �� ���م و دو�� ����� ��دا��، �� ��� دو�� 

�� ���� ��� ����ر�� و ���� آن را �� در ��� ������. 
وی ���: ��� ���ل ��او���� را ���� ��داد��ه ����� �� ����. در ا�� 

��� ��ه �� ا��ازه ���� در ���ض ���ه ��ر�����ن ��ده ا��.
�� ا�� �� �� د����� �����. ��ر  ���� ا��ود: ��� ��ار����، ��� از ����
������ ���ر و ���� آن و ��ا�� آن �� �� دوش ر��� ��او���� ��ا��� 

�� �� ��ری ����� ا�� �� ���ز �� ��� ���ی و ����� دارد و ��� ۱۰ر��� 
�� از �� ا�� ��� ��ا��� ��آ���. ا�� �� �� ����� در ��او���� ��ز ا��، ���ر 

 .������ ���� �� ��� �� �� ����� ��� .����
وی ادا�� داد: ���ر د��� ���ل �����ری، ��� ������� ا�� �� ���� �� 
ک ������ و ����� �� ������ �� ��� دو در��  آ�� ����� �� ��د. ��ن ��
�� ��دن در ���� ������ت ����� �� ��د. در ����ن ��زی و ���� ��ی  ���
����� �ــ�ای آن �ــ� ���ا��� �ــ�دم را �� ��� �ــ�دن ����� ����، ���ز �� ���ن 
�������� وا�� دار��.���� در ���� �� ��ال ��� از دا������ در��ره ر���� 
��او���� و ���� ��ی ����اره ای ���: در دوره ای ��ه ای ����� ����اره 
������ر ��ره ا�� و  ���ر ����ل در ����ت ����� ��� ��د�� �� �����، 
�� ���� ��� ����اره ����� �� �� ��ر��ی د��� ����. ا�� ���� �� ����� ا���ه 
�� ��ر��ی ����د ����� �� �� ، ���  ����ل ��ی �� ����� ��. در د�� ۷۰ ا

�����ن ���ت �� ��د.  ا���� ��ار�� ������ ا�ن ���اد ا�� آ��ر �� ا��. 

    شفافیت باعث سالمت رسانه است
ر��� ر���� ��� �� ا�ــ�ره �� ���� ��ی ��� از دا������ن و در��ا�� او 

�ــ�ای ��ز��� �� �ــ�دم ���: �� ��� ��د�� در ��� ا�� 
��� ��ه ����� �� �� �� ��ا��� ��ای ��دم را �� ��ش 

 .������� ،���� �� �����
وی در��ره ������ �� �� ��ال ��� د��� از ���� �� ��د، 
���: ������ ���� ����ن در��� ا�� و آن را ������� ا�� 
و ���� �� د���� ���ده ا�� �� را ��ز��ا�� ����. ا�� 

������ ���� ���� ���� ر���� ا��.
 ���� در ���� �� ��ال د���ی در��ره ����� ��ادن ���� 
�ــ��ــ�ان �ــ� ���ن �ــ�د: در دوره �ــ��ــ�، ������ آ��� �� 
ا�ــ�اد ��ر���س،  ��زه ��� و ���ل ��ا ���ده ��ه ا��. 
��� ������ و ��� ا��ت �� �� ��� ����ی ����� و 
���ا��� ���. ��� ��� ��� ����� ����ان در ا�� ��ت 
ا�ــ�ــ� ��� از ا�ــ� �ــ�ده �ــ��ــ�. �ــ� �ــ� �ــ�او�ــ�ــ�ــ�ی دو��� 
ــ�ــ� در د�ــ�ــ� و ��  ����� �ــ� �ــ�ــ� �ـــ�ف ر�ــ��ــ� �ــ�ی دو�
����� ����� و �� ��� �ــ�ل ����� در د���. ��ل 

ر���� ��، ���� ��ارد و ��� ��ان ��ل ���� آن �� ���ه ��ل ��ی د��� ���� 
���. ���� ���� ���ه ����و�� دا��.

ر��� ر���� ��� در�ــ�ره ��دا��� �� ا���اض �� �� ���ان ��د: 
�ــ� �ــ�ــ�ن �ــ�او�ــ�ــ�ــ��ــ� ����� �ــ� �ــ� ا�ــ�ــ�ا�ــ�ت ا����ن 

��دا����. ������ ��� ����. ����ز �� ���� ���ر ���.
وی در��ره  ��ز��� ��دل ��دو�� ��ر  ���: ��� ��د 

ــ�د. �ــ��ــ��  ــ ــ�� �ــ� �ــ�ــ�ی �ـــ�ـــ�ه �ـ ــ��ـ ــ� �ـ ــ ــ� ا� �ـ
�� در دوره �� ��د  ��دو�� ��ر در دوره �� ���د. ا
��� ���� را �� ��دم �� ا�� ا���ق �����. ��ن 

ا�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ� �ــ�ی 

ر���� �����. ��� ��� �� ���� �� �� ا���ی ���� ���� در�ــ� �� ��د 
ا�� ا�� ���� ����� د��. ��� دو���� ا��. او �� ���� �ــ�زی  ��و�� را �����د 
و �ــ�ا�ــ� دو�ــ��ــ� را �ــ� �ــ�ــ��ــ�د. در ا�ــ� ����� �ــ�ص �� 
، ���ات �ــ�ص �ــ�د را دارد.وی در�ــ�ره ����  �ــ�دو�ــ� �ــ�ر
ا����د�� �� ��او���� �� ا�ــ�ود: �� ��د��ن را �� ��� 
�� ����. ��ل �� د�� در �ــ�داد ������ ��� ��او���� را 

��ا��� د��.
ر��� ��او���� در�ــ�ره ����ا و ا����د���� �� �� آن ��د 
�ــ� �ــ�ــ�: �ــ��ــ�ن ا�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ری  ا�ــ��ــ� در ا�ــ� ۴۴

��اری  ��� ��� را ���� ��ده ا��. ��او����، ���� وا
�ـــ�اری ����  ����. ���و��� ��ی �������ن، ���� وا
و �ــ��ــ��ــ� ����� ����ا �ــ�ا�ــ�س �ــ��ــ�ن ا�ــ��ــ� �ــ� ���ه 
��او������. ������ ������ ��ت و ����� در ���ی 
 �� ��� �� ���ه ��او������ �� ز���� �� ����ن �� ا ��
ــ�ءا... ���ا�� از ����� �����م �� �ــ�ای ار���ی  ا�ــ�. ان �ـ

آ��� �� ا����ده ����.
���� در ���� �� ���د ���� ���ه �� �� در �������ن ���: 
آ��ی ����� در دوره �� روی آ��� ��د، ��ز����� ��ه ا�� ���� دارم �� ��� و�� 
��او���� ����� �� او �ــ�ارد و �� ��ا�� ا�ــ�ای �� ������ را �� ���ه ����د. 
ــ�رگ �ـــ�ه و  ــ � �ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ� � ــ� ــ ا�
ــ� �ــ�او�ــ�ــ�ــ� ا�ــــ�. �ــ�ه  ــ�� ــ�� �
�ــ��ــ�ی �ــ��ــ� ��� �ــ�ه �ــ�ز�ــ�ن 
ــ�د ���   ــ�ار �ـ ــ ــ�. ا�ـــ�ـــ�ل � ــ ا�
�ــ� ����� ��� آ��.  ���� ا
�� ������، �� ���ران و �� 
��� ��، �ــ�و ��� ��رده �� 

. ������

    ایدئولوژی بد نیست
وی در ���� �� ا����د دا������ از ���ر ���ه �� در ������ ��ی ��روز و ����� 
��ل ���ن ��د: در ������� ���ری در ��روز �� دار��. �� �� �����ه ��� ���� 

و ���� ��ر��ا�� ����.
ز ������ ���: ����ن ���� ��د دو��  ر��� ��او���� در�ــ�ره ��دا��� �� ار
دوازد�ــ� ���� ا�� ��ر را ا���م د�� ا�� ا���م �ــ�اد و ��� دو�ــ� ���د�� ��ای 
ا��ح ا�� ��ر را �� ���. �� ����� دا���� �� ��ف ارز ������ ���ر �� ��ا�� 
ز ������ �� در ��� ���ف ����ه ر��� �� دو�ــ� و در ��� ��  �ــ�را ����. ار
��د ر��� ا��. د����ه ا����دی دو�� ���� ا�� ��د �� ���� ��ف ��د. آ�� �� 
�� ���ان ر���� ���� ����� ���� �� ارز ������ �� ��� �� �� آن ��ا�� ���ده، �� 
���ا�� دا��� ا��؟ �� �� ا�� ��دا����. آ�� �� ���� ��� ���� در �� �����، 
� ���� ���س  �� ا�ــ�ل ا���د ����؟ ���وت �� ا�ــ� �ــ�د �� ���� �� ا�ــ� �ــ�
��� ��د. وی در��ره ا����د از ��ارش ��ی ا��� ۲۰:۳۰ در��ره ������ی ��را�� �� 
���ان ��د: �� �� ا����د دارم ���� از ا�� ��ارش �� ����� �� ا�� ��� ��ا�� 
� ��ای  �� �� و �� ���و�� ����� �� ���� ا�� ��ف ا�� ��د ���� ��د ا�� ��
د�� ��ی ����� ��ب ��ده ا��. د�� ��ی ��� ���� ا�� ����� را ������ ا�� 
��ای د�� ��ی ����� ���� ا��.وی در��ره ��� ��ود «��م ������ه» �� ��� 
ا������ژ�� ا���ر ��د: ��دق ����� �� ���� ���� ا��� ��ه، ��دی ا�� �� 
ز���� ��د را روی ����ان �� ��ا��� و در ���� دا����ه ���� �� ��ده ا��. 
����� ��م ������ه، ا������ژ�� ا��. ��� ���، ��� ا������ژی �� ا��؟ ���� 
ک �� ا�� ا�� �� ���� ������ن ا����د  د��وز ا���ر ������ داد و ��� ��� از ��
�� ����� ��ا�� دا��� �����. ��ا و��� �� �� �� ر��، ا������ژی ا��اد دارد. 
�� ا����د دار�� ا������ژی �� ا���ب ا���� ا�� �� از آن �� ����� �� ����. ا

وی در��ره ���� و��ه �� ������ ��ی ��دک و ����ان �� ���: ��� از ا��اف �� از 
ا���ا ���� ��ده. ا����ب ���� ���� �� �� ���� د��� ��ده ا��. ا����� ا���ن 
از ���� دا����ه ا��. �� ا��م �� ��� �� روا�� ����� ��� ���د و د������ 
������ ا�� �� ا����ر �� ���� �����ن ����ری ا���� �����. �� آ��ه ا�� ��ای 

. ���ل؛ �� �����
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���� ���� و���� د��� ���� �� دا������ن ����ار ��

  پاسخ های صریح به پرسش های شریف

ر��� ر���� ��� در�ــ�ره ��دا��� �� ا���اض �� �� ���ان ��د: 

وی در��ره  ��ز��� ��دل ��دو�� ��ر  ���: ��� ��د 

�� در دوره �� ��د  ��دو�� ��ر در دوره �� ���د. ا

آ��� ��او���� 
�������� �� د��� 

�����، ا�ل �� ���� 
��دا���، ��� �� ��ا��� 
و ���� ��ب و آ�� از ��� 
��اغ ����ا ر��� ا��. 

��� �� ا�� ا�� �� ا�� 
را ����� ����. ا�� ��� 

�� ��ا��

۲۰

وه ر���� ��

 ����
�����ر ���ا��



۲
یادداشت

دیدگاه

سقوط یک فروند جنگنده 
به شهادت دو خلبان 
منجر شد

���ون �����، ا����� و ا������ ا�����اری ا����ن از ���ط 
�� ��و�� �����ه اف۷ در ا��اف ا��رک از ��ا�� ������ن ����� 
در ���� ۸و۳۰ د���� د��وز ��� داد. ����ر�� ��ن ���ری ���: 

����ر�� ا�� �����ه، ���ا��ازی ������ ��ده ا��. 
�ــ��ــ�ــ�ه ���� ���ری  از  ــ� و  �ــ� ار�ـــ� ا� ــ� ��ا���� �����  ا�
ا����ن ��ای ا�ــ�ای �����ت آ��ز�� در ����� ا�ــ�رک ا����ن 
�� ����م �����ت د�ــ�ر ��� ��� �ــ�ه و  �� �ــ�واز درآ�ـــ�ه �ــ�د 

���ط ��د. ���ول روا�� ����� ار�� ����� ار�� در ا����ن 
��� در ا�� ���ص ���� ا�� ا�� ��ا���� از ��� �����ه آ��ز�� 
و ����ر�� آن ���ا��ازی ��ا�� �ــ�ده ا�ــ�. ��ا�� ��ا�� ��� 
�ــ�وز ا�ــ� �ــ�د�ــ� ��ا��� و �ــ�ف ��� ��� ��ا����  �����ی در 

����� او��� ا�� ����� ا��.
��� ����ن �� ��م ��ی ����د ���� ز���� و  ������ ����ن و 

���ان ��� ������اد ��ی در ا�� ��د�� �� ���دت ر���ه ا��.
P O L I T I C S

سیاست
۶۲۲۲ ���ره  ۱۴۰۱ ۴ ��داد  ���ر�ــ���

سفری راهبردی 
برای آینده منطقه

�ـــ�ـــ� ر�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ر ا�ـــــــ�ان �ــ� 

��ر���س ����� ��ب آ���

��� ���� زاده

�ــ�د�ــ��ــ� �ــ�ــ�ن د�ــ�ــ�ورد�ــ�ی 
ــ�ای ����� و  را�ــ�ــ�دی �ــ���ــ� �ـ
ا��.  دا���  ���اه   �� ���ر��ن 
�ــ�ــ�ر ���  �ــ�ــ�ن �ــ�ــ� از �ــ� 
ــ�ری �ــ�ــ�ــ� �ــ�رس  ــ� ــ� �ـــــ�رای �
 ����� �ــ� �ــ� ���ر د�ــ�  ا�ــ� 
���� �ــ��ــ�ار و ���از�� را ��  روا�ــ� 
ا��ان ����ار ��ده و �� ر�� ���ر��ی 
����� ای و ��� ا����� ا�� روا�� در �� ���� ����� ���  
���ر در ��ل ��ل ��ی �����  ��ه ا��. ������ ا�� 
��� ����ی را در ��د�� ��دن د����ه ��ی ���ر��ی ۵+۱ �� 
�ــ�د. از ��ی  ����ری ا���� ا�ــ�ان در �ــ�زه ����م ا��� 
د���، د��ار ر��� دو�� ���د�� �� ����ن ���� �� ��رق 
آل ����، ��د��ه ���ن �� ���ر��ی ���� را �� ���اه 
دا��. از���� ا�� �� در ��زه ����� �����ن ���ن �� 
��ات ا��ژی ���� ای  ��� ��������ی ��د در ��زه ��ا
ادا�� ��ا�� داد و ��ش �� ��� در ��و� و���� ���� از 

 .���� ���� ��� ��
����� د��� ��� دارا�� ��ی ����� ��ه ا��ان در ���� ��ی 
���ن ا�� و رو���د ا�� ���ر آزاد��زی ا�� ا��ال. ����� 
�ــ�ــ� و�ــ� �ــ�ــ�ن �����ت  ا���� ��� د�ــ�ــ� از �ــ�ــ�ر�ــ�ی 
دو�� ��ی ا��ان و ���ن ��د. �� ���� �� �����ه ژ�������� 
���ر در  ���ن در ���� ��رس و در�ــ�ی ���ن ������ ا�� 
���� ��زی ا���� ���� ��رس �� ��ا�� ���� ���� ���ل 
و ������ ��ای ����ری ا���� ا��ان ����. ����ری و 
 ���� ���ر ا��ان، ���ن و ��� �� ��ا�� ��  ����ا�� �� 
���ذ ��رت ��ی ��ا����� ای و ������ رژ�� ��������� 
در آب �ــ�ی ���� ��رس ���� �ــ�د. در ا�ــ� ��� ��وه �� 
ا�����، ����� و �����  ا���ی ��و��� ���� در �ــ�زه 
��ا�� ��ی ���� در ��� ����� ���ری و ا����دی ���ن 
دو ���ر ��رت ����. ��ار ا�� �� ��ل ��ی آ���ه ��� 
���د�ت ���ری ا��ان و ���ن �� ��� �����رد د�ر در ��ل 
����� ��د���� ���ن از ����� و  ����. �� ��ل ��ی 
��� ����� ��ای ����ش ����� و �����ات ا��ا�� ����ردار 
�ـــ�ده ا�ــ� و ا�ــ� ����� ���� �� �ــ� �ــ�ا�ــ� �ــ��ــ� ا�ــ�ا�ــ� 
��درات ا��ان �� ��د���� ���ن ��د. ����� ا��ژی �� 
���ر ��ده  ��� و��ی �����ت دو  ��� د��� از ���ر��ی 
��ز ا�ــ�ان �� ���ن �ــ�وژه ������ ا��  و ����� �� ���� 
�� در ��رت ������� ��ن ��� ���� در ا����ل ا��ژی در 

����� ا��� ��ا�� ��د. 

قالیباف: ترور شهید خدایی
نمایانگر عمق عصبانیت 

دشمنان از سپاه است
�ــ�ــ�: �ـــ�ور ���� ���د  ر�ــ�ــ� ���� �ـــ�رای ا�ــ��ــ� 
��ا�� ��ر د��� ��� ������� د����ن ��� ا�ــ�ان را از 
�� ������� ا���� را ��ای ا��  ���ه ����اران ���ن داد 
��د��. �������� ������ف در ��� ���  ��ز و ��م ����� 
��د: ����� در  از د���ر ���� ���� د�ــ�وز ���� ���ان 
������� و ���زات ����ن و آ�ــ�ان ا�� ����� ��ا��� 
آ��د ��� ���� ا��ان ا�� و د����ه ��ی ����� در ا�� 

���ص ا��ا��ت �زم را ا���م �� د���.
ر��� ���� �ــ�رای ا���� �� ا�ــ�ره �� ��د�� د���اش 
ر��ش ������ن ���و�� در آ��دان ����� ��د: د����ه ��ی 
����ط ���� در ���� ���� ز��ن ��� ر����� �� ���و��ن، 
��ر�� د��� ��� و��� ا�� ��د�� را در د���ر ��ر ��ار د��� 
و �� ���م �����ن ا�� ��د�� د���اش در �� ���� ����رد 
���� و ���� ��رت ���د. ������ن ���ان ���� ��رای 
��� ��������ن ����  ا���� ��� ���� ا�� ����� را �� 
��ارش آن را �� ����  ��� و  �� و��ه ������ه آ��دان ��ر�� 

��رای ا���� ارا�� د��.
�� روزی �����ه ������ �� ��ری  ��د: ا ������ف �������ن 
��ه  ��ر و آ �ــ�ا و د�ــ� ��ا��ن ����، ������ ���س، ��ا
ا�� ��ز و ��م ����، ا�ــ�وز ��� ���� ����� و ا����د ��دم 
را از �����ه ��و��ا�� اداری و �� ر��، را�� �ــ�زی، ا����ر، 
��ر��،  ���ی و ��م ������ ��ز و  ���� ��ی ���� ����� 
�� ��ی ��ز��ن ����� و ا�����ی ���� آزاد ���� و در ����  د�
��� ����ن آزاد�ـــ�زی ������ ���� راه را �ــ�ای ��� آ����� 

��ه و ������ ���س و ��ا����اد ��ز ����. ��ا��ن ����، آ
�ــ�د: ���� �ــ�رای ا���� در ا�� دوره ���م  وی ���ان 
ــ�زی را در �ــ�ور  ــ� � �ــ�ر ���� ا�ــ� �ــ� را� �ــ�ش �ــ�د را �ــ� 
ا����ر��ا   ����� و   ���  ����� ــ�ر  � و   ��� �ــ�ــ�ز�ــ�ی 
��� و �ــ� ����  را ����ل �ـــ�زد و ������ را از �ــ�د آ�ـــ�ز 
�ــ�ای ���  ــ�اری �زم را  ــ� � د����ه �� ���ی د�ــ� و ر�
����� دا�� ����ن و ���ل ����� ر�� ���� �� راه ���ل ���م 

ا����دی ���ر، ������� ��د.

خبر

گزارش روز

�ــ��ــ�اد �� ����  �� ���ن،  ر����  ا��ا���  �ـــ� روزه ���   ���
��� و�� �� ����ن  �� ����ن ر��� و ر��� ����ر ��� از د�ــ�ار و 
���ن، ���ر و ����ن ا����دی و ا��ا���ن ���� ا�� ���ر �� ���ان 
��ز���. در �ــ��ــ�ن ا�ــ� ���، ۱۲ ��� ����ری در �ــ�زه �ــ�ی 
ا��ژی، �����، ��� و ���، ����ری ��ی د��������، روا�� 
���ری و ا����دی، ����، ���� ز��� و ورز�� ���ن �����ت 
���ر �� ا��� ر��� و ��� ��� ����ی از روا�� ��� ا��ان و  دو 

���ن ���ده ��. 
���ن �� ���ان ���ری �� ����� ا���ی روا�� ��ب ������� 
�ــ�ده ��  �ــ�ــ�ر�ــ�ی �ــ�زه ���� ��رس �ـــ�ده، �ــ�ش  در ���ن 
��� د�ــ� ا��� ���� �� ����  ����  ��  ���  روا�ــ�  ����  �� 
��رت ��ی  ����� ای  و  ��� ا����� ����د و ���ن  �����  ����رض 
���. ا�� ����� ��ر�� ����� �� ��د   �������ن  ��ازن ����ار 

����ن ����س  ���ن،   ���� ����ن   �����  ��
آ�ــ�ز �ــ� و ���ز �ــ� ادا�ـــ� دارد. ا���� �ــ�و� ا�� 
 �� را��� ����وت د���� از ���� دوم د�� ۶۰ ��د 
روا�� د�������� ���ن ا��ان و ���ن ����� �� 
و ��� از آ�� �� ��� ا��ان و ��اق، را��� ���ان 
��د و د��� ��� از  -���� �� ��� ���� ار��� ���ا 
رو��، ����� ���ن ��� و �����ه ���ر ��د را در 

����� ��ی ����� ای ا��ان ��� ��د. 
�ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ�ا�ــ�، روا�ـــــ� �ـــ�ـــ�ان و �ــ�ــ�ــ� از 
ــ� دور از �ــ��ــ��ــ� �ــ�ــ� �ـــ�ده و  �ــ�ــ��ــ�ــ� آ�ــ�ــ� و �
در ��� ��ل ����ری ��ی دو ���ر در ��� ا���� 
���ان ��ی  از  ا����ده  در  ���ر��  و   ���� ����
ــ��ــ�ردار  � �ــ��ــ� �ــ��ــ�  ا�����  از  ا�ـــ�ژی  ����ک 

�� �� ���ن در ������ �� ���ان ��� وا�� در روا��  ا��. ا
ا��ان و آ����� ��� ��ده ا�� در ��ل ���� ��� ر��� ����ر �� ا�� 
���ر ��� از آن �� ا���د ��� ا����� دا��� ����، �� ����� روا�� 
دو ����� ����� دارد. از ا�� رو در ��� ر��� ����ر ا��ان �� ���ن 
��� ��� ����ری ��� دو ���ر در ز���� ��ی ا����دی، ���ری، 

��د���ی و ا��ژی �� ا��� ��. 
����� ��ی ���ن ��ای ����� روا�ــ� ا����دی �� ���ص در 
��زه ���� ����ن ��درات �����، ����ش �����ا��، ����ری 
�� ��ای ا����ل ���وی �����  در ز���� ا��ژی و ���� ���� 
ا��ا�� در ���ن و��د دارد، ����ر ��� و ا������� ا��. ��� 
ا�� �� ����� ��ی ������ و ����� ا�ــ�ان و ���ن ��زه ��ی 
����� ������ دارد، �� ��� �� ��د ���ی ����ر �����ی در 
ا�� ���ر ��ای ������ ��ی ������ و د��� و��د دا��� ���� �� 

��� ا�� ز���� �� در ا�� ��� ����� ��ه ا��. 
���� ����ر ��� د��� در ار���ط �� ا�� ��� ا�� ا�� 
�� ��ا��  ����ب  �ـــ�اودات  از   ����  ���� �ــ� 
ــ�ب در �ــ�زه �ــ�ی  ــ�زه �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ـ ــ �ــ��ــ�ــ��ــ� �
ا����دی ا�ــ�ان ����. از ا�� رو ����� ������ت 
ا����دی �� �������ن �� ��ا�� در ز���� ��ب 
��دن  �� ا��  ������ ��ر��، ا��ا�� �ــ�درات و 

.���� ���� ������� ��� �� �� �� �����

     در سفر یک روزه چه گذشت؟ 
ر���� در د�ــ�ار �� ���� از ا��ا���ن ���� ���ن 
��� ����� �� ا�� �� ���� ���رت ا��ان �� �� 
���� �� در ���ن ����� ��د و راه ا��ازی ا�� ���� 

�� ����� ������ ����� ��ی ا��ان و ���ن ��� �� ���.
 ����� در  ��ا���   �� ���ن   ���� ا��ا���ن  از  ر��� ����ر 
و  دا��� �����  ���ر��  ���ن  در  ا�ـــ�ان  �ــ�ــ�رت   ����  �� ����
���� ا�� ����� د���، ����� ��ر�� ا�ــ�. ����� ��ر�� 
ا��ا���ن در ا���� و آ�ــ�زش ��ز��ان �� �� ����� و آ��زش ��ی 
ا��ا��، �� ���� �� ����� ۱۰��ار ���ی ا��ا���ن، ������� دارد و 

آ��ی ���� ا�� ��ر را د���ل �� ���.

     مرحله جدید اعتمادسازی
ا�� ���� ��� ���� ��� ا�� ��� �� روزه د��ار �� ����ن ���ن 
�� در آن ر���� ��ر د��� ��دآور ��ه ا����د ����� ������  ��ده 

���ان و ���� وارد ����� ای ���� ��ه ا��. 
ر��� ����ر �� ��� ���ت  ���ر ا��ا�� و ���� ��ی وزرای ��� 
و راه و �����زی ���ر��ن در روز��ی ����� در ���� �� ا��ره 
�� ا�� ���� �� و د��ار�� ���� ا�� ا�� ����� در  �����ده  و ��
���� �� ���� ����� و ���� د���را���� ��ی ا��ا�� و ���� 
آ��� ����� �ــ�د. ���� �� �ــ�رق آل ����، ����ن  آ���ه  راه 
���ر ������  ���� د�ــ� دو��� �ــ�د را �� ���  ���ن �� 
و �ـــ�ادر ا�ـــ�ان دراز �� ���� و ������� ��� روا�ـــ� �ــ�ــ�ری دو 

ــ� ����� ���ان - ���� ����  روا�  ��� �� ���ر ������ 
و �ــ�ای ار�ــ�ــ�ی ا�ــ� �ــ�ــ�د�ت، �� ������ ر��ی و ������ت ���� 

���ز دار��.

     رفع مشکالت گمرکی برای تبادالت تجاری
���ا��ا��� ر���� دو���� �� �� �� ���� �� ���ر و ����ن 
�ـــ�م، ا�ــ�ــ�د �ــ��ــ� ���ری  ���� او�ــ�ــ�  ا�ــ�ــ�ــ�دی ����� ر�ــ�ــ� و 
���ل ا�ــ�ان در ���ن ا�ــ�. ا���� او �� ر�� ���� ��� و ��� و 
��� ��ده و ��ار ��  ��دا�� ��ی ���� و ����� در ا�� د��ار �� ��
ا�� ����� �� ��د. ر���� �� ر�� ���� �� ����ت ����� ��ای 
 ��� ���� ��ده و   ��� ���د�ت ���ری ��� ا�ــ�ان و ���ن �� ��
روا�� ���ان - ���� در ��ه ��ی ����� �� و��ه در دو ��ه ا���ا�� 

��ل ۱۴۰۱ ا��ا�� دا��� ا��.
���ر ������ ������  ا�ــ�ان و ���ن در ����ن ��� ر���� �� ا�� 
ــــ� �ــ�ــ� �ـــ� ا�ــــ�س �ــ�ــ��ــ��ــ�ی  �ـــ�د�ـــ�: ا� ــ�ــ�  � ــ� �ـــ� ا�ــ�ــ� و �
ــ� �ـــ�ف �ــ�ــ��ــ� روا�ـــ�  ــ� و � ������ �ــ�ر�ــ�ــ� دو �ــ�ــ� دو�ـ
���ر  ����ار دو����� و ا���ام ������ ��� ��ان و ��� ��ی دو 
ــ�ادری و ��� �ــ�ــ�ــ�اری آن را  ــ �ــ� ا�ـــ�ل د�ــ�ــ�، � ا�ــ�ــ�م �ــ� 

������ ��ده ا��.

��ار�� از ��� �� روزه ر��� ����ر �� ���ن و د��ار �� ��د��ه ا��  ���ر

��� در  �وا�� ���ان _ ����
 ����� �� ������ت ����� ��ای ا�����ل از ���ا��ا��� ر���� �� ا��ا ��ا���� �� ���� �� �� ���� ����ن ا�� ���ر ��ای ا�����ل 
از ر��� ����ر ���ر��ن �� ��ود��ه ر��،  ���� ���� ���ه ای �� �� ر���� داد��. ����� �� �� ر�� دار�� �� ����ن ��ص ��د 

��ا��ی ����� �� ��دی �����،  در ��� ا��� �� �����ی ���� �� ����ن ا��ا�� ��د ���� داد�� �� ���د ���ن ���� ا��. 

��� �وا�� 
���ان - ���� 

در ��ه ��ی 
����� �� ���ه 

در دو ��ه ا���ا�� 
��ل ۱۴۰۱
ا��ا�� 

دا��� ا��

����د ������، �����ی ���� ��ه ������ روز 
����� در او��� ���� ���ی ��د در��ره ��ور ���� 
�ــ� ������ و د�ــ� ، ��ور��� ��ی    :��� �ــ�ا�ــ� 
ــ�ور ���� ��ا�� را �ــ� �ــ�ای ��� �ــ�د ��ا���  �
ر���� ا�� ������ی از ا�� ا�����ت ��� ���� در ��� 

����� ��د. 
ر�ــــــــ�ش  �ــــــــ�  ا�ـــــــــــــــ�ره  �ــــــــ�  ــ�  ــ ــ� ــ ــ� ــ ــ� ــ ــ� ــ � وی 
ــ�ل را  ــ ــ� � ــ �ــــــ�د:  ا� ــ�ن در آ�ـــــــ�دان �ـــ�ـــ�ن  ــ� ــ� ــ�� �
�� در ا�� ��آ���   �� �� ــ�دان �� د���  �� �ــ�دم آ�
ــ�، �ــ� ������ �ــ� او  ����� ���� و �ــ�م �ــ�ه ا�

����رد ��ا�� ��.

     حکم احمدرضا جاللی اجرا خواهد شد 
ــ�ام ا���ر�� ����  ــ�ره �� ��� ا� ������ �� ا�
ا���ر��  آ�ــ�ی  ا�����ت   �� ر�����  ��آ���   :���
���� ا���م ��ه و ����� ���د�� او �� ���� ��ری 
� ����. در ز��ن ���ر ��� آ��ی ���� ا��ا  ���
�ــ�ا�ــ� �ــ�. ������ ا�ـــ�ود: و���� ����اری و 
ر���� ���ق ��� ���� �� آ��ی ا���ر�� ���� 
ر���� �ــ�ه ا�ــ� آ�ــ� ا�ــ� ���ق �ــ�ای آ�ــ�ی �ــ�ری ��� 

ر���� ��ه ا��؟ 
��د: ��از�� ���ق ���  �����ی ��ه ������ ا���ر 
���� �� ���� ��ری ر���� ���ه ا�� و ��و��ه ا���ن 

�� ��از��  ��� ���ر ������� و ����� ا��. ز���� 
��� ���� ا��.  ���ق ��� ر���� ���د، آن ���

     به زودی نتیجه دادگاه وزیر سابق نفت 
اعالم می شود

������ �� ا��ره �� و���� ��و��ه وز�� ���� ��� 
����ی در ��ل ر�����  ــ�ه  ���: ��و��ه او در داد�
ــ�ه ���� �� ��د و ����� داد�ــ�ه  ا�ــ�. او در داد�

�� از ����� ا��م ��ا�� ��. 

     بازداشت اسدا... اسدی، خالف قوانین 
بین المللی است

ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ی از و�ــ�ــ�ــ�  ــ��ـ �ــ�ــ��ــ�ــ� در�ـــــــ�ره آ�ـ
ا��ا... ا��ی، د�����ت ���ر��ن ���: ��زدا��، 
����� �ــ�ا�ــ� و �ــ�ور ��� آ�ــ�ی ا�ــ�ی ������ 
�ــ�ده و  ���ده و ا���ن د�����ت ����ری ا���� 
�� ا�� ����� ��ف ��ا���  ��ده ا��  او را ��زدا�� 

��� ا����� ا��.  

     اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی 
در حوزه نظارت بر بازار

������ در��ره ا��ا��ت ��ز��ن �����ات ������ 
���: از اول �ــ�ل ۱۴۰۱ ��  در �ــ�زه �ــ�ــ�رت �ــ� �ـــ�زار 

۳۱ ارد�����، در ��� �����ات ������  ۶۳ ��ار  
و ۶۵۱ ��رد ��و��ه ����� ��ه ا�� �� �� ����ری 
و �ــ�ــ��ــ� د�ــ�ــ�ــ�ه �ــ�ی �ــ�ــ�ر�ــ� ۲۸۰۳ �ــ� رو�ـــ�، 
۱۲۱۳ �� ����،۵۷۲ �� آرد،۱۳۳۳ �� ��� و ۶۵ �� 
��رو�� ��� ��ه ا��. ا���وار�� �� ��ا��� ا���ذ  ��

��ه، ا�� ا��م ���� در ���� ��ز�� ��ار ����د.
�����ی �ــ�ه ������ در ���� �� ��ا�� ���� �� 
���: در ����� ۴۲ ��ل ����  �����ت ���ت 
��د آ��� د��م و ����� دارم، �� ��ا�� ���دت د�� 
������ ا��ا��ت ����� ���� وار����، ��ا�� 
��ه و �������  و آزاد�ــ� ا�� و �� ���و��ی ����� و آ
ا���م   �����  ������ در  �ــ�  ا�ــ�ا�ــ��ــ�  و  دار�ـــ� 
 ����� ����ران   ��� ��ش ��ی  ��آ���  �� ��د، 
��� ����� ��ف ��د ��� ز���ت   �� ا�� ا�� ا
���وش �� ��د و ا���� ���� ���� ���� ����� 
دا��� ���� در ��ا�� ����� و ا������ �� ������ 

���� ����رد ������ �� ��د.
�� در ا������ت  ������ در ���� �� ا�ــ� �ــ�ال 
ا��� آ�� ��� �� ��زدا�� ��ه ا��؟ ���: ا��ای 
�� ���� ��� ���ل ا����دی ���ز �� ��� ز�� ����� 
 ����� �� � ���ات �����، ا�� �� دارد؛ ��� ر�� ��
ا�ــ�ــ�د و ا�ـــ�ای آن ���� ا�ــ� ������� ���� را 

�� ���اه دا��� ����.

نشست خبری

�� � در ���� ���ی �����ی ���� ��ه ������ ���

اعالم نتیجه دادگاه وزیر سابق نفت، به زودی
��د    ���  ���� ر��� ������ن ����� و ����� ���� در ��� و �� �� ��م ��  ��

روشن شدن پشت پرده کرسنت با محاکمه زنگنه
��� و�� �� ��م �� در��ره آ����  ������ن ����� و ����� ���� در  ��� ��روزی، ���� ر��� 
����� و ا�����ت ���ن ز����، وز�� ����� ��� و ��ا�� ��� ��ده ا�� �ــ�ارداد  و���� ��و��ه 
� ��، ��������ن از  ����� �� ���ان �� ���� آ���ر ���  ����� �� ��د: «از ز����  �������ن 
�� در ا�� ��ارداد  ���� ���� �� د���ل ر����� �� ا�� ��و��ه ��د��. ��ف ��������ن ا�� ��د 

��ه ای �� ا�� ار���ء ����� و ����ا �����ت ��ده ا�� و �� دو�� ا��رات �� ��ا����� ر���ه ا��.»
وی ����� ا����د ا�� ��ارداد را �� ����� �� آ�� ����ن ����� و ������ ��ی ����ری ا���� دا��� 
����� �� و  ��ز ا�ــ�ان در آن ����� و �� ا�� ��ا��، �� ��ر��� ��د��ه  �ــ�د: «��� ا�ــ�ژی و  و ����� 
��د، از ا�� ��� ����ن ا�� ا��ام، ����� ��ر�� را  ���ر وارد  ���رات ���ان ������ی را �� ����� 

����� ��ه ا��.»
���ن ز��ن آن  ���: «ا ����� در داد�ــ�ه  ������ه ر��ط ���� در ���� �� ا��ره �� ر����� ��و��ه 
�� ������ن ا�� ����� در داد��ه ����� ���� ���� و �� ا�����ت ��د در ا�� ��ره ����  ��ار���ه 
د��� �� ��ا ����� ���م را ��� ���د�� و ����� ���� ���� �� �� وا��� آن، د��ان ��� در ����ن 

ر����� �� ا�� ��و��ه، ز���� ������� ا��ان را ��ا�� آورد.»
��روزی �� ���ن ا�� �� در ز��ن ا����د ا�� ��ارداد �� ��� و�� ���� ��ی ����� ر���� ���ه، ����� 
� از ��ف ������ و �� ��رت ����� �� �������� ر���ه ��د��،  ��د: «در ز��ن ا�� ��ا��، ����ن ��ر

�����ا�� ��ارداد از ا����ر �زم ����� ����ردار ���د.»
��د: «در ����  ������ن ����� و ����� ���� �������ن  ���� ر��� 
�ــ�ارداد�ــ��ــ� ��� �ــ��ــ�ن، ���� �ــ� ���� ار�ـــ�ع �� �� و از ��ی 
��������ن �� ����� �� ر��� �� ا�� �� �� ��ف �� ��ارداد ������ه 
روی آن ا��ا���� ا���م ��د. ���� ���� ���� ا�� �� در ز��ن ا����د ا�� 

��ارداد، ��ر�����ن وزارت ��� �� ���ر ��ا����.»
��روزی در ادا�� ا��ود: «������ �� ر���� ���دن ���رات �����، �� 
��� دار�� �� ���� ���� آ��ی ز����،  �� ���ان ��������ن ��� ��
وز�� ����� ��� در داد��ه ���� ��د و ��و��ه او �� ���ان 

���� ا��� ا�� ����ا ��رد ر����� ��ار ���د.»
وی در��ره ���ان ��� وز�� ����� ��� در ا�� ��ارداد ���: 
«آ��ی ز���� آن ز��ن ���و��� وزارت ��� را دا�� و ��� 
و���� ���� ا�� �ــ�ارداد را �� ���� ارا�� �� ��د �� ا���ی 
������ن ا��ژی در ���ل آن �� ��� و ��ر�� ���داز�� ا�� ا�� 

����� از ��ی ا���ن ��رد �� ����� ��ار ����.»
ا�ــ�ره   �� و ����� ����  ������ن �����  ���� ر��� 
����� و ��ا�� آن  �� ����� ��رت ����� در�ــ�ره ��و��ه 
�������ن ��د: «ز���� �� ��� ��ی در��ره �����ت ا�� 
� ��، دو�� ����� و ا��� �� �� ��ر ��د، ����  ��ارداد ���
د�ــ� �� ������ �� ا�ــ� ����ن دا�ــ� و ا����دات و 
ا���ا��ت ��������ن ����ه ���. ا�� رو�� در ���� 
��زد�� ����� ���� و ���اد ز��دی از ��������ن �� ا���ی 
�����، ��ا���ر  ــ�ره  ���� ای ���ب �� �ــ�ان �ــ�ا در�
��� وز�� ��� دو�� آ��ی رو���� ����. ا���وارم  ���
ر����� �� ا�� ��و��ه ���ا�� ����� ز�ــ�دی را در�ــ�ره 

ا�� ��ارداد رو�� ���.»

مصاحبه

یادآور 

زنگنه، متهم اصلی کرسنت
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ــ�ز ا�ـــ�رات ���� �ــ�، �ــ� داد�ـــ�ه ��� ا�����،  � ــ� �����، ���� دا� �ــ�ل 
����� �ــ� �ــ�دا�ــ� �����  ــ�ان را در را�ــ�ــ� �ــ� �ــ�و�ــ�ه  �ــ��ــ� ��� ��� ا�ـ
�ــ�ده و ��ر�� ا���د و ا���ر�����ی  ــ�ار د�ری ����م  ۶۰۷�����ن و ۵۰۰�
�� ۱۶�ــ�ل  �ــ�ــ�و�ن وزارت ��� ���ن �� د�� وز�ــ� ���� ��� و �ــ�را�ــ� 
�ــ�زی  ــ� �ــ�و�ــ�ه  �ــ��ــ� وزارت ��� ���� زد�ـــ�، ا�ــ�ــ� �ــ��ــ� �����ن ا� �ــ� 
ا���ی ��اد  دو�ــ�   ����� ��  ����� ������ن  ا��� و  ز����  ���ن   .�����
���� ���� ا��ای �ــ�ارداد ��ه و ���ول ا�� ���رت ��ی ���� از ����� 
�� ���ن �� د�� در ا��  ���� و��د دارد  ���ر ا��. ا�� ا���د  ا��را�� �� �� 
� داده،  �ــ�ارداد، �� ���� ����� ��� ا��ان ر���� ���ه، ���� ���د ��� در آن ر
� داده را در ر���� �� ا���ر ��� ��د�� و  �� ز���� و ��را�� ���د ر �� ا در���� 
����� را �� ��� ��ی ا���  دو�ــ� رو���� �� ��� ���������ه �ــ�ارداد 
� داده در ا����د ا�� �ــ�ارداد،  وزارت ��� ��� ���رد، ا�ــ�ان �� ا���ت ���د ر

�� ��ا��� ���وز داد��ه ��د.

در���ص ا�� �� ��ا ���� ا��را�� ����� از ا��ان �� داد��ه ��� ا����� ��� 
ــ�ارداد �� ����� ���  ������ن � �ــ�د، دو ��� ��ل و�ــ�د دارد. ا���  �����
��ارداد از ��ی دو�� ا���ی ��اد، د��� ا��� ����� ����� ا��. آن ��ر 
�� وزارت ���� ��ی دو�� ا����ت و دو�� رو���� ��� �� ����، ا�� ��ارداد 
�� ���و�ن آن  ��ر آ��ن دو�� ����د ا���ی ��اد ����� ��ه؛ ��ا �� روی 
ز��ن ����ه دا���� ��ن ���ی ��ز ��درا�� در ا�� ��ارداد ����ر ����� در��� 
����� ��ه، ��ود ۲۰�����رد د�ر ز��ن �� ا��ان وارد ��ا�� ��د. ا�� ��ا�� ا... 
��� و���� ���� ��ه ��د  ������ن ا�ــ�ژی در  ��د��، ���� ر��� ���� 
���ن ز���� و ����ان وزارت ��� ��� دار�� �� ارا�� آ��ر��ی ا����ه و ����، 
��د را از ���رات ����� ����، ��� �� ����� دو�� ���(ا���ی ��اد) ��ارداد را 
��� ��د، در���� �� ا�� �� درو� ��رگ ا��، ��ارداد ����� ��� ��ه از ��ی 
��ات �� ���� ��� ���،  ا��ان ��� ��� ���� ا�� ����� ��د �� در ����� ��ا

��ه را ��ک و �� ��� ����� ���.  ����ره ����� ���� ��ا
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جــواد ساداتی نژاد، وزیــر جهادکشاورزی: بر اســاس مصوبه 
هیات دولت و بخشنامه بانک مرکزی متقاضیان می توانند 
کشاورزی از تسهیالت ویژه این  با ارائه معرفی نامه به بانک 
ــد استفاده  ــد و 15 درص کــارمــزد 10درصـــد، 12 درص بانک بــا 
کنند. مدت بازپرداخت این تسهیالت 9 ماه است و برای 
ح مــعــاون بــرنــامــه ریــزی و اقتصادی  حسن اجـــرای ایــن طــر
ــاورزی مستقر  ــشـ کـ ــانــک  ــر جــهــادکــشــاورزی در دفــتــر ب ــ وزی
ح 20 هــزار میلیارد   شده است. میزان اعتبار اجــرای این طر

تومان است.

صرفه جو  مشترکان  ــاداش  پ نیرو:  وزیــر  محرابیان  کبر  ا علی 
از ابتدای خردادماه در قبض برق آنان لحاظ می شود. این 
پاداش ها از اول خرداد در سیستم دیسپاچینگ لحاظ شده 
کیلو وات  و اعمال می شود و مشترکان می توانند به ازای هر 
ساعت کاهش مصرف 500 تومان پاداش بگیرند. در زمستان 
ــه رو نشدیم و صنعت بــرق با تأمین  گذشته با خاموشی روب
سوخت از سوی وزارت نفت بدون هیچ مشکلی و به صورت 
گذشته برای همه بخش ها تأمین  پایدار برق را در زمستان 
ــوالد بیشترین رشــد را میان  کــه صنعت ف گــونــه ای  ــرد، بــه  ک
کی از تأمین  کشورهای جهان به خود اختصاص داد و این حا
پایدار برق است. با فرض رشد 4/5 تا 5 درصدی اوج مصرف 
برق، این عدد در سال جاری با فرض شرط فعالیت نکردن به 
که معادل  19هــزار مگاوات ناترازی در سال جاری می رسید 

25درصد تولید برق کشور است.

داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی: برخی مشاغل 
که دارای معافیت مالیاتی  کارتخوان خود را به یک مشاغلی 
کـــرده انـــد امـــا ما  کـــشـــاورزی متصل  هستند مــثــل مــشــاغــل 
اثبات شود،  گر تخلفات شان  ا کــرده و  را راستی آزمایی  آنها 
مشمول جریمه خواهندشد. مطب های بسیاری از پزشکان 
می گویند دستگاه کارتخوان ندارند و بیمار را مکلف به کارت 
به کارت یا ارائه پول نقد می کنند اما امسال در قانون بودجه 
همه پزشکان مکلف شده اند حتما از دستگاه های کارتخوان 
کنند در غیر ایــن صــورت تخلف محسوب شــده و  استفاده 

قانون، ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است. 

توزیع  پــوریــا، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت  رامین 
گفت: یکی از مهم ترین جزئیات مصوبه  برق تهران بزرگ 
هیات وزیران، الزام همه دستگاه های اجرایی، بانک ها، 
کاهش  نیرو های مسلح و نهاد های عمومی غیردولتی به 
سال  مشابه  دوره  بــه  نسبت  مصارفشان  ــدی  درصـ  ۳0
قبل، در ســاعــات اداری اســت همچنین بعد از ساعت 
اداری نیز مصرفشان را حداقل 60 درصد نسبت به ساعت 

اداری، کاهش بدهند. این طرح با اولویت خاموش شدن 
ــایــی هــای غــیــرضــروری و تــاســیــســات سرمایشی  روشــن
گرفته است. یکی دیگر از  پرمصرف در دســت اجــرا قــرار 
وظایف دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیرو های مسلح و 
که  نهاد های عمومی غیردولتی در این مصوبه این است 
موظف شده اند از مولد های اضطراریشان در ایام گرم سال 
بــرای تامین بخشی یا تمام مصرفشان به منظور تحقق 

کنند. بر ایــن اساس  کاهش مذکور استفاده  ۳0 درصــد 
گذاری سوخت توسط شرکت  تمهیدات الزم در خصوص وا
کز  گر این مرا ملی پخش فرآورده های نفتی اندیشیده شد. ا
کنتور  کنند، با نصب  با شرکت های توزیع برق هماهنگ 
هوشمند روی مولد برقشان و با تفاهمی که با شرکت های 
توزیع منعقد می کنند، می توانند به سایت شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی مراجعه کنند./تسنیم

 خاموشی 

در انتظار ادارات 
بدمصرف برق

خبر روز

بدون تیتر گزارش

کارکنان  وضعیت  تبدیل 

گروه اقتصاد

پیام عابدی

شـــرکـــتـــی دســـتـــگـــاه هـــای 
دولتی، وعده ای است که 
دهــــــه 80  از  ــم  ــ ــت کـ ــ دسـ
به صورت جدی تری مطرح 
شد اما تا پیش از پایان کار 
دولت دهم تحول خاصی 
در این زمینه ایجاد نشد. 
تنها در ســال پــایــانــی دولـــت قبل بــود کــه هیأت 
ــیــروهــای شــرکــتــی را  ــران، تــبــدیــل وضــعــیــت ن ــ ــ وزی

تصویب کرد.
ایجاد  شرکتی،  نیروهای  وضعیت  تبدیل  منطق 
ــای کار  ــراردادهـ امنیت شغلی و یــکــســان ســازی قـ
ــات کــشــوری«  ــدم در قــالــب »قـــانـــون مــدیــریــت خ
اســت. بر اســاس ایــن قانون، نیروهای شاغل در 
بدنه دولت در دو دسته پیمانی و رسمی صاحب 

به  تبدیل  شــرط  مــی شــونــد.  استخدامی  شناسه 
وضعیت رسمی، عبور از استخدام پیمانی است.

کــار غیررسمی در   جــاری شــدن اقسام قــراردادهــای 
کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی  قالب 
کله  و قـــــرارداد 89 روزه مــوجــب بــرهــم ریــخــتــن شا
استخدامی دولت ها شد. این وضعیت در سال های 
ابتدایی دهه 70 تشدید شد. در آن دوران، دولت نیاز 
به جذب نیرو داشت اما به دلیل اجرای سیاست های 
»تعدیل ساختاری«  به دنبال جذب نیروی رسمی و 
کردن بدنه خود نبود. در همین دوران اقسام  بزرگ 
کارکنان خود را در قالب  کار تعریف شد و  قراردادهای 
قــانــون مدیریت  از مــزایــای  کــه  نیروهای غیررسمی 

خدمات کشوری محروم هستند، افزایش داد.
ــن قــالــب در دولــت هــای  ــذب نــیــرو در ای سیاست ج

یازدهم و دوازدهم هم متداول بود اما در سال پایانی 
دولت دوازدهم، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
کارکنان شرکت های  ح تبدیل وضعیت  اسالمی، طر
ح در دولت وقت به جایی  کرد. این طر دولتی را ارائه 
نرسید. به همین دلیل نمایندگان، سازمان برنامه و 
بودجه را به همکاری نکردن با سیاست تأمین امنیت 

شغلی کارکنان متهم کردند.

ورود سازمان اداری و استخدامی
     

کار آمــدن دولــت سیزدهم، سازمان اداری و  با روی 
مسؤول  دولــت،  از  نمایندگی  به  کشور  استخدامی 
کمیسیون اجتماعی مجلس بــرای نهایی  تعامل با 
ح شــد. با وجــود این که حــدود 9ماه  ســازی ایــن طــر
کــار دولـــت، سیزدهم مــی گــذرد به تازگی  از شــروع به 
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با 
اعالم خبر حصول توافق با دولت، یادآور شد مجلس از 

ح خود فاصله گرفته است. اهداف اولیه طر
در چارچوب اولیه طرح، مقرر شده بود تمام کارکنان 
ج از وضعیت پیمانی و رسمی  که به نوعی خار دولت 
اشتغال دارند، بدون برگزاری آزمون یا با برگزاری آن 
تبدیل وضعیت شوند. بر این اســاس، سقف زمانی 

که بیشتر از  تعیین شد تا هر نیرویی 
ایــن سقف زمــانــی اشــتــغــال داشــت، 
بدون برگزاری آزمون تبدیل وضعیت 
شود اما برای کمتر از این سقف شرط 
ــه هــر شــکــل به  ح شــد.ب ــون مــطــر ــ آزم
ح، وضعیت  لحاظ گستره پوشش طر
بهتری رقم خورد اما به نظر می رسد 
سازمان اداری و استخدامی، مجلس 
را برای هم جهت شدن با دولت قانع 
کرده به طوری که مجلس پس از ماه ها 
اختالف نظر، حاضر به عقب نشینی 
ح به  شــده اســت. در نهایت ایــن طــر
کمیسیون  صــورت تعدیل شــده در 

اجتماعی مجلس تصویب شد.

قطع دست واسطه ها از بیت المال
     

اجتماعی  کمیسیون  عضو  نماینده  ایــن  گفته  بــه 
مجلس، قرار است این طرح پس از تصویب در صحن 
علنی و تایید شورای نگهبان از امسال به اجرا گذاشته 
شــود تــا حقوق ها بــدون واســطــه پــرداخــت شــود اما 
چنانچه برخی از این نیروها امسال تبدیل وضعیت 
نشوند، دولــت حقوق آنها را به شکل »پــرداخــت به 
ذی نفع نهایی« انجام می دهد تا دست واسطه ها 
که در چارچوبی  از بیت المال قطع شود. نیروهایی 

ــد ولی  ج از قــــرارداد تأمین نــیــرو جــذب شــده ان خـــار
ــرارداد با دولت  شرکتی محسوب می شوند و طرف ق
ح نمی شوند. خوشبختانه  نیستند، مشمول این طر
دولت ارائه الیحه برای تبدیل وضعیت سایر نیروها 
را پذیرفته است اما در حال حاضر مقرر شده تبدیل 
وضعیت برای کارکنان تأمین نیرو که 
ــد با برگزاری  کــار دارن دو ســال سابقه 

آزمون اجرا شود.
عنابستانی ادامــه می دهد: »به نظر 
ــرون ســپــاری، بــرداشــت  مــی رســد از ب
ــود آمــــده و در بخش  ــه وجــ غلطی ب
عـــمـــده ای از ســاخــتــار اســتــخــدامــی 
ــه صـــورت واقــعــی  ــار ب بــدنــه دولـــت کـ
برون سپاری نشده است. در نتیجه 
ــد و  تــنــهــا شــرکــت هــا عـــوض مــی شــون
نیروها باقی می مانند و با شرکت های 
ــرف قـــــــرارداد مــی شــونــد.  جــدیــد طــ
ــاق مــدنــظــر  ــفـ ــه ایــــن اتـ کـ در حـــالـــی 
که  درســــت نــیــســت و شــرکــت هــایــی 
عمومی  منابع  از  و  هستند  اضــافــه 
نشان  شوند.«بررسی ها  حــذف  باید  می برند،  بهره 
کارکنان  استخدام  ساماندهی  چــارچــوب  می دهد 
دولت در سال جاری، نهایی نمی شود و فقط بخشی 
منتفع  وضعیت  تبدیل  از  غیررسمی  نــیــروهــای  از 
از  بیش  اســاس تخمین های مختلف  بر  می شوند. 
150هــزار نیروی پیمانکاری از جمله در بخش های 
ــان اشتغال  ــاز و بهداشت و درمـ گ مرتبط بــا نفت و 
کــه قاعدتا باید درصــد بــاالیــی از آنها تبدیل   دارنـــد 

وضعیت شوند.

گزارشمیدهد جامجمازطرحمجلسبرایتغییراتاستخدامی

جزئیات طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت

بررسی ها نشان 
می دهد چارچوب 

ساماندهی 
استخدام کارکنان 

دولت در سال 
جاری نهایی 

نمی شود و فقط 
بخشی از نیروهای 
غیررسمی از تبدیل 

وضعیت منتفع 
می شوند

قبول ارائه الیحه از سوی دولت
کارکنان دولت  ح ساماندهی استخدام  کمیته طر علی اصغر عنابستانی، عضو 
ح مورد اشــاره، آن دسته  گی این طرح به جام جم می گوید: »در طر در مورد ویژ
که در قالب شرکت های تأمین نیروی انسانی،  کارکنان دولت را مد نظر داریم  از 
وارد بدنه دولت می شوند اما با دولت و شرکت های آن قــرارداد ندارند. در واقع 
شرکت هایی که نیروهای غیررسمی با آن قرارداد دارند، حقوق آنها را می پردازند. «

روز
بر 
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���� ۲ ���ی ر�� و 
����� رم و �����رد 
در ��� ۱۵ - ۲۰۱۴
ا���� را ا���� ������

S P O R T

ورزش

در مسیر تیرانا
�ــ�ای ر���ن �� ����ل ���ا��، �����د �����  �����رد و رم 
����و�� ���� �� ������ دا��� ا��. �����رد در ۱۲ ��زی 
���� �ــ�د در ا�ــ� �ــ�م، ���ز ������ و ��� �ــ�ــ�وزی و 
ــــ�. در �����  �ــ�ا�ــ�ــ� ا� ــ�دش �ــ� �ــ�  ــ ۴ �ــ�ــ�وی از �
�ــ��ــ�رو�ــ� ۷ �ــ�ــ�وزی، �ــ� �ــ�ــ�وی و دو ���� �ــ� د�� 
�� دو ���  آورده ا��. از ��ف د���، ا�� او��� ��ر ���� 
در ��زی ��ی ارو���� ����� �� ��ار �� �����. ا�� دو ��� در 
����� �� ����د�� ��� ارو�� در ��� ۲۰۱۴-۱۵ ����� �� 
��ار ������ �� رم در ����� �� ����� ۳ �� ۲ �� ���وزی ر���.
ژوزه ��ر����: ������ �� در ��� رم 
��ر �� ����، ��ل و ��ای  ز���� و 
ا�ــ� �����ه در ��ا�� ��� و��د 
��ه ���� آن را ����  دارد و ����دآ
�ــ� �ــ� رم  ����. از �ــ�ــ�ن روز او�ـــ� 
�ـــ�دم �� دا����  �ـــــ�ارداد ا�ــ�ــ� 
�����ه ��ر�� ا�ــ�، ا�� �� ا�� ��ل ���ز ��م ��ی ز��دی 
ا�ــ� ����� ����� ا����� دا���  �ـــ�ارد. �� ��ا�� �� 
����ا�� ���ی ���� ��� �������ن  ����. ��ای �� ��� 

ا�� و ����ل آن ا���� و��ه ای ��ا���ن دارد.
آر�� ا��ت: ��ای ر���ن �� �� 
�ــ�ــ�ــ�ل �ــ��ــ�ــ�ل ������ �ــ�ــ� �� 
ــ� در �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ت �ــ�ــ�ز  ــ�� �
����� و��ه ای  دار��، ا�� ا�� ��� 
ــ�  ــ�ه ا�ـ �ـ ــ�  ــ��ـ �ـ ــ�  ــ � دارد.  ــ�  �ــ
����، ا��  ����اران ا���س ��ور 
����ر�� ��ن ���ز ���م ���ه ا�ــ�. �ــ��ــ�اران ����� 
���� ��� ���� �� ا�� ��� دا��� ا��، ا�� ���ر �� ��� 
ا�� ��ر �� ��ور �����ی دار��. �����د��ن در ارو�� ��� 
���ا�� در ا�� �ــ�ره دا��� ا�� و �ــ�ون �� ���وزی در 

��زی ����ل، �� ��ا�� آ��� را �����ل �� از ����� ���. 

لیگ کنفرانس
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نوستالژی

بازیکن کلیدی رم : 
��� از ر��� اد�� ژ�� از 
���ا�� ��ی  از   ��� رم 

��اداران ���ا ��دن ������� 
�ــ�ــ��ــ� او �ــــ�ای �ـــ� ���� 

�ــ�دن ا�� �� ��اغ  ��� ��ن �ــ�د. ��ر���� �ــ�ای �� 
���� آ��ا��م ر�� �� روز��ی ���� را در ���� ��� �� ��� ��ا��. ا�� 

��د �� ا����ب آ��ی ��ص �� �� ا��ازه در�� ��ده ز��ا  ز��ن ���� 
ا�� ����� ا������ �� ���� ��ی ��ر در ��� ����ا�� ۹ �� 

زده و در رده دوم �����ن ا�� ��م ��ار دارد. 

بازیکن کلیدی فاینورد : 
��� از آ��ن آر�� ا��ت و ����� روی ����� ������ی 

 �� ��� ��� ����� ��ی  ا�ــ�   ���� �� �ــ��ــ�ــ�رد، 
����. ��� از او��� ������ی ا��ت،  �ــ�دش 

��ب ��ز���� ۲۷ ���� �� ��م ���� در�� ��د. ا�� 
 ����� ��ز��� �� ��رت ���� از ��� ����� 

��. �� ���� �� �����د ����، �� ا����ل 
ز��د ��ارداد او �� �����رد دا��� �� ��د. او در 
��� ���� ۹ �� و در ��� ����ا�� �� �� ۱۰ �� 

��� آ��ی �� ا�� ��زی ����. 

�����رد -رم 
ا��� در ����ل 
����ا�� ارو��   ���

����� در ر���� ���� ��ن ��� �������ن ارو��  ــ�ری  روزی روز�
��ای �� ��������� ا��ا�� آرزو�� ���ل ��د. در اوا�� د�� ۹۰

���دی ا�� ��� �� ا�� ��ور ر����� �� �� ��ا��� ��� در ����ل 
���� �������� ��ز��� دا��� �����. ��� دا�� در ��ل ۱۹۹۹

 �� ��ر��  ����ن ��ی  ��ر��������  از   ���  �� ���اه   ��  ����
����ل ��� �������ن ����. آ��� ����� �������������ی ��ار 
�� ���� ���� دا�ــ� و در ا�ــ�ان �� ������� ز��دی   ������

ر���ه ��د. ��� ���� از ا��ا�� �� در آن �� ����ار ��� ������ 
����، ���م، ا�����، �ــ�رک، ������م و....  و ���ره ���� ��ن 
��د��. ����ن �� د���� ������ ������ �� �� ��� ��� ��د ا�� 
������م �� ���وی را زد و ������ �� ���� �� در و�� ��ی 
�� در ا��  �� دوم را ���� �� ������� ����ه ����. دا��  ��� ��ه 
��ل �� ز��د دو�� ��ا��� در��ره آن ����ل ��ف ����، �� ����: 
�� ���ا�� ��� ���� ��زی ������� ���م را �����... را���  «ا

 ������ آن  �� ا���.   �������  ������  ����� �ــ�زی  ���ن  �ــ�د 
��� ���� ��زی ������� ام ��د و �������� �� و��د آن �� �� ����ت 

������ ��زی ��� ��د��، در ����� ������.» 
او���ر ������� در آن ��زی از ��� دا�� ا����ده ���د، �� ا�� 
���� ��� ����� ��د �� �����   ����� �� ���� ��� از  د��� 
���. آ��� در ����� �� ������� ���م ��ز��ه آن ������  را ��� 

��ر��� ����. 

�� ��� د�� ا��� �� ا���ب 

��وه ��زش

����� ����

و ������ ���� �� �������ن 
و �����ن �����ل داده ��، 
�ــ��ــ� ��� ���� �ــ� ا�ـــ�ازه 
«آ��ی ��ص » ������ر ���ه 
 �� �ــ���ــ�ــ�ــ�  ��زه  �ـــ��ـــ�. 
�ــ�د�ــ� �ــ� دو د�ــ� ا�ــ�ــ� �� 
ر���ر��ی ���� و ������ 
ا����رات ��ز�ــ� اش ���ن داده �� �� �� ��از��ه 
ا�ــ� ��� �ـــ�ده ا�ـــ�. و�ــ�ــ� ��� از ��� �ــ�ه د�ر 
����ن از ������ ��� �� ا������ و �����ه رم ر��، 
���� �� ����� �ــ� �ــ��ــ�ا�ــ��ــ� �ـــ�زه از او �ــ�د�ــ�. 
���� ���ا��� ���� را در ���� �� ���� ���ر 
A ��� دارد، ا��  د��� ��ل ��ی ا�������� در �ــ�ی 
 ����  ������ ا���ـــ�  ����ا��   ����� ــ�زه  �  ���

��د �� او ��ا���� ���� را ��ر د��� ���ن د��. 

��� ورز���ه ا��� ��� ���ا�� در آ����� �� ��ا�� ��ای 
����� در ذ�ــ� آ�ــ�ی �ــ�ص �����. رم ��� از ��� 
��ا��� �������� در ����� ���� ����� ��� ��   ��

����ل ا��� ر���ه �� رو��ی او��� ��م ارو���� اش 
ر�� ��   ��  ���� او��� ��ر  ا�ــ�  ا����   .���  ���� را 
�� ����ل �� ��م ارو���� �� ر���. ����رو�� �� 
��پ ارو�ــ� ����� ���ر��ل  ��ر در ��ل ۱۹۸۴ در ����ل 
���� و در ����ت ������ ����؛ ��ر دوم �� ��ل  ��ار 
۱۹۹۱ در ����ل ����� ا���� ��زی ��د و در دو ��زی ر�� و 
����� �� ��ا��وری ����. ���� ���� د��� در ��رد رم 
ا�� ا�� �� ��گ �� در وا�� ���� ��� ارو���� ����� �� 
�� ���� ����� �� �� ��م ��� �������ن، ��� ارو�� و 
����ا�� ارو�� ر���ه ا��.  در آن ��ف، �����رد از ���ظ 
��م �� و ا����رات ارو���� در ���� ����� رم ��ار دارد. 
��� ����ی �� ��ر در ��ل ۱۹۷۰ ��م ارو���� را ���ی 
�� ��د و دو ��ر �� در ��ل ��ی ۱۹۷۴ و ۲۰۰۲ در ��م 
���� �� ������� ر���. �� ا�� ���ب، �����رد در ��رت 
������� �� او��� ��� در ارو�� ����� �� ��د �� در �� 
��� ����� ا�� ��زی �� �� ������� ر���ه ا��. از 
�� ��ر���� ���ا�� ���� را ا��� �����ن  آن ��ف، ا
���، او��� ���� ا�� �� در �� ��م ����� ارو���� �� 
���ن �� ��ر در ���  ������� ر���ه ا��. ��ر���� ��
�������ن و دو ��ر در ��� ارو�ــ� �� ��� ��ی ����� �� 

������� ر���ه ا��. 

دایی: تلخ ترین 
بازی باشگاهی ام 
مقابل یونایتد بود

��� ��� ������ن ������� ������ �� دارد ��ا��� ��� آن از ا��ا�� �� ��ای ا��� ����ل
از را او ا��� �����رد ������ ���� �� ��ا ��ا ��� �� ز��. ��پ ����ی ��� ��ای ا��ان
.���� ��ا��� ������ در ��� را «��ا :���� �� ��ره ا�� در ������ ���ارد. ����� در ا���ا
و ���� ��� ���ی ��� در ������ ا����   «.��� ���ی آ�ــ�ده ام و �ــ�ارم ���� در �����
:��� �� ����� را و���� ا����ر ��دش ��د. �و�� �و ������ �� ا����، ����ا�� ���
��� ��ا�� د��. ادا�� را ���ی ام �و�� ���ا�� �� �� ���� و آ�� ��ا�� ��ر ��� «���و���
���� ��� ��م ���وم ا�� ������ .���� را�� ���ی ��� در ��� ��� از �� �����
دو�� .��� �� ��� ���� ����� .�� �� ���� و����� ������ و دا��� ���ی ��ای �����ی

ا��ازه ای �� ���� ا���ل .��� ���� را ��ا��� دارم
را�� ����ع در و�� ����� ���ی �� �� ����

:��� ��� رم. و �����رد ا���. ����ل �� �� ر��� ا��
ا���� �������ن �����رد ا��. ��� ����ر ��م ا�� �� �����ه «��ای

ا���� در �����ه �� ���� آ���� از آ�رده. د�� �� را ���� ��م �� ��ر دو و ��ه
د�� دو ��اداران ��د. ا���� ������م �� �� ��رد ��ل ۲۰ ��ود آ�رده د��
دو�� و ا�� ����� و ��رگ ��م �� �� ��ای ��م ا�� ����ه ا��. ��� ���� �����

«.����� ���� ��اداران ��ن �� را آن دا���

جهانبخش: دوست داریم جام را به هواداران مان هدیه کنیم

��� از آ��ن آر�� ا��ت و ����� روی ����� ������ی 
 �� ��� ��� ����� ��ی  ا�ــ�   ���� �� �ــ��ــ�ــ�رد، 

����. ��� از او��� ������ی ا��ت،  �ــ�دش 
 ���� �� ��م ���� در�� ��د. ا�� 

 ����� ��ز��� �� ��رت ���� از ��� ����� 
��. �� ���� �� �����د ����، �� ا����ل 
ز��د ��ارداد او �� �����رد دا��� �� ��د. او در 
۱۰ �� و در ��� ����ا�� �� �� ۱۰ �� و در ��� ����ا�� �� �� ۱۰ �� 

��� آ��ی �� ا�� ��زی ����. 

رم�����رد ۲۳:۳۰

«���ن» �� ��م �� ��م
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���ه ����� - ���
 ر���� - �����

یادداشت

��� و �� �� ��را رو�����ر، ���� ����ه، 
��ر��دان و ���ی ������ ��ی ��دک

��د���ن 
������ ��ی �� �����

نیاز سریال ها
به تصاویر درجه اول

از   ��  ��� ���  ����
���� �� ������دار 
�� �� ����� ��م 
 ���� �� ����ل ���ه 
و�ــ�ــ� �ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� 
ــ�م �ـــ��ـــ� و از  ــ��ـ �ـ
�ـــ�ـــ��ـــ��ـــ�ن ا�ــ�ــ�ــ�ر 
����م ����ه  ــ�  دار�

����م  �ــ�ــ�ــ�ای   ����� راه   ������ �ــ��ــ�. 
�ــ� �ــ�ب دل �ــ�دم ����.  ����ه ا�ــ� ا�ــ� 
دو�� دا���� ��ی ��دم را دو�� دا��� 
����� و �� آن ا���ام ���ار�� و در ����� �� 
او���� ا��� ��ای  او���� د���. ا��  آ��� 
����ل   �����  ���  �����  ��� ا����ب 
 ��  ����� ــ�ای  �ـ ا������   ��� �ــ�  ا ا�ـــ�. 
����ل ��������� ��� در��� ���� ا����ل 
����� �ــ��ــ�ل �ــ��ــ� �ــ���ــ� �ــــ� رود. ا�� �� 
����� ��� را ����� �ــ�د ��  ���ر �� ��د 
�����ی ��� ��ا���� ������ه و �������� 
و ���� ��ر ا���م در�� از و���� و ا�����ت 

����س ��ز�� ��دد.
��� از ا����ب ��� ���� �� ا��ای ���� ��ر 
���� ��د و �� ���ص �������زی در�� 
، �ـــ�ر�ـــ�دازی  �ــ��ــ�ل. د�ـــ� �ـــ�� در د�ـــ��ـــ�ژ
���� و ���ک ��� در��و�� و ا���ل ز��ن 
ا����  �ــ��ــ�  ����ر   ،����� �ـــ�ای   �����
���ن �� ���� در ����ل ��ن  ا��. ���� 
���ود��  و   ����  ����  ����� �ــ�ب 
ز���� ���� ا��� ���� �����ی ��ای ��ر 
و�ــ�د دارد �� و�ــ�اس �� ����� �� ����� 
و�� ا�� ���ر ��در�� ��� و ����� ����� 

ا�����ارد. ا��
 ����  ��������� ����ل ��ی  �����������ن 
��ر  �ـــ�ای �ــ�ب ������داران �ـــ�ذق �ـــ�ای 
د�� ���� و �� ����� ���� ��دن ����� ��اغ 
ا�ـــ�اد آ�ــ��ــ�ر �ــ�و�ــ� �ــ� �ــ� �ــ�ر ���� ���رد. 
ا�� �� در�� ���ده ��د ��ای ورود ��زه ��را�� 
 ������  ����� �� �ــ�  ����ی  د����د  �ــ� 
�ــ��ــ� �ــ� د�ــ� و �ــ�ت  ����� �ــ�ــ�ی را 

�����ی ����ل را از ����� �� ���د.
در راد�ــ� �� ��ا��� �� ��ی ��� �����ی 
دا���ن �� ��� ����� و ��ا��زی ��ی 
 �� �������ن  در  و�ــ�   ���� ����ه  ���د�� 
�� ا���ن دارد ���� �� ��� و ��ی   ����
ــ�ــ��ــ�ت �ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� ���  �ــ�ــ��ــ��ــ�زی ا�
���� ��و��. ��������� از ���� �����ات 
������داری �� ��ار�� و �� ���� �� �� ��� 

��� ������ ���و�� ��و��.
 ���ن ��ر �� در راه ا��ازی ���� ������ �� 
����� ��ی  از  ��� و�����ر  ������ ��ی  و 
�� در��  ا  �� ا�����داری �� ����  ��ر�� 
ــ�ارد �� در �����ر  ا���م �ــ�د، ا�ـــ�ادی �
ــ�زی �ـــ� �ــ�ــ�ه �ــ�ــ�ــ� ��  ــ�ل �ـ ــ��ـ �ــ�ــ�ی �ـ
را  د���   ���� ����ل ��ی  و  روز  �����ت 

��ر�� ���� �� �� ������.
 ����� ا��ان از ���� از ���ر��ی د��� ����� 
ا�� و ���� ا�� ��ری ا����اد�����ن را 
 �� را   ����� ز�����ی  و  �� ر���� ������� 
�ــ� ا�ــ�ه �ــ�ی  ����� در ���م ا�ــ�ا ���ار�� 
�ــ��ــ��ــ� �ـــ�د را �ــ�ــ�ن د�ـــ� و ������ن 
ــ�ت �����ی ����� و در ا�ــ� �ـــ�رت ���  �
از �ــ�ــ��ــ�ــ�ن دا�ـــ�ـــ� �ــ�ا�ــ�ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� 
�ــ�زاری ��ب ��ای �����ت ��������� در 

���ر��ی ����� دا��� �����.

 ���ب  ���� �� �����ن را �� ���� 
و ���� داده ا��

ا�� ز���� ��ی 
��������

۱۲

آ��ی  ���ب �����ب ����م   ���� �ــ�د  ���� ا�ــ� 
�����ی ا��ی ارز���� و ������ ا�� و ����د ا�� و 

���ز��� ا�� ��زه ای ���� .
ا�� ��� ���� ��� �� ��ا��� ���ز ��� ا��، ���� 
آن ��  �� ��آن و روا��ت، �� و روا��ت ����� ��� ا��و�� 
ا�� و ا���ب ا���� ���� ���ر ��� ا�� ا���� (ع) 
در �� و�� ��� ����� ��� ����م ��ده ا�� و ���ه 
آ�ــ�ی �����ی و رو�ــ� ���� �ــ�ــ�ده ا�ــ� و ا�� �� 
���ن ���� ���� و آ�ــ� ا... �����ی �� ا�� ���� 
����� ��دار   ���� و  ���د��  ����� ا���م   ������ن 
���� و راه ����� آزادا����� و ��� و �����، �� �� �� 

ا��.
دوم آن �� ����� و ا���ب ا���� و ���م  ������ ا��ی 
�� ���� ، ��ده و ���� ���� و �� ��ان �� �� ��ی اذ��ن 
در ���� �����ن ����وت و د�ــ��ــ�ه �ــ�ی �ــ�ی ����، 
��د وا���� ���م و ���رب ���� ����� داری ���� 
ا����  ��� ا�����  و   ��� دا���� ��ی  ���ر   � �����ز
ا�� و ���� ��� ��ان از دا���� ��ی �� و�� ��� در��ره 
ا���ی ������ و �� ��� ��� و �� ذره ��ب ا���� 

��� �����، �� ���� در��ره ��� ������.
و �ــ� د��� �ــ�ا�ــ� ا�ــ� ار���� آ�ــ�ی �����ی ا�ــ� و 
������ن و د����ه و روش ��و��� ��ن. ��� ا���ن از ا�� 

روش ��د ���� ا�� �� �� ��ی ���� �� روا��ت او��� 
��ر��دی و �����ا����  ����� و��� ���� �� �� ���� 
��ده ا��: آ�� ا��� ��ای  ������، �� ����� ���� رو  و ��ا
اداره ����� از ��� ا��م ، ����� و دو��� �زم ا�� �� 
��؟ا�� �� رو���د ���� ا�� ا�� ��ا��ش �����، ��� 
در ا��م (��آن و آ��ر روا�� ا�� ��� ����� ا���م) او� 
���ن ������ را ��ارد �� ��� در ����� ��رن دارد و د��� 
�� �ــ�آن و روا���� ��� ���رش ر�ــ�ل ا... و  آن �� ���� 
ا��م ��� ا���ا�������. ا����ن دوازده ���� ����� ا���م 
ــ� �ـــ� ����  ــ�� ــ�م � ــ� ــ� ا�ــــ�م � ــ� و �ــ�ــ��ــ� در و�
���� ا���م �� ���م  (و ا���ه روا��ِت ��� و ��� ��ه در 
���ب ��� ���� و ��ادرا����ر ��� ������ و ���را���ار 
���� ����� و در ��� ا����ل و.... ) ����� ��ه ���� در 
ا���ن ����، ���� ���� ��ده و �� ��ر ����� �� ��د. ��� 
���� �� ���ان ����ی ���� ����� ا���� ��ون آن �� 
�ت او��� �� �� ���ب و �� روا��ت �����  از ���� ا����
و��� ���� ���� ����، در �� ��� ���ر��ه ��� ��� و 
��� ���� و ���� ����� ���� �ــ� آورد. در ���� �� 
�� ��ان �� ��� از آ��ت و روا��ت ���� و ����ا ���� �� 
�����، ���� از ���م ��آن و ����� ����م ����� ا���م 
��ای ا���ت ��ورت ����� در ���� ����ن ���� و 

ز���� ��� ���� ��د ��� .

نیاز به بحث جدید در فقه حکومتی     

از ��ی د��� ا����� ����� ز��ه ���� از ز��ن ���ن ا�� 
آرا در ����ت درا��ت �� و��� ���� آ��ی �����ی.... 
�� ا��وز و ��� و����ی ���� و ���� ��، در ا�� �����، 
�ــ�ورت ��و�� �� دوره ��� ��� ������ �ــ�د را 

��� از ��� ���ن �� د��.
�ــ�ــ��ــ� �ــــ�ورت �ــ��ــ�� �ــ�ــ��ــ� در �ــ�ــ� ���� 
��ن ����� ���  ���� ����� �� در�ــ�ره ���د��ی 
�ــ�ی �ــ��ــ�. د��ــ� ���� �ـــ�ورت �ــ��ــ�� �����، 

���� و��� �� ����. 
��� و ��� ا���� ���� �� ��د ����� ���� در ��� 
������ �� ر���ی ���ت آ�� ا... ����� ای و ���ر�� 
ــ�ت �ــ�ــ�م ����� و�ــ�ــ� �ــ�ا�ــ��ــ� و ������� (��  آ�ـ
�����ان ���� �� آرا و ���ش و �����  ���وی ��ن) 
و ���ات ���رم ���ازی و �ــ�ادی آ��� و ���ض و... 
����ی ر���� و ���ی ���ز ��زه ���� آ����ن ��� ����ی 
و ����ی و ر���� و ���ی د��� �ــ�زه و دا����ه، در 
����ش  و   ���� �ــ�   ���  ����� ������ی  �ــ�ــ�م 
آ�ــ�ن ���ل ��،  �����ن ��� ������ �� �� ���ان 
�ــ� �ــ� �ــ�ــ�ش ������ �ــ� و ���� و �ــ�زا�ــ� ����

ار��� ���� .
و ا���ح ��� ������ ����� ز��ن �� ��ن ��� ���ی 

����� ���� د��� �� ����� ����ل ���� و ����� ��د .
در ذ�� ����� ��� ������ ��� �� ��� و ����� ���� 
�� ا�� �� �����ات ������ �����د ���د��ی ������ 
را���   �� ���� ���ر �� ����  �� ���ن ����د د�ــ�   ��
���وت و ��ا�� در ����� ا���� و ���� ���� 

ا��� د��� رو��� �� ���د  .
���ر�� و �� از ا�� ����� �� ����� ا��� ���داز��. 
�� در ��ا�� ا�����ی ������  ا�� ����� ��ای آن ��د 
��� ���د��ی ��رت ��رن �� ���� ���د�� و ������ 
و ��� ��د را �� دا���� ������� ا����ه ������ و آن را 
�� ���ن در ���� ��� ������ ��ن ارا�� د��� . ����� 
���� د����� رو،  �ــ�ای �� وا ����� ���وت و ��ا�� 
 ���� ����� و ژور������� ����. �� از ���� ��� و آ
����د���  و  �ــ�ــ�وت ������  �ــ� �����   ���� ا�ــ�ــ�ن  و 
ا��  دادن  �ــ�ــ�ن  �ـــ�ای   .����  ���� ���ن ������ 
ــ�  ــ�ورت، �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�وت �ــ�ــ�ــ� �ــ�ا�ــ� را در ادا�ـ ــ �ـ
را  �ــ� �ــ�ــ�اق ����� ������� داوری �ــ�ب  ــ� آورم   ــ �
��� و���� ����� و ����ل در�ــ�ره  ��ر�� �� ��� . 
���وت ���اد��ا�� ���ن ا�����ری و ����ی ����وت 
���وت ا���� و درک ����� ��ر داد��ه ��ی ����� 
���و�� و  �ــ� ا�ــ� �ــ�ــ�ش �ـــ�دی و ����� ������ و ��

وا���ده ���ر ا��.

��وری �� ا���� ��ز آ����� ����� ����� 
ا��ا�� ��ای ��د��ن و ����ا��ن

اد���ت ���
�� ���ن ��د��

۱۱

نگاه

ــ� از  اد�ـــ�ـــ�ت �ــ�ــ� �ـــ�ر�ـــ�، �ــ�ــ�ــ��ــ� ای ا�ـ
�����ت �����، روا�� ��ی آ��ز��ه و ������ 
، ا���ره ��، ����� و  ارز���� �� �� ��� و ���

����� ا��ا�� را �� ����� ����ه ا��.

��� و�� �� ���� ���� راد���� 
���� در ��ل ��ی د��ع ���س 

���� راد�� ��� ��

 ��� و�� �� ���� ��ج،  ���ه ������ه 
��� ا���ب در ��زه �����

�����ن ��ا�� 
�و�� ا��

۵

���و���� ز��ه ا��! ��
 «�����» ����� ����� ����ال ������ داری را ��ز����� �� ���

۹ ����

کته
و�ـــ� ا�ـــ� ���� �ــ�ــ� �ــ�ا�ــ� از �ــ� �ــ�ــ��ــ� ����� �ـــ��ن ���� ����� ن �ز �ــ� �ــ��ــ� � ــ� ــ ا�

�ــ�د �� ����ع �ــ�د ����. دو ا�ــ�ــ�ــ�ددان �����ن �ــ�ق �����، دو ��� ����وت دار�ــ�. 
ی و  ــ�دآ�� �ز ���� ��� �� �� ��ا�� ���ر �ـ ���� ��آ��� �� ����ع �ــ�ف �ــ�ام را �����د؟ ا�ــ�
ــ�  ــ� ــ� دا�ــــ�ــــ�ــــ��ــــ� در �ــــــ���ــــــ� � ــ�ـ ــ�ـ ــ�ـ ی �ـــ�ـــ�ـــ� و دا�ـــــ�ـــــ�ـــــ�ـــــ�ان �ـ �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�
ــ�ـــ��ـــ� �ـــ��ـــ��ـــ�ت  ــ�ـــ� �ــــــــ�دی، �ــ�ــ�ــ� و �ــ�ــ�ــ� و �ــــ�ا�ــــ� در �ـ ــ� �ــــ� �ـــ��ـ ــ�ـ �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ� �ـ

ــ� �ـــ�ـــ�د�ـــ�ی  ــ ــ�ـــ� �ـ ــ�ـــ�ـــ� و �ـــ�ـ ــ� �ـ ــ ــ��ـ ــ ــ� ا�ـ ــ ــ� ا�ــــــــ�م �ــــ��ــــ�ــــ� ای ا�ــــــ� �ـ ــ ــ�� ــ ــ� � ــ�ـ ــ��ـ ــ�ـ �ـ
ی ا�� در�ــ�ره ��� ا��و�� ا���� و  ز ر��� ������ دارد . ����� از ��� ا���� �� ���� ���م ���
ی ���� و ���� ��ن �� ����� و ���� ��ن �� و��ه  ��� ������ �� �� ��� ز��ن ����� در ���
������ن ����ا�� و ��ر��د �� ��ا و ���د��ی ������ ����� و ا����دی و ������ و ر���� ای و 

������ ر�� ر��� ��� و �����ه ���د ����� ���� آ��ه ا��.

������دار

����� ر����

در ����� �� داد��ه ا�����ری

وا�و���؛ ���وت ���� ��ا��

عمق میدان

ی د��� �� �� ���� ��ای �� �� ��ای ���ن ا��م و ���� ��  ��ر ا���ا���� و �� ��ده ���

و���� ���� و ��

ا��� ���ا���ن

ی ا��، �� ا�� ا���ا���� ���� در�ــ�ره ����ا�� و  �� �������ن ���ن، ���� و ��
ی  ������� ا���� در ��ل و آ���ه ا�� و ا�� ��ر را�� ����� �� �� ������ و ر���
�ز ا���ب ا����، ����  ی ا�� و��� ���ی دا�� و ���� و آز��ده ��ی ������ ر���
����� ��� ������ �� و���� ا��م ����� ای. ����د آن ���� �� ���� دا��� 
ی و ��ا�� و ����� ���� ����ا�� ، ا��ر  ق در و���� ���ردا� ����� ر��� ���� ��
ی ا���� را ��ک و  ��ن ا���د و ����� �ــ�رغ ��ل از ��ر  ����� اداره ا���ب و �����
ی، ���� ای ������� و ����� ������� ا�� در ��ا�� ����� و ر����� ��  ���� ر���
رگ ��ا���� ��ای  وه �����ان ����، ا�� ا�� �ــ� ا�ــ�ر و�� ���� از ��ی ���م ار������ن، ��ز �� ����� �ــ�

�ز و ��دا �� ��ا�� ����� ��د . �������ن ا��

ی �����ن و دا�������ن  ���ر ��دآ��
ــ�زه ر�ـــ��ـــ� و  ــ ــ�ن � ــ�� ــ� ــ�ر� ــ� �ـــ� ا�ـــ�ـــ�ق � ــ�� �
از ����و��� و ا����� ��� ��دی  ���وری، 
���� ����ان ��ی ا�� دوره  ��ن ا����ت و آ
�� �����؛ ����ان ���� �� ����� و ر��� ��ای 
��ار��  ���� ای   ۵۰  ��� ���ب ��ی  ��ا��ن 
دا����  و   �� ����� ��� �ــ�ا�ــ�ن  �ــ�   ���� و 

.���� �� ���� ������ ا����ت در �� ��زه ای ا

���
دوم

�
ا�

 ��
��

ی �
��

�زه 
� �

���
ز و

� ا
��

��
� �

��
 �

���
� �

��
��

�ــ��ــ� �ـــ�دم �ــ�ــ�ز �ــ� ����� د�ــ�ــ�، �ــ��ــ� و 
����رم  �����م،  ا���ب   ��� در�ـــ�ره  در��� 
�ــ� �ــ�ــ� در�ــــ�رد آن ا���ق ���  �ــ�ــ�ی ا�ـــ� 
 ���� .���� دا��� ����� و ��� آن را ����� 
��� ��ر آدم را د��ار �� ���. ا�� �� ��� �� ر�� 
��� ا���ب �� ��ا�� ������ از ��� ����� و ��� 

د��ع ���س ����.

ــ��ــ� �ــ�ــ� از �ــ�ــ�وف �ــ��ــ� و �ــ�ــ� �ــ��ــ�  �ــ��
ــ� را در ز�ـــــ�ن ���  ــ��ـ ــ�ی ا�ــــ� ر�ـ ــ� � ــ� ــ� �
����ر�� ��ا�� �� ���ه دا�� �� در ��� و�� 
�� ��م �� از راه ا��ازی آن 
در ��ل ۶۴، ������ 
�������ن ا�� ���� و 
�ــ��ــ� ���� و ��� 
�ـــــ�ارش �ـــــ� 

.���� ��

۷

۸

����� «��� آ��» از ���� �� 
��� �� ��د

�وا�� ز���� 
ز��ن ������ در ����

۷

۱۰
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رسانه  6
باشید، مستند  قــرآن  برنامه های شبکه  بیننده های  از  گــر  ا
کــاری از  کی« را دیــده ایــد. این مستند تلویزیونی  »عبای خا
گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما به تهیه کنندگی 
ابراهیم جاهد است که هر روز ساعت 18/30 پخش می شود و 
تالش های مخلصانه مبلغان دینی در راه ترویج فرهنگ قرآن و 

عترت را در قالبی هنری و رسانه ای به تصویر می کشد.
گزارش روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، در این  به 

راستا حجت االسالم سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه استان اردبیل در مراسم تجلیل از اساتید و قاریان 
قرآنی  روستای  قرآنیان  حضور  با  اردبیل  استان  کریم  قــرآن 
کی شبکه قرآن و معارف سیما ویژه  اندبیل از مستند عبای خا

روستای قرآنی اندبیل تقدیر کرد.
 امــام جمعه اردبیل در ایــن مراسم افــزود: انتخاب اندبیل 
به عنوان روستای قرآنی کشور مایه افتخار و سربلندی کشور 

ــرگ زریـــن دیگری  و علی الخصوص اســتــان اردبــیــل شــد و ب
عبای  برنامه  پخش  شــد.  اضافه  استان  قرآنی  افتخارات  بر 
کی و مستند بسیار عالی روستای قرآنی اندبیل از شبکه  خا
ــران برنامه  ــ ــرآن و مــعــارف ســیــمــای جــمــهــوری اســالمــی ای قـ
استان  قرآنی  و در شناخت ظرفیت های  بــود  بسیار خوبی 
از همه عــوامــل و زحمتکشان  بــود و   و اندبیل بسیار مــوثــر 

قرآنی اندبیل قدردانی می کنم.

تقدیر امام جمعه اردبیل 
از مستند «عبای خاکی» 
شبکه قرآن

ببینید و بشنوید

شبکه یک
آفتاب شرقی13:15

مسابقه ایران19:25

رکوردداران20:15

مجموعه »نون خ 3«22:15

شبکه  دو
در انتهای الوند8

 دست کی باال 10:40

 برنامه 5۷8 روز 18:30

 سریال از سرنوشت 4 21:30

 هزار راه نرفته22:30

23:40

 باالن: این برنامه با هدف ایجاد انگیزه و امید 
و پرداختن به موضوعات مختلفی همچون 
ســرطــان، لــکــنــت، مــعــلــولــیــت، ســالــمــنــدان، 

ورزش و تئاتر روانه آنتن می شود.

شبکه چهار
مستند »در لباس سربازی«14

16

ســاعــت ســیــنــمــا: فــیــلــم ســیــنــمــایــی »هــتــل 
ژانر  در  آمریکایی  فیلمی  بوداپست«  بــزرگ 
کــارگــردانــی  بــه نویسندگی و  ـــ درام  ـ کــمــدی 
وس اندرسن است که سال 2014 به نمایش 
که دولتی فاشیست  درآمـــد: در ســال 1930 
درحال قدرت گرفتن است و شعله جنگ در 

حال روشن  شدن، هتل بزرگ بوداپست و ...

سریال »سربازگمنام«18

هزاره شعر19

صدای ملت22

اهالی شب )حسین یکتا(23

شبکه پنج
معجزه امید13:30

شهر برگ15:35

تهران 20:0520

آشپزی با مامان21:10

همکار من22:20

23» سریال »فرمانروای نقابدار

شبکه افق

1۷

»تماس«: یک مسابقه رقابتی  به تهیه کنندگی 
ـ مسابقه  حسن آخوندپور و در قالب مستندـ 
اســـت کـــه شــرکــت کــنــنــدگــان بـــا هــدایــتــگــری 
سیاوش طهمورث وارد چالش های پیچیده 

شهری و اجتماعی می شوند.

بهشت18

فرامتن19

آن تکاور20:30

بریم بسازیم21

زمستان جمعیتی22

شبکه قرآن و معارف
هشتگ دین12:30

ستاره ها15

منم بچه مسلمان16

خوشبخت1۷:05

اسراء21

مصباح22

شبکه های رادیویی
رادیو اقتصاد/ شروع تازه 6:05

رادیوایران/ خانه و خانواده9

رادیوتهران/ تاالر وحدت 10:35

رادیوسالمت/ مجله پزشکی15

رادیوفرهنگ/ هفت کوچه18

رادیوقرآن/ در مکتب وحی 19:01

رادیو ورزش/ از سوت تا سکو20

رادیونمایش/ نمایش »نابغه دفاع«23

گزارش روز

که اتفاقا خــودش در ابتدای  کتاب ساجی، خانمی اســت  راوی 
زندگی خیلی فرد مذهبی ای نبوده است و به نظرم عموم مردم 
کتاب ارتباط می گیرند. این  که داستان زندگی اش را بخوانند با 
که اصالتا اهل خرمشهر است با بهمن باقری، از آشنایانش  زن 
ازدواج می کند و با زندگی متفاوتی روبه رو می شود. جنگ که شروع 
 می شود،  آوارگــی اینها هم شــروع می شود و در موقعیت بحرانی 

قرار می گیرند. همه آنها که کتاب را خوانده اند، گفته اند متفاوت 
بوده است و همین بهانه ای شده تا سازندگان مستند سطر آخر 

به این کتاب بپردازند.

     یک روایت متفاوت
نــوروزی، تهیه کننده برنامه دربــاره نحوه تولید و پخش مجموعه 
ــه جــام جــم مــی گــویــد: مــجــمــوعــه  ســطــر آخـــر روایـــت   ســطــر آخـــر ب

افـــرادی اســت که پیش از ایــن روایــت هــای آنها از روزهـــای دفاع 
مقدس در خرمشهر و دیگر نقاط کشور منتشر شده است و حاال 
ــت را در قالب ایــن مجموعه بــرای بینندگان تلویزیون  ایــن روای
می گوییم. برخی از این آثار مثل »دا« با تعداد چاپ های بیشتر 
که کمتر  کتاب هایی هم هستند  و تبلیغات بهتری همراه بود اما 
در دست تبلیغ قرار گرفتند، با وجود این که فضای بسیار جذابی 
هم در روایت دارند. ما برای ساخت این مجموعه، هفت کتاب از 
انتشارات سوره مهر را انتخاب کردیم که ناشر کتاب های انقالبی 
و خاطرات تاریخ شفاهی از این مقطع زمانی است. ما کتاب های 

شاخص را انتخاب کردیم. 
کـــه با  ــرایــن بــعــد از صــحــبــت هــایــی  ــاب ــن  وی ادامـــــه مـــی دهـــد: ب

ــوره  مهر و  کبر شــیــروانــی، مــدیــر عــامــل انــتــشــارات سـ ــای علی ا  آقـ

علیرضا ملوندی برای تولید محتوا داشتیم به این نتیجه رسیدیم 
که در قالب مجموعه ای متفاوت به راویــان کتاب های سال های 
دفــاع مقدس بپردازیم و از نقش زنــان در ایــن سال ها بگوییم. 
به نظرم درباره مقاومت زنان در سال های دفاع مقدس کم گفته 
را  مـــاه«  پنهان  »نیمه   همچون  برنامه هایی  البته  اســـت.  شــده 
خاطرات شان  گفتن  و  رزمندگان  حضور  در مجموع  اما  داشتیم 
ــامــه هــا بــیــشــتــر از زنــــان بـــوده  ــرن در ب
روایــت  برنامه  ایــن  بنابراین  اســت. 
 متفاوتی از زنان در آن سال هاست. 

یکی از کتاب هایی که در برنامه  به آن پرداخته ایم، کتاب ساجی 
را  کتاب  که  ــرای مخاطبانی  ب آن  اتفاقات و ماجراهای  که  اســت 
خوانده اند، بسیار جذاب بوده و حاال ما در مجموعه سطر آخر به 

آن  ورود  کرده ایم. 
نوروزی با اشاره به کتاب ساجی که همچون کتاب دا ،  این قابلیت 
را دارد که به تیراژهای باالی 50 یا حتی 100  برسد، توضیح می دهد: 
کــتــاب را دســتــش بگیرد از خــوانــدش سیر  ــن  وقــتــی مخاطب ای
نمی شود و با عالقه ادامه می دهد. در مجموع کتاب هایی انتخاب 
شده که برای مردم جذاب باشد و بعد از پخش برنامه، خودشان 
کتاب را بخوانند. راویان کتاب مهمان استودیوی برنامه هستند و 
درباره بخشی از خاطرات و داستان هایشان در این کتاب می گویند 

و مخاطبان با برش هایی از کتاب آشنا خواهند شد. 

     خاطرات شفاهی راویان
تهیه کننده و کارگردان برنامه ادامه می دهد: این برنامه رفت و برگشت 
کتاب  ــان اســت. بخش هایی از  کتاب و خاطرات شفاهی راوی بین 
توسط افسانه بایگان خوانده می شود و بعد با خود راوی کتاب هم 
گفت وگو انجام می شود. سعی کردیم در زمان خوانش کتاب توسط 
گرافیکی جذابی هم داشته باشیم. شروع و  خانم بایگان، تصاویر 
پایان برنامه هم با اوست و این بخش با گفت و گوهای استودیو تنیده 
کتاب را می خواند، صدای  که افسانه بایگان  شــده اســت و زمانی 
استودیو را می بندیم تا صدای او را پخش کنیم.  وی دربــاره این که 
چطور به این قالب رسیدید؟ توضیح می دهد: نمی خواستیم برنامه 

صرفا یک گفت و گو باشد، به همین دلیل در کنار گفت و گو با راویان، 
خوانش بخشی از کتاب توسط افسانه بایگان را قرار دادیم، چرا که 
می خواستیم روایت برنامه برای مخاطبان جذاب و متفاوت باشد. 
حتی با خود گفتیم بدون سالم و علیک کردن در برنامه یک برش از 
زندگی را که در کتاب نقل شده، تعریف کنیم و بعد به استودیو وصل 
بگوییم  کتاب ساجی  از  به عنوان مثال وقتی می خواهیم  شویم. 

ماجرا را از خواستگاری بهمن از نسرین شروع کردیم و ... . 
کتاب ها چه  کــه بــرای انتخاب  نـــوروزی در پاسخ بــه ایــن ســوال 
کتاب هایی را انتخاب  گرفته اید، می گوید: ما  معیارهایی در نظر 
ــال مــوضــوعــات جـــذاب و  کــه مهجور بــودنــد و در عین ح کــردیــم 
دراماتیک داشتند. درباره برخی کتاب های سال های دفاع مقدس 
خیلی صحبت شده است اما در حق برخی کتاب ها ظلم شده و 
جدی مورد حمایت قرار نگرفتند. در حالی که به لحاظ داستان، 
تنوع موقعیت، اتفاقات و... از ظرفیت باالیی برخوردار بودند که 
کشش فــراوانــی هم بــرای مخاطبان دارنــد.   به لحاظ داستانی، 

افسانه  انتخاب  دربـــاره  تهیه کننده  ایــن 
بایگان  خانم  مــی دهــد:  توضیح  بایگان 
چهره محبوبی دارد و ضمن این که تا  به 

امروز کتاب های صوتی زیادی خوانده است. بنابراین می دانستیم 
 . گان را به درستی ادا می کند و به لحاظ حسی هم همین طور حق واژ
او با حس های متفاوت، بخش های مختلف کتاب را خوانش کرده 

تا مخاطبان را به حال و هوای آن روزها ببرد.

     مهمانان خاص
که تخصص  فاطمه محمدی، اجــرای این برنامه را برعهده دارد 
کاری او در حوزه زن و خانواده است. به همین دلیل گروه سازنده 
ســراغ او بــرای اجــرای مجموعه سطر آخر رفت زیــرا فضای برنامه 
که در سال های دفــاع مقدس درگیر جنگ و  ــاره زنانی است  درب
اتفاقات آن شدند. وی دربــاره اجــرای این برنامه عنوان می کند: 
که دربــاره دفاع  من سال هاست برنامه »مادرانه« را اجرا می کنم 
مقدس، مادران و خانواده شهداست. وقتی قرار شد برنامه سطر 
کنم با توجه به موضوع برایم جذابیت داشت. ضمن  آخر را اجرا 
این که یک گروه حرفه ای کار را جلو می برد. همچنین از مهمانان 

خاص هم در برنامه دعوت شده بود که برایم تازگی داشت.
وی درباره این که آیا قبل از حضور در برنامه درباره مهمانان مطالعه 
گــروه  ــؤاالت را بپرسید؟ توضیح مــی دهــد: برنامه  مــی کــردیــد تــا سـ
سردبیری حرفه ای و رسانه ای داشت که به مباحث  خیلی خوب 
پرداخته بود و من در این باره مشکلی نداشتم. همچنین چون 
در حوزه زنان کار کرده بودم نسبت به موضوع بیگانه نبودم. در 
گرام هم درباره مهمانان برنامه نوشتم و به نظرم  صفحه اینستا
روایــت سطر آخــر از مقاومت زنــان در ســال هــای دفــاع مقدس 
گفت و گو محور صرف نیست. من  بسیار متفاوت است و برنامه 
که حال واقعی  کنم  کــردم برنامه را به گونه ای هدایت  هم تالش 
راویان کتاب برای مخاطبان دیده شود. ازسوی دیگر کتاب هایی 
در این مجموعه انتخاب شده که به نظرم درام هــای عاشقانه آرام 
 از ســال هــای جنگ اســت و خانم افسانه بایگان هم سنگ تمام 

گذاشته است. دکور هم از دیگر جذابیت های برنامه است.

 روایت زندگی 
زنان خرمشهر در سیما

آخر«ازشبکهیکپخشمیشود مستند»سطر
  در ایــام سالروز آزادســـازی خرمشهر هر یک از شبکه های سیما برنامه و مستندهایی با این محوریت پخش 

وه رسانه دبیر  گر

فاطمه عودباشی

می کنند. شبکه یک در این ایام مستند سطر آخر را به تهیه کنندگی محمدامین نوروزی روانه آنتن کرده که به 
گفت و گو و خوانش روایت هایی از کتاب های پرفروش دفاع مقدسی درباره همسران شهدا اختصاص دارد. 
»سطر آخر« روایت افرادی است که پیش از این روایت های آنها از روزهای دفاع مقدس در خرمشهر و دیگر نقاط 
کشور منتشر شده اســت.  این برنامه روایتگر کتاب هایی است که با وجود آن که آثار ارزشمند و دراماتیک 
هستند اما مورد غفلت قرار گرفته و با داشتن روایت های جذاب اما کمتر  مشهور شده اند. از جمله اینها کتاب 
»ساجی« است که اثــری دراماتیک و پر فراز و فــرود و با اتفاقات خاصی همراه است که در این مستند به آن 
پرداخت شده است. نکته قابل تامل این است که بخش هایی از کتاب توسط افسانه بایگان خوانده می شود و 
ــردان و فــاطــمــه مــحــمــدی،  ــارگــ ــود. بـــا مــحــمــدامــیــن نــــــوروزی، تــهــیــه کــنــنــده، کــ  بـــا خـــود راوی کــتــاب هـــم گــفــت وگــو انـــجـــام مـــی شـ

مجری برنامه به گفت و گو نشسته ایم که در ذیل می خوانید.

ناگفته های جنگ در آثار نمایشی
ی در پاسخ به این سؤال که تصمیمی برای ساخت آثار نمایشی از این هفت کتابی که در  وز محمدامین نور
مجموعه سطر آخر معرفی شده، ندارید؟ گفت، اتفاقا به این موضوع فکر کرده ام و با خودم گفتم ای کاش 
وایت  سریالی همچون »کیمیا« که در 100 قسمت ساخته شده بود، در قالب این سریال، قصه کتاب ساجی ر
می شد یا کتاب صبا انتخاب می شد که روایتگر خاطرات صبا وطن خواه اســت. به نظرم خیلی حیف است 
ی نمی روند؛ در حالی که می توان از ناگفته های  که نویسندگان و فیلمسازان به سمت ساخت چنین آثار
 جنگ، سریال های جذاب ساخت. همچنین معتقدم کمتر سراغ اقتباس از کتاب های خوب رفتیم و باید 

از کتاب هایی که مــورد اقبال مــردم قــرار می گیرند، در قالب آثــار نمایشی کارهای خوب بسازیم اما گاهی 
شاهد اقتباس های ضعیف هستیم مثل فیلم »دسته دختران « که اقتباس وفادارانه ای نیست.
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صدای پوتین ها به گوش می رسد
 شاید بــاورش سخت باشد اما عاشق پوتین های واکــس زده بــودم... . اینها بخشی 

از دیالوگ های افسانه بایگان برای خوانش کتاب های مجموعه سطر آخر است که این 
ی کند  وزهــا پخش می شود. بایگان برای خوانش کتاب، سعی کرده با صدایش باز  ر

و متناسب با متن به صدایش رنگ های خاصی داده تا برای مخاطبان، شنیدنی باشد.

موادالزمبرایموفقیتسریالهایچندفصلی

پیگیری سرنوشت آدم ها
برخی منتقدان عالوه بر نقدنویسی، خود هم دستی بر آتش تولید اثر دارند. رضا درستکار یکی 
از آنهاست که هم منتقد آثار سینما و تلویزیون است و هم فیلم ساخته و کتاب نوشته است. 
او متولد 1343 تهران و دانش آموخته کتابداری است. درستکار از سال 68 به شکل رسمی و 
حرفه ای کــارش را در مطبوعات به عنوان نویسنده و منتقد سینمایی آغــاز کــرد. در طول این 
سال ها هم با ماهنامه فیلم، فصلنامه فــارابــی، ادبستان و... همکاری داشــت و هم جزو 

نویسندگان مجله دنیای تصویر بوده است. این منتقد، کتاب هایی با عنوان فریدون گله 
(، در قلمرو دیــدار )با مجید مجیدی - زندگی و  (، بهمن فرمان آرا )زندگی و آثــار )زندگی و آثــار
(، روایت های مستند نوشته و همچنین فیلم های فریدون گله کجاست، حاجی گولیت، اکبر  آثار
جوجه، دستم پاست و...  را هم کارگردانی کرده است. او درباره ظرفیت های الزم برای رسیدن 

یک سریال به فصل های بعدی و همچنین موفقیت و ناکامی آن در نوشتار ذیل گفته است. 

کشش فیلمنامه
گر فصل اول یک سریال آن قدر جذاب باشد که بتواند مخاطبان را با خود همراه کند،  ا
جا دارد فصل های بعدی آن هم به عنوان یک سریال سرگرم کننده ساخته شود. پس 
اولین نیاز این ادامه، ظرفیت فیلمنامه و کشش آن است که این اجازه را برای ساخت 
می دهد. این کار در کشورهای دیگر هم انجام می شود اما برخی سریال ها هستند که 
 نمی توانند موفقیت خود را در فصل های بعد تکرار کنند. مثال فصل اول سریال »نجال «

 را دوست داشتم اما در فصل دوم دیدم قصه به جای این که به سمت نوگرایی برود و 
کارهای جدیدی در آن رخ دهد، بیشتر تعریض شده است. دو شخصیت مرکزی این 
قصه عصبیت شان بیشتر شد و بیشتر با محیط دچار چالش بودند. شخصیت های 
که وارد قصه شدند، تحت تاثیر این دو نفر بودند. در واقع سریال نجال  جدیدی هم 
هم که جزو کارهای خوب تلویزیون در سال های اخیر به شمار می رود، در فصل دوم 

نتوانست موفقیت اولیه خود را تکرار کند و بیشتر با تکرار مکررات پیش رفت. 

تکرار موفقیت
البته مــوارد موفقی هم داریــم. جالب اســت سریال 
که اتفاقا با پیش رفتن  »پایتخت« جزو مواردی بود 
ــوم ســریــال، به  ــد. فصل اول تــا س فــصــل هــا، بهتر ش
که ارتباطش با  نظر من ناموفق بــود. درســت اســت 
توده مردم بیشتر بود اما من فصل پنجم را دوست 
داشتم. اما همین سریال هم مدتی است ادامه پیدا 
نکرده است. سریال »شهرزاد« هم در شبکه نمایش 
خانگی نسبت به دیگر آثار موفقیت خوبی در جذب 
گر در فصل های 2 و 3 داشت اما آن هم هرگز  تماشا
که فصل اول سریال  نتواست اهمیت و جایگاهی را 

میان بینندگان و منتقدان پیدا کرد، تکرار کند. 

قصه  برهه های متفاوت
که مثال سراغ  که در صداوسیما وجود دارد، ظرفیت این هست  با توجه به نیروهای متخصصی 

امــا متاسفانه چنین  بــرود  قــاب نقش بستند،  ایــن  در  کــه  برخی شخصیت هایی  سرنوشت 
کشورمان  که به چشم می خورد. ما در   دیدگاهی وجــود نــدارد و این جزو نقاط ضعفی است 

ــنـــگ، ســـازنـــدگـــی،  ــای اجــتــمــاعــی و ســیــاســی مــخــتــلــف مــثــل جـ ــه هـ ــرهـ  پـــس از انـــقـــالب بـ

اصالحات و... داشتیم که زیست در هرکدام با دیگری تفاوت دارد. این فرصتی به دست می دهد 
گر یک سریال زمان جنگ را به تصویر کشیده است،  در فصلی دیگر سراغ این شخصیت ها  ا

گــر شخصیتی را   بــرویــم و ببینیم بعد از جنگ بــه چــه سرنوشتی دچـــار شــدنــد؟ یــا ا

در سال های ۷8 – ۷6 تصویر کردیم، ببینیم در دوره سیاسی 
بعد از آن مشغول به چه کاری است و زندگی اش چه تغییری 

کسی ســـراغ این  ــی  داشــتــه اســت؟ ظرفیتش وجـــود دارد ول
موضوعات نرفته است.

یادداشت شفاهی 
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6222 شماره  1401 4 خرداد  چهارشــنبه

 در دیدار معاون سیما و دانشجویان 
ح شد: دانشگاه صداوسیما مطر

 ایجاد یک برند تلویزیونی
برای تولیدات دانشجویی

محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی صبح دیروز در 
جمع صمیمانه استادان و دانشجویان دانشگاه صداوسیما 

حضور یافت و به دغدغه های دانشجویان پاسخ داد.
ــزارش روابــط عــمــومــی رســانــه مــلــی، محسن برمهانی  ــ گ بــه 
ابتدای این نشست از دوران تحصیل خودش در دانشگاه 
گفت: بنده ســال ۷۹ وارد دانشگاه  کــرد و  یــاد  صداوسیما 
صداوسیما شــدم و ســال ۸1 به شبکه های العالم و سپس 
 به پرس تی وی رفتم و حوزه فعالیتم امور بین الملل رسانه 

بوده است.
بـــرای داشتن  دانــشــجــویــان  برمهانی در خــصــوص مطالبه 
که  کسب جایگاهی  کــرد: بــرای  عنوان شغلی مناسب بیان 
خود را محق آن می دانید، نباید از حرکت بایستید، بلکه باید 
بجنگید. بنده هم با همین باور همواره تالش کرده ام و گاهی 

برخی موقعیت ها را نپذیرفته ام.
گفت:  معاون سیما دربــاره حمایت از تولیدات دانشجویی 
ایجاد یک برند برای تولیدات دانشجویی، یکی از بایدهای 
ماست. الزم است برای پخش این گونه تولیدات در سیما، 
برای  دانشجویی  تولیدات  یعنی  شــود،  فراهم  الزم  فضای 
شبکه و زمانی مخصوص انجام شــود، نه این که برنامه ای 

تولید شود و بعد به دنبال محل پخش آن بگردیم.

سازمان  دانشگاه  بــا  تفاهم  در  می توانیم  داد:  ادامـــه  وی 
نظیر  را  سیما  ظرفیت های  از  دانشجویان  استفاده  امکان 
شهرک سینمایی و تلویزیونی ایران )زنده یاد علی حاتمی( و 
استودیوهای تلویزیونی، فراهم کنیم. معاون سیما در پاسخ 
ظرفیت های  از  استفاده  بر  مبنی  دانشجویان  دغدغه  به 
کرد:  دانشجویی در زمینه های پژوهشی و محتوایی بیان 
بــودم،  بین الملل  رسانه  و  تامین  مدیرکل  که  پیشتر  بنده 
نامه ای به آقای اسفندیاری، رئیس دانشگاه سازمان نوشتم 
و همین نکات را بیان کردم.  وی ادامه داد: مجموعه ای به 
که برخی دانشجویان  نام مانیتورینگ و راهبری محتوایی 
کارشناسی و باالتر دانشگاه در آن حضور داشتند و  مقطع 
فعال بوده و هستند، این افراد در موضوعات مختلف حتی 

به رئیس سازمان نیز تحلیل ارائه داده اند. 
برمهانی از تقویت تعامل معاونت سیما و دانشگاه سازمان 
ــی کـــرد کــه دانــشــجــویــان دانــشــگــاه  ــادگ ــالم آم خــبــر داد و اعـ
ــارورزی خــود را به صورت  کـ ــای  صداوسیما بتوانند دوره هـ

حرفه ای در مرکز طرح و برنامه سیما سپری کنند.
ابتدای این نشست، دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف 
دانشگاه صداوسیما دغدغه های خود را با معاون سیما در 
گذاشتند. سپس استادان پیشکسوت این دانشگاه  میان 
و  فـــردرو  ــاش زاده،  ــقـ نـ خجسته،  ضابطی جهرمی،  ــان  ــای آق
طهماسبی، ضمن استقبال از انتصاب محسن برمهانی به 
عنوان معاون سیما، برای هرگونه تعامل و همکاری در زمینه 

ارتقای محتوایی و تولیدات تلویزیون اعالم آمادگی کردند.

کیفیت در تلویزیون،  یکی از اتفاقات خوب منجربه تولید آثار با
گروه تلویزیونی  همکاری نهادها با پروژه های مختلف است. 
شاهد بنیاد شهید و امور ایثارگران و شبکه پنج سیما برای تولید 
فیلم و سریال و پخش برنامه های مناسبتی همکاری می کنند.

در راستای سیاست رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت 
تولید فیلم و ســریــال بـــرای تــرویــج فرهنگ ایــثــار و شــهــادت، 
پنج سیما  با شبکه  تلویزیونی شاهد  گــروه  همکاری مشترک 

که با حضور  افزایش پیدا می کند. بر این اســاس طی نشستی 
سعید اشناب مدیر شبکه پنج سیما، رسول آذرسرا مدیرگروه 
گــروه  مدیر  حسینی  سیدمرتضی  و  سیما  پنج  شبکه  مــعــارف 
تلویزیونی شاهد، عبدا... مرتضوی مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان های تهران و مرادی رئیس اداره هنری بنیاد 
تهران برگزار شد، کمیسیون هنری در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
تهران بزرگ و شهرستان های تهران شکل گرفت. این کمیسیون 

در زمینه تولیدات سینمایی و سریال فعالیت می کند. همچنین 
در این نشست مقرر شد نسبت به تولید برنامه های مناسبتی 
و تلویزیونی با بنیاد تهران بزرگ و شهرستان های تهران اقدام 
برنامه ساز  گــروه هــای  از  یکی  شــاهــد  تلویزیونی  ــروه  گـ شـــود. 
تلویزیون است که بیش از سه دهه آثار هنری در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت تولید و از شبکه های سراسری سیما و 

کز صدا و سیمای استان ها پخش می کند. مرا

همکاری گروه 
تلویزیونی شاهد 
با شبکه 5

نمای ماندگارخاطره بازی

قاب یادگاری خانواده پدرساالر 
آثــار  پشت صحنه  در  به راحتی  نمی شود  مخاطب  یــک  به عنوان  گــر  ا
نمایشی حضور داشت و از نزدیک با تولید یک فیلم یا سریال آشنا شد؛ 
با تماشای فیلم ها و تصاویر پشت صحنه می توان خود را در آن حال 
و هوا تصور کرد. برای همین است که همیشه پشت صحنه ها که معموال بخش هایی از 
آن در انتهای یک سریال روی آنتن می رود برای مخاطبان جذاب است. از پشت صحنه 
کی داریم که احتماال دیدنش برای شما هم  سریال خاطره انگیز »پدرساالر« تصویری زیرخا
جالب باشد. برخی از بازیگران و دست اندرکاران حاضر در عکس، امروز در این دنیا نیستند 
ک نیت در  و بقیه هم به میانسالی و پیری پا گذاشتند. این تصویر را مدتی پیش محمود پا

ک گذاشته بود.  گرامش به اشترا اینستا

برای تماشای 
سکانسی از این 

سریال  کیوآرکد را 
اسکن کنید

 شجاع نوری، سکاندار  یک برنامه 
روی آنتن

ــوری، چــهــره نـــام آشــنــایــی بــرای  ــاع ن ــج علیرضا ش
نقش های  مخاطبان  زیــرا  سیماست،  مخاطبان 
که  او را در آثــار مختلف به یــاد دارنـــد. به خصوص 
ایــن هنرمند در ســریــال سلمان فــارســی، ساخته 
گــر نقش سلمان اســت و  ایــفــا داوود مــیــربــاقــری، 
مخاطبان در انتظارند تا ببینند این هنرمند قرار 

بکشد.  تصویر  بــه  چگونه  را  سلمان  ــت  اس
ــوری در کــنــار فــعــالــیــت هــایــش به  شــجــاع ن
سراغ اجــرای یک برنامه تلویزیونی به نام 

ــت. ایــن  ــردا« رفــتــه اسـ ــ »بــرســد بــه دســـت ف
زارعان  برنامه به تهیه کنندگی مهدی 

 ، و کارگردانی فواد صفاریان پور
دو روز پایانی هفته ساعت 

شبکه  از  ــه  ــقـ ــیـ 22و30دقـ
چـــهـــار پــخــش مـــی شـــود. 
با  برنامه قصد دارد  ایــن 
گــونــی  ــع گــونــا ــای ــرور وق مــ
گذشته اتفاق  که در قرن 

ــز به  ــی ــگــاهــی ن ــاده، ن ــ ــت ــ اف
آینده داشته باشد. از این رو 

با طراحی و تولید بخش های متنوع، سعی در ثبت 
گاهی بخشی برای  آرام تــوام با آ لحظاتی خــوش و 

مخاطبان دارد.
ــه بــرســد بـــه دســــت فــــردا بـــا مــــرور بــخــشــی از  ــام ــرن ب
که در قرن 14گذشت، تالش می کند با  رویدادهایی 
نگاهی تازه، توشه ای ناب برای زیستن و نیز گذر از قرن 
برنامه،  اصلی  مجری  کند.  فراهم  پانزدهم 
علیرضا شجاع نوری است که با پالتوهای 
ــمــایــشــی، بــخــش هــای  ــیــمــه ن کـــوتـــاه و ن
مختلف بــرنــامــه را بــهــم مــی رســانــد. مــرور 
»گذشته« را خانم دکتر فرهی، »آینده« 
را  مستند  ضابطیان،  منصور  را 
معین الدین زارعان و عاشقانه 
قــرن را اردشیر رستمی اجرا 
خواهند کرد. بازپخش اول 
ایــن برنامه ســاعــت16 روز 
از پخش و بازپخش  بعد 
دوم، یکشنبه و دوشنبه 
هــر هفته ســاعــت ۹صبح 

خواهد بود.

رهبری«در لباس سربازی»

، مستند  یکی از قالب های جذاب برای ساخت آثار
است که انواع مختلفی دارد. گرچه به ظاهر ساخت 
گاهی مستندسازان برای  مستند راحــت است اما 
ــادی وقـــت و انـــرژی  ــ ــری، مــدت هــای زی ــ ســاخــت اث
گاهی این مقطع زمانی به سال ها  می گذارند حتی 
ــرا مــســتــنــدســازان عــالقــه مــنــدنــد روی  مــی رســد، زیـ

سوژه های متفاوتی دست بگذارند. 
به همین دلیل مخاطبان هم شاهد مستندهای 
اطــالع  بــه  هستند.  سیما  شبکه های  از  متنوعی 
عــالقــه مــنــدان بـــه تــمــاشــای مــســتــنــد مـــی رســـد که 

قرار است مستند »در لباس سربازی« از شبکه چهار 
پخش شود.

ــــه در  ــؤال پـــیـــش بـــیـــایـــد ک ــ ــ ــن س ــ ــت ایـ ــ مــمــکــن اسـ
ــازی، چــه مستندی اســـت؟ بــایــد بــرای  ــرب لــبــاس س
عالقه مندان بگوییم این اثر روایتی ویــژه از حضور 
رهبر انقالب در جبهه ها از نخستین روزهــای آغاز 
جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیرماه 1360 است. 
این مستند در سه قسمت از امروز تا ششم خرداد هر 

روز ساعت 14 پخش می شود.
اسناد  فیلم ها،   ، تــصــاویــر بــرخــی  مستند،  ایــن  در 
آیـــت ا...  خودگفته  شفاهی  خــاطــرات  همچنین  و 
خامنه ای از دوران دفاع مقدس برای نخستین بار 

منتشر شده است.
»مــســؤولــیــت هــای نــظــامــی آیـــت ا...خـــامـــنـــه ای در 
سال های اول انقالب«، »ممانعت ایشان از فروش 
هــواپــیــمــاهــای نــظــامــی تــوســط دولــــت مــوقــت«، 
»ماجرای حضور ایشان در جبهه ها و تشکیل ستاد 
چــمــران«،  شهید  همراهی  بــا  نامنظم  جنگ های 
»ماجرای آزادســازی سوسنگرد« و... از موضوعاتی 

هستند که »در لباس سربازی« به آنها می پردازد.

خبر

ــدازی و  ــ کــه ســال 1364 راه ان خــزایــی، اولــیــن مدیر رادیوجبهه بــود 
کــارش  مدتی بعد از پــذیــرش قطعنامه 5۹۸ یعنی ســال 136۷ بــه 
ــاره شکل گیری این  ــ ــویــی جبهه درب رادی پــایــان داد. مــدیــر شبکه 
بــرای  مــراجــع مخاطبان  از مهم ترین  رادیـــویـــی  -کــه یکی  شبکه 
دریــافــت اخــبــار در آن ســال هــا بـــود - بــه مــا تــوضــیــح مــی دهــد: در 
ــری بیشتر عــمــلــیــات هــای رزمــنــدگــان را  ــراس ــو س ــ ــا، رادی ــال ه  آن س

پوشش می داد.
گاهی فعالیت های رزمندگان در شمال، شمال غربی و جنوب را از   
دست می دادیم، به همین دلیل سازمان صداوسیما تصمیم گرفت 
گاه باشند.  رادیوجبهه را ایجاد کند تا مخاطبان از فعالیت رزمندگان آ
اسفند سال 1363 بود که پژوهش هایی برای راه اندازی این شبکه 
آغاز شد. پرسشنامه هایی میان بــرادران ارتش و سپاه و رزمندگان 

توزیع کردند و مصاحبه هایی هم انجام دادند. 
برای  زمــان  بهترین  رسیدند  نتیجه  به  متولیان  تحقیقات،  از  بعد 
برنامه های این رادیــو بین ساعت ۸و 30دقیقه صبح تا ساعت 11و 
30دقیقه ظهر است. به این ترتیب شبکه رادیویی جبهه آبان 1364 

با سه ساعت برنامه روی آنتن رفت.
 

 عملیات ها روی موج

هدفی که برای پا گرفتن این شبکه رادیویی تعریف شده بود، شاخه 
و برگ های دیگری هم داشت. خزایی می گوید: رادیوجبهه قرار بود 
ضمن اطالع رسانی از جبهه، منجر به افزایش اطالعات مخاطبان 
رزمــنــدگــان در زمینه های سیاسی، عــبــادی، اندیشه و علم شــود. 
کــردن جنگ های روانـــی دشمن و  ضمن ایــن کــه بــه منظور خنثی 

انرژی بخشی به رزمندگان جلو رود. 
ــان عملیات ها، طــول مــوج رادیـــو ســراســری و رادیوجبهه  البته زم
یکی می شد تا همه مــردم در جریان عملیات ها قــرار بگیرند. البته 
متاسفانه، فرکانس محدود بود و همه کشور نمی توانستند این شبکه 

را داشته باشند. 

او دربــاره تصدی مدیریت این شبکه عنوان می کند: ما جزو اولین 
نیروهایی بودیم که بعد از انقالب در رادیو مشغول شدیم. خاطرم 

هست برای مدیریت این شبکه، چند نامزد بود تا این که 
من را انتخاب کردند. 

 گزارشگران پشت خط نبرد

کبر اوریی،  محمدرضا نظام اسالمی، اسماعیل براری، ا
، احمد طبعی، مهدی فوادیان، عباس  مجید جیرانپور

کــبــر ســعــیــدی، اردشــیــر  ســنــجــری، شهید ا
ــام جــمــعــه از  تــفــقــد راد و مــحــمــد امــ

گــزارشــگــرانــی بــودنــد کــه بــه جبهه 
می رفتند. 

که برخی از آنها برای  نام هایی 
امروز صداوسیما  مخاطبان 

مدیر  هستند.  آشــنــا  هــم 
آن  در  ــه  ــهــ ــ ــب ــــوجــ رادی

می کند:  بیان  زمـــان، 

گزارشگران، نقش مهمی ایفا می کردند. شاید باورتان نشود اما گاهی 
گزارش خودش را می داد و دقایقی بعد از مصاحبه با یک   ، گزارشگر

رزمنده اعالم می کرد وی به شهادت رسید.  
کبری، علیرضا  ا نــصــرت ا...  گویندگانی چون  همچنین 
زنــده یــاد  نــورشــاهــی،  زنــده یــاد محمدحسین  معینی، 
کریمی در  کریمی و علیرضا  مــهــران دوســتــی، محمود 
ایــن رادیـــو فعالیت داشــتــنــد کــه خــزایــی دربــاره شــان 
رزمندگان  تهییج  رادیوجبهه  اهــداف  از  یکی  می گوید: 
که  کــار می گرفتیم  گویندگانی را به  بــود، بنابراین باید 
صدای حماسی و قدرت بیان باالیی داشتند 
 تــا تــوانــایــی خــوانــش مــتــون حماسی را 

داشته باشند. 
ــه بــــرای  ــهــ ــ ــب ــوجــ ــ در حــقــیــقــت رادی
ــد  ــون ــی ــاد پ ــ ــجـ ــ اطـــــالع رســـــانـــــی و ایـ
ــل ارتــــبــــاطــــی بــیــن  ــ عـــاطـــفـــی و پـ
ــیــروهــا و مــــردم بــــود. خـــوب اســت  ن
شبکه  ــن  ای تهیه کنندگان  از  نــامــی 

، مــحــمــود کـــربـــالیـــی، فــرهــنــگ جـــوالیـــی،  ــوردار ــ ــرخـ ــ ــرج بـ ــ مــثــل ایـ
ــات  ــمــ کـــــه زحــ ــرم  ــ ــبـ ــ ــی و... هـــــم بـ ــســ ــ ــدی ــدی ســ ــ ــهـ ــ ــد مـ ــمـ ــحـ  مـ

زیادی کشیدند.  

 خبررسانی با هواپیما

دسترسی  اینترنت  به  کسی  و  نبود  االن  مثل  ارتباطات  زمــان،  آن 
نداشت. همین هم کار رسانه را بسیار دشوارتر از آنچه امروز هست، 
می کرد. از خزایی می پرسیم در چنین روزگاری چطور خبرها را تهیه 

و پخش می کردند. 
او پاسخ می دهد: نه اینترنت بود و نه موبایل. فقط خط تلفن، یک 
خط رفت و برگشت ماهواره و تلکس بود. به همین علت، گزارش ها 
بــا قــطــار یــا هواپیما بــه دســتــمــان مــی رســیــد. آن مــوقــع حتی روی 
 ماشین ها، بلندگو نصب می کردند تا برنامه های این شبکه به گوش 

رزمندگان برسد. 
رزمندگان هم از این شبکه استقبال خوبی داشتند، حتی ما برایشان 
رادیو ترانزیستوری می فرستادیم تا دسترسی بهتری داشته باشند. 
در رادیوجبهه همچنین نامه ها، خاطرات و وصیت نامه رزمندگان 

روی آنتن می رفت که بسیار تاثیرگذار بود. 

 نگاه به جنگ از دریچه رادیو

رادیو در دوران دفاع مقدس توانست اوج حضور را میان مردم تجربه 
را  گویندگان خوبی  ــان،  آن زم ــو در  کند. خزایی بیان می کند: رادی

شناسایی کرد. 
گویندگان با اشک چشم مطالب را  در آن سال ها به یاد دارم برخی 
می خواندند. گاهی اشک از سر شوق بود و گاهی به دلیل مظلومیت 

رزمنده ها و مردم. 
رادیو جبهه، مرکز عملیات روانی در دوران جنگ بود و احساسات 
مردم به رزمندگان و برعکس را منتقل می کرد. مردم از طریق رادیو، 
به جنگ نگاه می کردند. بارها گفته ام رادیو، محراب بچه های نسل 

اول دوران جنگ بود. 

ی از  وز نبود و تحمل ساعات دور  جنگ، ظاهر و باطن تلخی دارد اما در سال هایی که وسایل ارتباطی مثل امر

وه رسانه گر

نوشین مجلسی

ی این پدیده شوم، صدچندان  ی همراه بود، دشوار ی داشت و با دل نگرانی و بی خبر عزیزان، رنج بیشتر
وزهـــای جنگ هشت ســالــه، رادیـــو، اصلی ترین یــار و پناه مــردم بــود کــه خبرهای جبهه را بر  مــی شــد. در ر

امواجش به خانه ها می رساند. ساعات خاموشی را اعــام می کرد، وضعیت سفید را به اطــاع مــردم منتظر در 
و فعال ترین ها بودند که چه در استودیوها و چه میان  پناهگاه ها می رساند و... اهالی رادیــو در آن زمــان، جز

وف ترین و مهم ترین شبکه های  رسانی تاش می کردند. مدیریت یکی از معر زمندگان، در جبهه رسانه برای خبر ر
ی آن در سال 64،  این رسانه را در زمان جنگ حمیدرضا خزایی به عهده داشت که در گفت وگو با جام جم از راه انداز

نخستین گویندگان این شبکه و چالش تهیه و پخش گزارش ها می گوید. 

 گفت وگو با حمیدرضا خزایی، مدیر شبکه رادیویی 

جبهه در سال های دفاع مقدس 

کریز  رادیو پشت خا

طره
خا

شنوندگان عزیز توجه فرمایید
صدایی حماسی، سوار بر امواج رادیو به گوش می رسد که می گوید: »شنوندگان 
خون  شهر  خونین شهر،  فرمایید!  توجه  عزیز  شنوندگان  فرمایید!  توجه  عزیز 
آزاد شد.« سال هاست خرمشهر آزاد است و البته مطالبه آبادی آن از مسووالن 
وز شعف به دلشان  وز و امر همچنان بجاست؛ اما با شنیدن این جمله نسل دیر
ی اســت از  ور مــی شــونــد. ایــن جمله یــادگــار ور و ســـر ق غـــر راه پــیــدا می کند و غــر
محمود کریمی علویجه، گوینده قدیمی رادیو که تا همیشه در تاریخ رسانه این 
کشور ثبت اســت. 3خــرداد 1361، رادیــو ساعت14، با پخش مــارش نظامی، این 

جمات را در سراسر ایران پخش کرد. 

برای شنیدن خبر 
آزادسازی خرمشهر 

کیوآرکد را اسکن کنید

برای تماشای 
متن خوانی این 

گوینده کیوآرکد را 
اسکن کنید

 محمود کریمی علویجه 

 در حال قرائت متنی حماسی 

 به مناسبت عملیات

 »کربای یک« 

چند تن از هزار

برای تماشای 
گزارشگری این 

شهید کیوآرکد را 
اسکن کنید

شهید مفقوداالثر 
 غامرضا رهبر 

مدیر خبر رادیو آبادان و 
نماینده صداوسیما در 

قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 

وانبخش صادقی   ر

خبرنگار جنگ از دیار 
کهگیلویه و بویراحمد

 رادیو دزفول 

در زمان جنگ با 
 کمترین امکانات 

 خبر تهیه 

می کرد
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 بررسی بایدها و نبایدهای

 طنز رادیویی 
ــد یــکــی از  ــن ــی دان ــو م ــ شــنــونــده هــا و عــاقــه مــنــدان بـــه رادیـ
برنامه های متنوع، جــذاب و اغلب طنزی  که  شبکه هایی 
دارد، رادیــو صباست. بر این اســاس مدیر شبکه رادیویی 
ــاره چگونگی  ــوزه هنری دربـ صبا بــا حضور در دفتر طنز ح
همکاری با رادیــو صبا توضیح می دهد و مخاطبان رادیــو را 
گــاه می کند.  روز شنبه  از رونــد تولید برنامه های رادیویی آ
۷ خرداد برنامه »دگر خنده« در دفتر طنز حوزه هنری با حضور 
حمیدرضا افتخاری، مدیر شبکه رادیویی صبا و جمعی از 
برگزار می شود.  رادیویی  این شبکه  و هنرمندان  همکاران 
گزارشگر رادیو صبا« با  مهدی فرج اللهی، مجری برنامه »به 
بیان این که برنامه »د گرخند« شنبه ۷ خرداد میزبان رادیو 
صبایی هاست، عنوان کرد: حمیدرضا افتخاری مدیر شبکه 
رادیویی صبا، مهدی ساعی مدیر گروه، مهدی استاد احمد 
تهیه کننده و نویسنده حوزه طنز و مهبد قناعت پیشه مجری 
و صداپیشه رادیویی مهمان های ویژه این برنامه هستند. 
وی افزود: در این برنامه بایدها و نبایدهای طنز رادیویی از 
زبان فعاالن این عرصه بیان می شود و نکاتی درباره تفاوت 
طنز مطبوعاتی، شوخ طبعی و طنز رادیویی ارائه خواهد شد.

 خشم تان را روی موج رادیو 
مهار کنید

بــرنــامــه هــای متنوعی  تــا پنجشنبه  ــــو ســامــت از شنبه  رادی
که هر کدام با توجه به سلیقه و نیاز مخاطبان طراحی  دارد 
ــای پنجشنبه  ــ مــی شــود. ازجــمــلــه بــرنــامــه »99 درجـــه« روزه
ساعت 14 و 5دقیقه در رادیو سامت، پرونده قضایی افرادی 
را که به دلیل پرخاشگری ناشی از کنترل خشم در زندان به سر 
می برند مورد بررسی قرار می دهد. این برنامه در قالب مجله ای 
با محوریت مدیریت خشم تولید و روانه آنتن می شود. در این 
برنامه افــرادی که به دلیل پرخاشگری ناشی از کنترل نکردن 
خشم دارای پرونده قضایی هستند، بررسی می شوند و در 
خال این بررسی با حضور کارشناس مربوط علت شناسی نیز 
می شوند. در این برنامه به شنوندگان آموزش داده می شود که 
چطور خشم خودشان را کنترل کنند، زیرا گاهی کنترل نکردن 
کی خواهد شد. برنامه  خشم منجر به عواقب بسیار تلخ و دردنا
99 درجه ساعت 14 و 5 دقیقه از رادیو سامت پخش می شود.

گفت وگو

 گویا این روزها سخت مشغول ساخت برنامه ای برای 
بچه ها هستید.

بله در تدارک سری جدید برنامه »مهد پویا« هستم. 
بــه نسبت فصل های قبل،  برنامه  تغییرات   دربـــاره 

توضیح می دهید؟
می توانم بگویم حدود 50 درصد برنامه در سری جدید 
کـــرده و 4-5 عــروســک بــه برنامه اضــافــه شــده.  تغییر 
آیتم های جدیدی به برنامه اضافه شده و این که رویکرد 
اصلی ما در این برنامه آموزش بچه های پیش دبستانی 
شــده اســت. چــون برنامه در قسمت های قبل بــرای 
بچه های خردسال بود. اما این بار به صورت تخصصی 
برای بچه های پیش دبستانی کار می کنیم و می توانم 

بگویم تقریبا با آموزش و پرورش همگام هستیم.

 بــرنــامــه ســازی و اجــرا بــرای بچه های 
امروزی کار بسیار سختی است. این که در 
دنیای امروز که رقابت رسانه ای هم وجود 
دارد بتوان بچه ها را پای تلویزیون نشاند. 
ــن زمینه  ــن وجـــود شما بیشتر در ای بــا ای
ــیـــل ایــــن عــاقــه  ــیــت مــی کــنــیــد. دلـ فــعــال

چیست ؟
کــشــورهــا و در هــمــه جــوامــع  در هــمــه 

کار و بهترین سرمایه گذاری روی بچه های  مهم ترین 
خــردســال اســـت. یعنی ایــن ســرمــایــه گــذاری کــه روی 
می بینیم.  آینده  در  را  نتیجه اش  می کنیم،  خردسال 
البته که کار بسیار سختی است، اما هر کاری به هر حال، 
سختی های خاص خودش را دارد اما وقتی تو می بینی 

که می توانی تا این حد تاثیرگذار باشی و انرژی مثبت از 
مردم بگیری، خیلی حال خوبی به آدم دست می دهد.  

 یعنی بــازخــوردش را بین والــدیــن بچه ها می بینید؟ 
این که چقدر روی فرزندانشان تاثیر مثبت بگذارید؟

بله به خصوص در برنامه »پاشو پاشو کوچولو«  خانواده ها 
برایم پیام می دهند که فرزندشان با این برنامه صبحانه 
می خورد یا کاری را یاد گرفته یا این کاردستی را درست 

کرده و همین حال خوبی به آدم می دهد.
 یکی از معضاتی که در این زمینه وجود دارد این است 
که پدر و مادرها اغلب شاغل هستند و بچه ها به نوعی 
دچار خأل عاطفی می شوند. آیا این کمبود 
حضور پدر و مادرها را می توان با ساخت 

برخی برنامه ها تاحدودی جبران کرد؟
خأل وجــود پــدر و مــادر با هیچ چیزی پر 
نمی شود. من خودم بچه دارم و روزهایی 
که نیستم این خأل با هیچ چیزی حتی 
مهد کودک هم برای او پر نمی شود. اما 
در زمان نبود پدر و مادر می توان با برخی 
که چرا  برنامه ها به بچه ها آمــوزش داد 
پدر و مــادر سر کار می روند و الزم است که بروند و این 
گر االن نیستند به  احساس امید را به بچه بدهیم که ا

خاطر خودش است.
 دخترتان چند سال دارد و آیا به کارها و برنامه های 

شما هم عاقه ای دارد؟

دختر من چهار سال دارد و به شدت از دوربین فراری 
است. اما بیننده برنامه هاست و خیلی هم دوست دارد. 
کوچولو« را می بینیم و خیلی هم از  با هم »پاشو پاشو 

تماشای آن لذت می برد.
 عاقه ندارید برای بزرگساالن کار  کنید؟

کردم  کار بزرگسال انجام دادم اما احساس  یک دوره 
کار برای بچه ها را بیشتر دوست دارم. همیشه دوست 
دارم دربــاره کــودک یا بــرای کــودک کار کنم. البته رشته 
تحصیلی ام کارگردانی نمایش عروسکی است. بنابراین 

عاقه ای به کار برای بزرگسال ندارم. 
 البته تجربه بازیگری هم داشتید.

ــرا بــرای  تجربه بازیگری داشــتــم امــا برنامه سازی و اج
بزرگسال را دوست ندارم. 

 با این حساب به بازیگری هم فکر می کنید و به نوعی 
دغدغه تان هست؟

نه اصا دغدغه ام بازیگری نیست، ولی تجربه کردن را 
دوست دارم. همیشه برای کار دعوت شــده ام، این که 

خودم تاش کنم و دنبال بازیگری بروم نبوده. 
 شما یکی از اولین خاله های بچه ها در تلویزیون 
شما  بــرنــامــه  وارد  کــه  بچه هایی  بــنــابــرایــن  هستید. 
است  ممکن  االن  بــودنــد،  مخاطب تان  یا  می شدند 
خودشان پدر یا مادر شده باشند. تا به حال با افرادی 
کــه بگویند شما خــالــه سارایشان  کــرده ایــد  بــرخــورد 

بودید و با دیدن آنها شگفت زده شوید؟
بله در فضای مجازی خیلی این اتفاق افتاده که پیام 
داده انــد و گفتند مخاطب »رنگین کمان« و خاله سارا 
بــودنــد. خیلی حس خــوب و جالبی اســت. من در 22 
کــردم و حاال 40 سال دارم. مخاطب آن  سالگی شــروع 
موقع برنامه من حــدود هشت تا 11 سال بودند و االن 
بزرگ شده اند و بین 25 تا 35 سال هستند و خیلی ها 
پدر و مادر شدند. اینجاست که می گویم چه شغل خوبی 
دارم و چقدر توانسته ام تاثیرگذار باشم. اصا این حس با 

هیچ چیزی قابل قیاس نیست. 
 با وجود این که برنامه های بسیاری ساخته و اجرا 
کــرده ایــد، هنوز هم با همان عنوان خاله ســارا شما را 

خطاب   می کنند؟
که می گویند:  بله به خصوص در فضای مجازی 

ــردیـــم«.  ــارا بـــاالخـــره پــیــدایــت کـ ــ ــه سـ ــالـ »خـ
)مــی خــنــدد( خیلی بــرایــم جالب و بامزه 

است. خیلی حس خوبی است.

 زمــانــی کــه خــودتــان کـــودک بــودیــد، انیمیشن مــورد 
عاقه تان چه بود؟ 

ــون »بــچــه هــای مــدرســه والــت«  ــارت مــن آن مــوقــع ک
را دوســــت داشـــتـــم. همچنین مــجــمــوعــه »خــونــه 

مادربزرگه« را هم خیلی دوست داشتم.
 فکر می کنم وقتی شما کودک بودید، خانم ها خامنه 
و رضایی برای بچه ها برنامه اجرا می کردند و قطعا شما 
بیننده این برنامه ها بودید. فکر می کردید خودتان هم 

روزی در این زمینه فعالیت کنید؟
خانم  کــه  بـــودم  برنامه هایی  مخاطب  دقیقا  بله 
خامنه و خانم رضایی اجرا می کردند. خاطرم هست 
کار کنم.  مطمئن بودم که می خواهم در تلویزیون 
چون آن موقع بچه ها دفترچه خاطرات داشتند. 
بـــودم، دفترچه خاطراتی  مــن هــم وقتی 1۷ ساله 
می کردند  امضا  آن  در  برایم  دوستانم  که  داشتم 
و یــادگــاری می نوشتند. آخــر  آن دفتر بــرای خودم 
به صداوسیما  بتوانم  روزی  »امــیــدوارم  نوشته ام: 
بروم و کار کنم.« حتی یادم می آید که من برنامه »شما 
و سیما« را خیلی دوست داشتم و تماشا می کردم. 
حتی مدت ها دلم می خواست خانم فریبا جعفری، 
تهیه کننده برنامه را ببینم. برایم خیلی جذاب بود. 
حتی در برخی مسابقه های تلویزیونی مثل »ببین 
و بــگــو« شــرکــت مــی کــردم و دیـــدن خــانــم هــایــی که 

می کردند  تصویربرداری 
ــهــایــت  ــی ن ــم ب ــ ــرای ــ ب

جـــــذاب بـــــود. به 
نــــــوعــــــی شـــغـــل 
ی  نگیز ن ا هیجا
بــــــرایــــــم بــــــــود و 
که  خــوشــحــالــم 

بـــــه آرزویـــــــــم 
رسیدم.

رونمایی از 4000 اثر با موضوع شهادت
گر بخواهیم از قهرمانان ایران در سال های جنگ  ا
نام ببریم مسلما به اسامی زیــادی خواهیم رسید. 
ــن قــهــرمــانــان دستمایه  ــاال زنــدگــی بــرخــی از ایـ حـ
مجموعه های  و  غیرنمایشی  برنامه های  ساخت 
نمایشی شده است اما هنوز هم هستند کسانی که 
می توان دربــاره آنها نوشت و ساخت. معاونت امور 
استان های سازمان صدا و سیما در تازه ترین اقدام، 
اثــر رادیــویــی و تلویزیونی  از 4010  مراسم رونمایی 
صداوسیمای مرکز یزد را با موضوع ایثار و شهادت و 
24 مستند ویژه زندگی سرداران و شهدای شاخص 

این استان برگزار کرده است.
دکتر محمد مهدی رحمتی در این مراسم عنوان 
کرد: فعالیت های صداوسیمای مرکز یزد برای تولید 
برنامه های مرتبط با ایثار و شهادت در خور تحسین 
اســت. رویکرد تولید برنامه هایی با موضوع ایثار و 
کز نیز به خوبی دنبال می شود. شهادت در سایر مرا

وی با اشاره به غنای باالی ادبی در حوزه دفاع مقدس 
خاطرنشان کرد: این مسأله می تواند زمینه ای برای 
برنامه سازی در حوزه ایثار و شهادت باشد. در این 

صداوسیمای  مدیرکل  پهلوانیان،  احمد  مــراســم 
مرکز یزد نیز طی سخنانی بیان کرد: در بخش سیما، 
ــرداران  دو مجموعه مستند شامل مستندهای س
که  شهید و شــهــدای شــاخــص اســتــان تولید شــده 
آمــاده پخش از شبکه های ملی و استانی اســت. در 
حــوزه صدا نیز مجموعه ای از سریال های نمایشی 
شامل داستان های واقعی از زندگی شهدا و همچنین 
ــاد یــــاران و  مــجــمــوعــه هــای روایــــی 126 قسمتی یـ
115قسمتی رسم عاشقی با موضوع ایثار و شهادت 

تولید شده و در حال پخش است.

رونمایی

آن سوی مرزها

احمد نــوروزی، معاون برون مرزی صداوسیما در دیدار با رئیس شبکه 
االعــام العراقی، رسالت رسانه های دو طرف ایرانی و عراقی را انعکاس 
تصویر مــودت و دوستی میان دو ملت ایــران و عــراق دانست و امکان 
گنجینه رسانه ای صداوسیما و شبکه های برون مرزی اش  دسترسی به 

را فرصتی گرانبها برای این شبکه عراقی دانست که ظرفیتی جدید برای 
آن می آفریند.

نبیل  بــه ریــاســت  عـــراق،  کشور  و رسمی  بلندپایه شبکه دولــتــی  هیات 
جاسم محمد که در ایران به سر می برد، با حضور در معاونت برون مرزی 

علی محمد صالحی  قائم مقام،  کــاوه  احسان  معاون،  ــوروزی  ن احمد  با 
کرد  مدیر شبکه جهانی العالم و جمعی از مدیران این معاونت دیــدار 
ــــوروزی، سفر رئیس شبکه االعـــام الــعــراقــی و  گفت و گو نشست.  ن و بــه 
گامی بلند برای عملی کردن  هیات همراه به جمهوری اسامی ایــران را 
انتظاراتی توصیف کرد که دو طرف از توافق دوجانبه و زمینه سازی بسط 
همکاری ها دارند. او ابراز امیدواری کرد این دیدار سبب گسترش روابط 
رسانه ای و رفع موانع احتمالی پیش رو باشد. او افزود: »با توجه به امضای 

تفاهم نامه رسمی میان صداوسیما و االعام العراقی، معاونت برون مرزی 
نیز که بضاعت رسانه ای درخوری در حوزه زبان عربی، اعم از رادیو عربی، 
شبکه های الکوثر و آی فیلم و شبکه خبری العالم دارد، آمــاده هرگونه 
همکاری و مساعدت برای تحقق مفاد توافق و جریان همکاری هاست.«

ــوروزی تصریح کــرد:»خــوشــبــخــتــانــه، رســانــه هــای بـــرون مـــرزی ایـــران،  ــ ن
به پشتوانه سال ها حضور در فضای رسانه ای بین المللی، به شناخت 

کامل و خوبی از ذائقه مخاطبان غیرایرانی دست یافته اند.

زادروزخاطره بازی

سالمت باشید آقای کاسبی!
امروز محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران شمع 
۷1 سالگی اش را فوت می کند. او در این مدت با بستری شدن های 
که در این سال ها  چندباره در بیمارستان، حسابی دوستدارانش را 
، صاحبدالن، خوش رکاب، خوش غیرت،  گر آثار سینمایی و تلویزیون او مثل پدر تماشا
سه در چهار و... بوده اند، دل نگران کرد. مدتی است خوش غیرت با نقش آفرینی او از 

شبکه آی فیلم بازپخش می شود.

برای تماشای تیتراژ 
»خوش غیرت« 

کیوآرکد را اسکن 
کنید

تصویر مودت 2 ملت 

یکی از سریال هایی که پخش آن در ماه رمضان آغاز شد و همچنان ادامه دارد، 
که فصل چهارم آن همچنان روی آنتن شبکه دو  مجموعه »ازسرنوشت« است 
است. حال در اخبار آمده بررسی آمار بازدید در سایت تلوبیون نشان می دهد 
گرفته  این سریال بین سریال های پربیننده تاریخ رسانه ملی در تلوبیون قــرار 
است. آمار بازدید سریال »از سرنوشت 4« در سایت تلوبیون )مرجع رسمی پخش 
ملودرام  سریال  ایــن  می دهد  نشان  تلویزیون(  برنامه های  و  سریال ها  آرشیو  و 
با بیش از 18میلیون بازدید در بین پربیننده ترین سریال های تاریخ تلویزیون 

قرار گرفته است. براساس آمار بازدید سریال های پخش شده در چند سال اخیر 
که در سایت تلوبیون قابل مشاهده است، »افسانه جومونگ«  تاریخ تلویزیون 
در رتبه اول قرار دارد، »گاندو 2«، »ستایش 3« و »پایتخت 5 و 6« در رتبه های 
بعدی قرار دارند و سریال از سرنوشت 4 با عبور از 18 میلیون بازدید در رتبه ششم 
این رده بندی قرار دارد تا به عنوان یکی از پربازدیدترین سریال های تلویزیون 
کبر تحویلیان و کارگردانی محمدرضا  شناخته شود. از سرنوشت4 به تهیه کنندگی ا

خردمندان، ملودرامی عاشقانه است.

18 میلیون 
بازدید 
در تلوبیون

انتشار فراخوان ششمین جشنواره تلویزیونی مستند
جشنواره

با جشنواره مستند که هر سال برگزار می شود آشنا 
گــر هم تا به حــال نــام ایــن جشنواره به  هستید؟ ا
گر  گوشتان نخورده، می توانید این خبر را بخوانید و ا
تمایل دارید در آن شرکت کنید، بدانید تا چه زمانی 

فرصت ارسال آثار را به دبیرخانه جشنواره دارید.
ــا اعــام  ششمین جــشــنــواره تــلــویــزیــونــی مستند ب
فراخوان در چهار بخش »فیلم مستند«، »مجموعه 
مستند«، »عکس مستند« و »مستندنگاری« آغاز 
به کار کرد. ششمین دوره این رویداد در بخش های 
»فــیــلــم مــســتــنــد«، »مــجــمــوعــه مــســتــنــد«، »عکس 
که  بــرگــزار خواهد شد  مستند« و »مستندنگاری« 

فراخوان آن روز گذشته منتشر شد. 
شرکت کنندگان تا 20 تیرماه فرصت دارند در سایت 
کــرده و آثــار خــود را ارســال کنند.  جشنواره ثبت نام 
در بــخــش فیلم مــســتــنــد، مــســتــنــدســازان ســراســر 
کشور باید آثــار تولیدی خــود از ســال 1398 به بعد 
این  گذشته  دوره هــــای  همچون  کنند.  ارســـال  را 
جشنواره، عکاسان فعال در حوزه عکاسی مستند 
نیز می توانند با ارسال آثار خود در این رویــداد ملی 

نیز  امــســال  مستندنگاری  بخش  در  کنند.  شرکت 
خبرنگاران،  مستند  گزارش های  پذیرای  جشنواره 
ــاران و فــعــاالن رســـانـــه ای خــواهــد بــود.  ــگ ــه ن ــام روزن
ــرای مطالعه  ــزارش، عاقه مندان ب گـ بــراســاس ایــن 
کسب اطاعات  فــراخــوان، ثبت نام در جشنواره و 
 festdoctv.comبیشتر می توانند به نشانی اینترنتی
نشانی بــه  اجتماعی  شبکه های  در  آن  صفحه   یــا 

کنند. ششمین جشنواره  festdoctv.ir@ مراجعه   

دبیری  بــه   1401 شــهــریــورمــاه  مستند،  تلویزیونی 
ــر شــبــکــه مــســتــنــد سیما ــدیـ ــزدی، مـ ــ ــ  مــحــســن یـ

برگزار می شود.

ویکرد ما برای  ر
ساخت برنامه های 

کودک آموزش 
مهارت های زندگی 

به بچه هاست

گ
درن

وی بچه ها چگونه ایجاد می شود؟ ی ر    تاثیرگذار
معتقدم با همه محدودیت هایی که داریم، اگر برنامه خوبی در تلویزیون ساخته شود اولویت مردم تماشای تلویزیون ایران است. 
البته در زمینه پویانمایی این ادعا را ندارم. اما به عنوان مثال وقتی سریال خوبی ساخته می شود، واقعا مردم به جای سریال های 
شبکه های ماهواره ای ترجیح می دهند سریال ایرانی تماشا کنند. البته اگر سریال خوبی باشد. در زمینه های دیگر همین نظر را دارم. 
وقتی شما برنامه کودک خوبی می سازی که متناسب با فرهنگ ایرانی و فارسی است، بچه آن را انتخاب می کند و این که ما برای بچه ها 
شبکه اختصاصی داریم اتفاق خوبی است که در صداوسیما افتاده. البته معتقدم باید به صورت 24 ساعته برای خردساالن باشد و 
شبکه کودک و خردسال هم باید از هم جدا باشد. اما نکته مهم این که پدر و مادر با خیال راحت تلویزیون را برای بچه ها روشن می کنند. 
در صورتی که سال ها پیش خانواده ها اجازه می دادند بچه ها انیمیشن های خارجی را ببینند. اما االن می دانند که برخی انیمیشن های 
خارجی به علت تفاوت فرهنگی با ما می تواند برای بچه ها مخرب باشد. به همین دلیل انتخاب شان تلویزیون خودمان می شود. اما 

خب ما هم باید محصول خوب ارائه کنیم. وقتی برنامه خوب می سازیم، بازخوردش را می بینیم. این که خانواده ها تشکر می کنند.

ی   بچه های دهه 60 ،خاله سارا را خوب می شناسند؛ همان خاله مهربانی که مجر

گروه رسانه

زینب 
علیپورطهرانی

وستاپور، سال هاست در زمینه  برنامه »رنگین کمان« شبکه پنج بــود. ســارا ر
کــودک فعالیت می کند. چه به عنوان نویسنده و کــارگــردان و چه به عنوان 
ی به بچه ها و کــار بــرای آنها عالقه دارد که در  ی و تهیه کننده. او به قــدر مجر
وستاپور خودش هم یک مادر است و با  همین رشته هم تحصیل کرده است. ر
توجه به این موضوع، به راحتی می تواند با بچه ها ارتباط بگیرد و با سلیقه و 
و  کوچولو«  پاشو  »پاشو  برنامه  اواخــر  ایــن  وستاپور  ر آشناست.  آنها   خواسته 

وی آنتن داشته و دارد. جام جم با او درباره فعالیت های اخیرش و  »مهد پویا« را ر
کار کودک و ویژگی های آن گفت و گویی داشته که شاید خواندن آن برای شما 

هم جالب باشد. پس همراه ما باشید:

برای شنیدن بخشی از مصاحبه 
وستاپور   این کیوآر کد را   ر

اسکن کنید

، نویسنده، تهیه کننده، کارگردان و مجری برنامه های کودک گفت و گو با سارا روستاپور

خردساالن سرمایه های ما هستند



سینما
C I N E M A9

درحالی که قرار است چند فیلم جدید در ماه خرداد راهی گیشه شود، 
نگرانی درباره کاهش چشمگیر فروش در این ماه پشت سینماداران و 

دوستداران سینما را می لرزاند. 
فروش فیلم ها در ماه اردیبهشت با وجود تعطیلی قابل توجه به مناسبت 
عید سعید فطر و نبود تعطیلی های مربوط به ایام سوگواری به حدود 
۳۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود رسید اما نکته اصلی و قابل توجه این 
است که 2۹ میلیارد تومان ازمجموع این فروش ۳۹ میلیاردی متعلق 

به دو فیلم است: انفرادی با فروش 2۰ میلیاردی و سگ بند با فروش 
۹ میلیاردی.

کمدی اســت اما   به عبارت دیگر بــار اصلی فــروش به عهده فیلم های 
کــران شــود و  کمدی جدید قــرار نیست ا ــران، فیلم  ک در برنامه جدید ا
کــه چند  گیشه خـــرداد باشیم  همین مــوضــوع باعث مــی شــود نــگــران 
 روزی هــم در ایــن مــاه بــا ایـــام ســوگــواری و تعطیلی سینماها همراه

 شده است. 

که به زندگی شهید  در ایــن مــاه قــرار اســت فیلم سینمایی »هــنــاس« 
داریــوش رضایی نژاد می پردازد، احتماال بعد از تعطیالت و اواسط ماه 

کران در سینماهای سراسر کشور می شود. راهی ا
کارگردانی حسین دارابــی و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه  این فیلم به 
با بازی مریال زارعــی، بهروز شعیبی، سیاوش طهمورث، وحید رهبانی، 
)هنرپیشه  کوثر حیدری  و  نایینی  امین میری، علیرضا  سولماز غنی، 

خردسال( همراه است.

نگرانی ازفروش
 گیشه خرداد
 سینماها

گزارش اکران

6222 شماره  ۱4۰۱ 4 خرداد  چهار شــنبه

اختالفات راهبردی اکران!
قرار بود اصالح و تدوین آیین نامه 

وه فرهنگ و هنر گر

علی رستگار

کــران از ســوی شــورای راهبردی  ا
ــران، اشــکــاالت اســاســی حــوزه  ــ ک ا
در  فیلم  نمایش  حیاتی  و  مهم 
سینمای ایران را برطرف کند و از 
فعاالن  دغدغه های  و  نگرانی ها 
سینما بکاهد. همچنین تشکیل 
ــی در  ــای ــدواری ه ــی ــورا، ام ــ ایـــن ش
بحث عدالت محوری در نمایش 
فیلم های سینمایی به وجود آورده بود تا ایرادات و آسیب های 
کــران و تصمیمات نادرست شــورای صنفی نمایش  چرخه ا
برطرف شود یا دست کم اطمینان خاطری درخصوص رفع 
تدریجی مشکالت شکل بگیرد. اما وقتی اوایل اردیبهشت، 
کران در تصمیمی غیرمنعطف اعالم کرد که  شورای راهبردی ا
کران فیلم های نــوروزی موافق  با درخواست تمدید مهلت ا
نیست، کمی تا قسمتی آن نگاه خوشبینانه و امیدوارانه به 
عملکرد و تصمیمات این شورا را خدشه دار کرد و تا حدودی 
نشان داد شورایی که قرار بود راهبردی باشد، در بزنگاه ها و 
موقعیت های حساس چگونه عمل خواهد کرد و آیا می تواند 
به جای این  که بار سینما باشد، یار آن باشد و مشکالت مهم در 
کران را حل کند یا نه.  شورای راهبردی  حوزه نمایش فیلم و ا
کــران اصال با این نیت در وزارت ارشــاد و سازمان سینمایی  ا
تشکیل شد که تغییر و تحوالت جدی در این حوزه ایجاد کند. 
بررسی و ایجاد راهکارهای موثر در تامین نیازهای نمایش، 
سینمایی،  فیلم های  ــران  ک ا حمایتی  شیوه های  پیشنهاد 
کران فیلم های تولید شده دوران کرونا، تدوین و  برنامه ریزی ا
اصالح آیین نامه شورای صنفی نمایش، تقویت و توسعه بازار 
داخلی سینمای ایران، صیانت از حقوق مخاطبان سینمای 
برنامه ریزی و  کشور در  اولویت های فرضی  ایــران، توجه به 
کران، وظایف تعریف شده شورای راهبردی  تدوین آیین نامه ا
غ از نگاه دقیق و کارشناسی  کران در بدو امر بودند اما حتی فار ا
هم می توان به این نتیجه رسید و به این پرسش پاسخ داد که 
آیا هیچ کدام از این وظایف محقق و اجرایی شده و خروجی 
کران داشته است یا نه. آیا  مناسبی برای سینمای ایران و حوزه ا
نیازهای حوزه نمایش در این مدت برطرف شده است؟ شورا 
کــران فیلم های سینمایی  کدام شیوه های حمایتی را برای ا
پیشنهاد داده است؟ چه تعدادی از انبوه فیلم های سینمایی 
کران  تولید شده در دوران کرونا که مدت هاست پشت خط ا
مانده اند، در این مدت راهی به پرده سینما یافته اند؟ آیا بازار 
داخلی سینمای ایــران تقویت شده و توسعه  یافته است؟ از 
حقوق مخاطبان سینمای ایــران صیانت شده است و اصال 
ایــران یعنی چــه؟ در  صیانت از حقوق مخاطبان سینمای 
این میان به نظر می رسد تنها وظیفه محقق شــده، تدوین 
گرهایی  کران باشد که آن هم با اما و ا پیش نویس آیین نامه ا
کران مواجه شد و اختالف  جدی در خود شورای راهبردی ا
نمایندگان صنوف سینمایی و سازمان سینمایی بر سر تنظیم 
کرد و نمایندگان چهار صنف تهیه کنندگان،  گل  آیین نامه، 
کارگردانان، پخش کنندگان و سینماداران از ادامه حضور در 
کــران انصراف و درواقــع استعفا دادنــد. در  شــورای راهبردی ا
خبری که به تازگی در مهر  منتشر شد، دخالت شورای راهبردی 
گذاری امور مربوط به تصمیم گیری  کران و نبود وا در مسائل ا
کران اصلی ترین محور اختالف  در این حوزه به شورای صنفی ا
با مدیریت سازمان سینمایی عنوان  نمایندگان  این  میان 
شد. یکی دیگر از سرفصل های محل اختالف میان نمایندگان 
صنوف و مسؤوالن سینمایی هم تعیین سقف زمانی برای 
کـــران از سوی  عضویت ایــن نمایندگان در شـــورای صنفی ا
کید دارنــد  که نمایندگان صنوف تا ــورای راهــبــردی اســت  ش
اختیار این مساله هم باید به طور کامل به صنوف سینمایی 
گذار شود. راستش از همان ابتدای تشکیل شورای راهبردی  وا
ــران هم تا حــدی بــوی مــوازی کــاری به مشام می رسید اما  ک ا
گروه و تجارب  باتوجه به نفس و نیت خوب اولیه ایجاد این 
چهره های حاضر در آن، امیدواری و خوشبینی خود را هم 
حفظ کردیم ولی با این اوضاع چندان نمی توان دلگرم بود و 
کران، گره  انگار سازمان سینمایی به جای باز کردن گره های ا

محکم جدیدی در حوزه نمایش فیلم زده است.

       نشان ویژه فرهنگستان هنر 
برای حجازی فر

مراسمی  طــی  هنر  فرهنگستان  خرمشهر  فتح  ســالــروز  در 
« به هادی  ــّرِ فرهنگستان هنر لوح ویــژه خود را با عنوان »َف
حجازی فر برای فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« اهدا کرد.
، در آستانه  ــــط  عــمــومــی فرهنگستان هــنــر ــزارش رواب ــ گ بــه 
مهدی«  »موقعیت  سینمایی  فیلم   ، خرمشهر فتح  سالروز 
تاالر  در  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  فیلم  بهترین  برنده 
ایــراِن فرهنگستان هنر برای اهالی فرهنگ و هنر به صورت 
« به  ویژه به نمایش درآمد و لوح ویژه »َفــّرِ فرهنگستان هنر
هادی حجازی فر کارگردان، بازیگر و فیلمنامه نویس این اثر 
سینمایی اهدا شد. همچنین، فرهنگستان هنر با اهدای 
لوح سپاس به حبیب ا... والی نژاد، تهیه کننده این فیلم و 
محمدرضا تقی پور مدیر مــوزه صلح تهران و جانباز هشت 

سال دفاع مقدس، از آنها قدردانی کرد.

یادداشت

که  ســوژه اصلی داســتــان بــاز هــم هجوم بیگانگان فضایی اســت 
زبــان شخصیت های داســتــان تحت عنوان »میزبان«  از  ایــن بــار 
گی مهم ایــن بیگانگان فضایی برتری از  نــام گــذاری شــده انــد. ویژ
نظر تکنولوژی و مخصوصا تسلیحات جنگی و مخابراتی است. آنها 
کره زمین را تسخیر و سپس دنیای ما را به  گهان به سرعت تمام  نا
که با دیوارهای بلند از هم  بخش های متعددی تقسیم می کنند 
جدا شده و توسط پهپادهای هوشمند نگهبانی می شود. همین 
بخش های مجزا به صورت یک کلونی اداره می شود. تمام ارتش ها 
و دولت های دنیا تسلیم شان شده و با آنها همکاری می کنند. برای 
این بیگانگان خیلی مهم نیست که هر کلونی چطور سیاست گذاری 

و مدیریت می شود. 
در این مورد خود مدیران دست نشانده آزادی عمل دارند اما در 
هر صورت نباید از دستورهای بیگانگان سرپیچی کنند. به تدریج، 
این تردید در بیننده ایجاد می شود که شاید این بیگانگان دوست 
که انسان ها را به  کره زمین باشند! ایــن موضوعی اســت  و متحد 
کثریت  کــرده؛ موافقان شامل تمام دولت ها و ا دو دسته تقسیم 
کثریتی  که همکاری می کنند. مخالفان نیز شامل ا مردم می شود 
گرچه بیگانگان را دوست ندارند اما اطاعت  کستری هستند که ا خا
کرده اند.  که راه مبارزه را انتخاب  کنده ای  گروه های پرا می کنند و 
قهرمان اصلی داستان با بازی جاش  هالووی قبل از هر چیز فقط 
نگران امنیت و منافع افراد خانواده خودش است. در درجه بعدی، 
داستان به گونه ای پیش می رود که او با همین گروه های مقاومت 

درگیر می شود. 
که نمی فهمند مصلحت  و بی منطقی  تندرو  گــروه هــای مقاومت 
جامعه چیست و مبارزه آنها چه هزینه سنگینی برای شهروندان 

هر کلونی دارد! 

       تبعیض را بپذیر

کثر قریب به اتفاق جریان های روشنفکری  در طول دو قرن اخیر ا
ــر ســلــطــه ادبــیــات  ــای ســیــاســی جــهــان زیـ ــالب ه ــق و همچنین ان
ــوروی سابق  ــدرت شـ ــرق سوسیالیستی بـــوده اســـت. فــروپــاشــی اب
بسیاری از متفکران را به این نتیجه رساند که لیبرال سرمایه داری 
گسترده و پرتعداد پلیسی  پایان تاریخ است. ایجاد دستگاه های 
و امنیتی به اضافه جاسوسی از افکارعمومی، سرکوب آزادی بیان، 
گــاهــی از  شکنجه کردن زنــدانــیــان، اجـــازه نـــدادن بــه مــردم بــرای آ
وضعیت کلونی های دیگر  و ... اینها کمترین نمادهای کمونیستی 
گی هایی  رفــتــارکــردن دشمنان فضایی در ایــن سریال اســت. ویژ
کــه هرچه داســتــان ســریــال جلو مـــی رود و احتمال درســت بــودن 
ادعای این بیگانگان فضایی مبنی براین که دوست تمدن بشری 
هستند، بیشتر شده، میزان دموکراسی و آزادی شهروندان زمینی 
باالتر می رود! )یعنی از آنها وقتی خوش مان می آید که حاال دارند 
موجودات  دوم  دسته  وقتی  نهایتا  می کنند!(  رفتار  لیبرالیستی 

فضایی حمله می کنند و ما مطمئن شویم که دسته اول دوست ما 
بوده اند، دیگر هیچ خبری از نمادها و المان های کمونیستی قبلی 
که  نیست! یعنی حتی تمدن های فضایی پیشرفته نیز می دانند 

لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است! 
کشور های  فرهنگی  دستگاه های  قریب به اتفاق  کثر  ا و  هالیوود 
ــلــوک غــرب، بـــرای تضعیف بــلــوک شــرق و از مــیــدان  مــوســوم بــه ب
که دو محور  خارج کردن رقیب شان تصویری از آنها ارائه می کنند 
رسانه ای اصلی دارد. در محور اول سرکوب آزادی های شهروندی و 

کارآمدی اقتصادی مورد نظر است.  نا
در محور دوم، کشورهای کمونیستی ضدخدا و دین ستیز معرفی 
کشورهای غربی را  می شدند. البته این حرف غلط نبود اما خود 
نیز دچار تضاد درونی شدیدی می کرد. صدها سال بود که مبارزه 
بــاورهــای دینی اصلی ترین وظیفه تمامی  و  با خــرافــات مذهبی 
جــریــان هــای روشنفکری محسوب مــی شــد.  هــالــیــوود بــا ساخت 
فیلم هایی مثل »ده فرمان« یا »محمد رسول ا...« اجازه نمی داد 

ک از دست برود. مردم باید ایمان فردی  باورهای دینی توده مردم پا
که تحت تاثیر وعده های عدالت خواهانه  خود را حفظ می کردند 
مارکسیست ها دچار انقالب های کمونیستی نشوند. بااین حال اما 
بنا نبود باورهای دینی واقعا دوباره احیا شوند و حکومت هایی مثل 

جمهوری اسالمی ارکان تمدن غربی را متزلزل کنند.
ــه تبعیض  ــه ایـــن روشــن بــیــنــی مــی رســیــدنــد ک ــردم بــایــد ب ــس مــ پ
کــرد، یعنی باید  که نمی توان با آن مبارزه  طبقاتی واقعیتی است 
ک زمین متعلق به  قبول می کردند که ۹۰درصــد ثروت و حتی امال

یک درصد از انسان ها باشد.

     اصول ماکیاولیستی همچنان برقرار است

الغرض، ایــن سریال نیز در سطح نخست، تــداوم همان مغالطه 
»حصر غیرموجه هالیوود« است که سعی می کند انواع حکومت ها را 
فقط به نوع کمونیستی و لیبرال کاپیتالیستی تقسیم کند.در نتیجه  
کیاولیسم  در دنیایی کامال پوچ، هیچ راه گریزی از اصول ده گانه ما

نیست:
همیشه در پی سود خویش باش، جز خویشتن هیچ کس را محترم 
، بدی کن اما چنان وانمود کن که نیکی می کنی،حریص باش و  مدار
آنچه را می توانی تصاحب کن ، خسیس باش ، خشن و درنده خوی 
باش، چون فرصت به دست آوری دیگران را بفریب، دشمنانت را 
گر الزم بود دوستانت را هم، در رفتار با مردم به زور توسل  بکش و ا
گر از انسان بترسند بهتر است تا انسان را  جوی نه به مهربانی )ا
دوست داشته باشند. این همان مطلبی است که در درجه نخست 
موجودات هوشمند و فوق پیشرفته فضایی دقیقا نمایندگی اش 

می کنند که نهایتا دوستان آسمانی ما آدم های زمینی می شوند!(
و همه مساعی خود را به جنگ متمرکز ساز ...

 »کلونی« مبانی فلسفی لیبرال سرمایه داری را بازتولید می کند 

کیاولیسم زنده است! ما
زیست جهان جوامع معاصر با احتمال وقوع بحران های متعددی همراه است؛ از احتمال وقوع جنگ های 

نویسنده و منتقد سینما

نعمت ا... 
سعیدی

ی و فجایع  ی های مسر هسته ای ویرانگر گرفته تا بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... حتی بیمار
وندان جهان چگونه رفتار می کنند یا دقیق تر این که، چگونه رفتار  زیست محیطی. در چنین شرایطی شهر
کنند بهتر است؟ تعداد قابل توجهی از مهم ترین و پرمخاطب ترین فیلم های سال های اخیر را می توان در 
همین راستا مورد توجه قرار داد. سریال »کلونی« یا همان »مستعمره« به کارگردانی کارلتون کیوز، یکی از 
ــر تخیلی، اکــشــن و اجتماعی اســـت. ایــن اثــر کــه از ســال 1396  مــجــمــوعــه ســریــال هــای آخــرالــزمــانــی در ژانـ
)2016 مــیــادی( از شبکه تلویزیونی یــواس ای نــتــورک آمریکا پخش شــد، سومین فصل خــود را پشت سر 

گذاشت و گویا سازندگان آن فعا قصدی برای تداومش ندارند. 

کته
ن

پشت پرده سریال های آخرالزمانی
رگ ترین  بز و  مهم ترین  از  عمده ای  بخش  آخرالزمان  موضوع  با  سریال هایی  و  فیلم ها  سال هاست 
ی در سینمای جهان را به خود اختصاص داده است. در تمامی این آثار ایمان به  وژه های فیلمساز پر
وانی یا اخاق اجتماعی مفید باشد اما دیگر نه کوچک ترین  ـ ر خدا و پیامبران ممکن است از نظر فردیـ 
فایده ای دارد و نه کمترین واقعیتی! در آسمان غیر از یک مشت موجودات بیگانه خطرناک و تهدیدآمیز 
ی از بهشت و جهنم. حاال نه تنها در خود  ی از خدا و فرشته ها دیده می شود و نه اثر فضایی، نه خبر
بر باقی  ــراف و سرمایه دارانی هستیم که  از اش تمدن های هوشمند فضایی نیز شاهد یک درصــد 
همنوعان خود حکومت می کنند، بلکه در یک امپریالیسم کیهانی شاهد حکومت کردن یک درصد از 

موجودات فضایی بر باقی سیارات جهان خواهیم بود!

گزارش

چند ماهی است فیلم »عنکبوت« با سوژه مشابه در 
کران است و دیروز کارگردان این فیلم در  ایران روی ا
یادداشتی به روند تولید فیلم »عنکبوت مقدس« 
کارگردان این فیلم نوشت: او  کرد و دربــاره  اعتراض 
که قانون را دور بزند. علی  کــرده بود  کسانی البی  با 

عباسی صندلی را از من و فیلم من دزدید. 
ــراهــیــم ایــــــرج زاد، کـــارگـــردان فــیــلــم عــنــکــبــوت در  اب
یــادداشــتــی انــتــقــادی در صفحه شخصی خــود در 
فــضــای مــجــازی خــطــاب بــه عــلــی عــبــاســی نــوشــت: 
ای کاش بهشون می گفتی که داشتی سعی می کردی 
با دالر خرج کردن و دور زدن قانون و با یک فیلمنامه 
گفته خود شما در  بــدون صحنه های اصلی )طبق 
و بعدش  بگیری  پــروانــه ساخت  کنفرانس(  همین 
فیلم خــودتــو بــســازی و از ایـــران بــری و چــون ایــران 
زندگی نمی کنی و قصد زندگی هم نداری، برات مهم 

نبود بعدش چی میشه... .
ای کاش بهشون می گفتی تاریخ ثبت فیلمنامه ا ت 
۳ بهمن ۱۳۹7 )شب بلند نام اول فیلم »عنکبوت 

ــدس«( در بــانــک فــیــلــمــنــامــه،  ــقـ مـ
اختالف چند ماهه داره با تاریخ 
ثبت فیلم من ابراهیم ایرج زاد 4 
شهریور ۱۳۹7 )اتاق شرعی نام 

اول فیلم عنکبوت(.
ای کاش بهشون می گفتی توی ایران اولویت 

برای ساخت فیلم از یک سوژه واقعی با تاریخ 
پروانه ساخت  تاریخ درخــواســت  و  ثبت فیلمنامه 

است. شما و رفقات پشت سر من راه افتاده بودین 
تا من و مسیر قانونی الزامی در حــال سپری شدن 
کید بر این که عباسی  توسط من رو دور بزنین! وی با تا
بـــرای ساختن فیلمش  رشـــوه دادن  و  بــه البیگری 
کــاش بهشون می گفتی  ــرد: ای  ک پــرداخــتــه، اضــافــه 
گرفتن در ایران!  قانون ایران! قانون پروانه ساخت 
قانون ارائه نسخه کامل و صحیح فیلمنامه در ایران 
گاهی چند سال  که باعث میشه یه فیلمساز  است 

برای ساخت فیلمش صبر کنه 
ولی این دلیل نمیشه یکی 

مثل تو با دالر خرج کردن و 
زرنگ بازی بخواد قانون 
خـــارج  و  بـــزنـــه  دور  رو 
از خـــط حـــق و نــاحــق 

ــه. بــلــه هــمــکــار  ــنـ کـ

کــردن، خارج  ، شما می خواستی با دالر خــرج  عزیز
از نوبت ســوژه رو بسازی و فــرار کنی و به ریش من و 
کار  همه زحمت های من بخندی اما نتونستی این 
رو بکنی، چون من جلوتر اقدام کرده بودم، پس ناچار 
شدی از ایــران بری ترکیه و بعد اردن. در ادامــه این 
متن آمده است: حتما یادت هست بهت زنگ زدم، 
گفتم منم زرنگ بازی بلدم، مشهد رفتن و یواشکی 

کــردن، بــرای من که بچه مشهدم،  کار  این ســوژه رو 
ــوردن بـــود ولـــی چـــون نــمــی خــواســتــم و  مــثــل آب خــ
نمی خوام از ایران برم، تن دادم به قانون، پس نوبت 
امــا دالرای بیشتری ریختی روی میز  کن  رو رعایت 
بعضی ها.  ای کاش بهشون می گفتی غیرقانونی و از 
طریق رفقات فیلم منو دیدی و بعد فیلم عنکبوت 
مقدس رو ساختی، از دکوپاژت و طراحی پوسترت تا 

اسم فیلمت همه جا پاتو روی ردپای من گذاشتی و 
آخر این که در بانک فیلمنامه و در سازمان سینمایی، 
اسناد موجود است که این آقا اصال و چطور داشت 
عمل می کرد و با چه کسانی البی کرده بود تا قانون رو 
دور بزنه و چطور علیه من و فیلمم توی اروپا شانتاژ 
درست کرد و این صندلی که روش نشسته رو دزدید 

از من، فیلمم و همه عواملم.

اعتراض کارگردان فیلم »عنکبوت« به  »عنکبوت مقدس»

این صندلی را از من دزدیدی
وز سینما دربــاره فیلم ضد ایرانی »عنکبوت مقدس« نوشتیم که در جشنواره سینمایی  در صفحه دیر
وپاگاندای رسانه ای، قرار است مورد توجه منتقدان واقع شود. این  کن، به نمایش درآمده است و با پر
ی سیاه از ایران به نمایش درآورده است و با نمایش عریان خشونت و برهنگی، سعی  فیلم که تصویر
دارد قتل های یک فرد را به نام مذهب تمام کند، توسط یک فیلمساز ایرانی دوتابعیتی ساخته شده 
ی خود در جشنواره کن، مدعی شد قصد داشته  است. علی عباسی، کارگردان این فیلم در نشست خبر
ی مشهد، این اثر را با پذیرش محدودیت های موجود در ایران  است برای به نمایش درآوردن فضای شهر
بسازد و یک جلسه هم با مسؤوالن وزارت ارشــاد برگزار کرده است اما پس از یک سال به دلیل این که 
و نشده اســت، فیلم را در خــارج از کشور )اردن( ساخته اســت. عباسی گفت که  و بــه ر وشنی ر با پاسخ ر

فیلمنامه ای که به وزارت ارشاد داده بوده، هنوز کامل نبوده است.
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اتفاقات عجیبی افتاده است
ایرج زاد دیروز همچنین در گفت وگویی با ایسنا گفت: اتفاق هایی در 
این ماجرا پیش آمده که نمی توان به سادگی از کنارشان عبور کرد، مثال 
که 2۰ سال پس از ماجرای سعید حنایی من تصمیم  عجیب است 
گهان شش ماه بعد یک نفر دیگر هم دقیقا  بگیرم فیلم بسازم و نا
کند. من در سال ۹7 به استناد تاریخ ثبت  کار  روی همین موضوع 
در بانک فیلمنامه، درگیر ساخت فیلم »عنکبوت« شدم و منتظر 
پروانه ساخت بودم. بعد از چند ماه شنیدم یک نفر از دانمارک 
آمده و روی این قصه مشغول کار است و بخش عجیب این بود 

گاه است. که شنیدم از ساخت فیلم توسط من هم آ
ــاره این  کــرد: مــن مجبور بــه شکایت رسمی دربـ او خاطرنشان 
موضوع شدم و برخالف آنچه گفته که وزارت ارشاد اجازه ساخت به 
او نداده و به فیلمی از ایران مجوز دادند، باید بگویم در واقع شکایت 

من مانع شد، ضمن این که من با اندیشه و بودجه مستقل خودم 
فیلم ساختم. او با بیان اینکه دو سال قبل »عنکبوت« در لیست کوتاه 
جشنواره فیلم کن بود ولی بعد ایمیلی دریافت کرده که »بعد از بحث 
و گفت وگوی طوالنی حول محور فیلم عنکبوت در نهایت تصمیم بر 
این شده که جشنواره هیچ انتخابی از سینمایی ایران نداشته باشد«، 
گفت:  جای فیلم مرا به فیلم دیگری که بعد از »عنکبوت« ساخته شد، 
گر یکسری پیگیری ها را در طول تحقیقاتم برای  دادند و فکر می کنم ا
فیلم انجام نمی دادم، خبر ساخت چنین فیلمی پخش نمی شد و 
این اتفاق ها هم نمی افتاد.  وی حذف شدن های فیلم »عنکبوت« از 
جشنواره های اروپایی را اتفاقی ندانست و گفت: مِن فیلمساز داخل 
کنم و به شورای پروانه  ایران در همان بدو امر مجبورم ُمشتم را باز 
ساخت، به رسانه ها و ... خبر دهم که می خواهم روی چه موضوعی 

کار کنم.
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C U L T U R E

فرهنگ 10
 سخنرانی های 

مرحوم فاطمی نیا منتشر شد
پــیــکــر اســتــاد حــجــت االســام والــمــســلــمــیــن ســیــدعــبــدا... 
فاطمی نیا چند روز پیش، در میان حزن و اندوه دوستداران 
ک سپرده شد اما  و شیفتگان این استاد اخاق، در قم به خا
برکات زندگی این خــادم اهل بیت)ع( پس از مرگ وی نیز 
ادامه دارد. بر همین اساس مجموعه ای از سخنرانی های 
استاد بــرای دوســتــداران فرهنگ و معارف اسامی منتشر 
شـــده اســـت. ایـــن کــتــاب »نــکــتــه هــا از گــفــتــه هــا« نـــام دارد و 
گــزیــده هــایــی از مجموعه ســخــنــرانــی هــای حــجــت االســام 

والمسلمین سیدعبدا... فاطمی نیا را شامل می شود.
ــاد ســیــدعــبــدا... فاطمی نیا   ــت بــه مــنــاســبــت درگـــذشـــت اس
ویراست جدید کتاب »نکته ها از گفته ها« به زودی توسط 
نشر نور معارف منتشر خواهد شد. این مجموعه دوجلدی 
حاوی گفتارهایی از سخنرانی های این عارف سالک و استاد 
، نسخه دیجیتال ایــن اثــر از  اخــاق اســت. در حــال حــاضــر

طریق اپلیکیشن طاقچه قابل دریافت و مطالعه است.
فرهنگی  تبلیغی  کــز  مــرا از  الـــزهـــرا)س(  حسینیه  و  مسجد 
ــام حـــضـــور مـــرجـــع عــالــیــقــدر  ــ  شــهــر مـــقـــدس مــشــهــد در ایـ

حضرت آیت ا... العظمی بهجت)ره( میزبان جلسات ایشان 
بوده است. اغلب سخنرانی های ایرادشده در این کتاب ، در 
محضر ایشان بوده است . »نکته ها از گفته ها« مطالبی است 
گون به ویژه اخاق و عرفان  که باید  کاربردی در زمینه های گونا
به این مطالب با همین دید نگریست . این اثر در سال های 

گذشته در قالب مجموعه ای 
ســــــــه جـــــــلـــــــدی تــــوســــط 
واحــــد فــرهــنــگــی مــســجــد و 
مشهد  )س(  حسینیه الزهرا 
مقدس در شش  نوبت چاپ 
شده و اینک به توفیق الهی و 
طی چند روز آینده ویراست 
جـــدیـــد ایــــن مــجــمــوعــه در 
تـــوســـط  ــد  ــ ــل جــ دو  قــــالــــب 
ــور مـــعـــارف بـــه چــاپ  ــ  نــشــر ن

خواهد رسید. 

 تعریف هنر انقالب

شاید خودم هنوز به تعریف دقیق، جامع و درستی درباره هنر 
انــقــاب نــرســیــدم، منظورم چــیــزی اســت کــه همه درمـــورد آن 
کمی  کنند. همین  اتفاق نظر داشته باشند و همه آن را تایید 
کار آدم را دشوار می کند. اما به نظر می رسد هنر انقاب می تواند 

ترکیبی از هنر متعهد و هنر دفاع مقدس باشد. 
انگار در این زمینه حتی هم پوشانی معنایی با هنر دینی و هنر 
گر خودم بخواهم تعریف خیلی ساده ای  گرا هم داریم. اما ا معنا
از هنر انقاب داشته باشم، فکر می کنم هنر انقاب باید هنر 

مردمی باشد.
یکی از ترس های من دربــاره هنر انقاب این است که در طول 
این 4 دهه مرتب انقاب و ارزش های ما کم و کیف مختلفی پیدا 

کرد و در هر دهه فراز و فرودهای زیادی داشتیم. 

 هنر انقالب نباید محدود به یک هفته شود 

چه خوب که تعریفی به نام هنر انقاب وجود دارد، به شرطی که 
محدود به هفته ای به نام هنر انقاب نشود. به این شکل انگار 
که ما همیشه عاشق برگزارکردن هستیم. من خیلی از این نگاه 
فراری هستم. این که همه فقط در این یک هفته آوینی پژوه و 
آوینی دوست می شویم، اما به محض این که این هفته تمام شد، 

کمد می گذاریم و می رویم تا سال بعد و دوباره  همه چیز را در 
کلی اثر  همین زمــان. بعد هم انتظار داریــم در طول یک سال 
ارزشمند با معیارهای انقابی موردنظر تولید شود، در حالی که 
هیچ برنامه ای برای آن وجود ندارد. چه کسی باید در این زمینه 
کیست؟  برنامه داشته باشد؟ متولی فرهنگی. متولی فرهنگی 
که قــدرت و پول و منابع را در اختیار دارد. بنابراین من  کسی 
به عنوان یک کارگردان و یک آدم مستقل، در جایگاهی نیستم 
کار  که پیشنهاد سازنده ای در این موضوع داشته باشم. این 
مدیریت فرهنگی است که باید چالش های این مساله را بسنجد 
و درصد خطاهای آن را بررسی کند و بعد بتواند پیشنهادهای 
مناسب در این زمینه را ارائــه دهــد. من فقط می توانم دربــاره 
تجربیات اندک خودم صحبت کنم. آدم درباره چیزی پیشنهاد 

می دهد که به آن فکر کند. 

 یک دلگرمی بزرگ

وقتی شما درباره یک شخصیت حقیقی به ویژه در زمینه انقاب 
کار می کنید، محدودیت هایی داریــد و دست  و دفــاع مقدس 
کار مقبول واقــع می شود یا نه و همین  که آیا  و پایتان می لرزد 

استرس زیادی به شما وارد می کند. 
ــواده  ــه خــان ک کـــرد  کــمــک   ایـــن از خوشبختی مــن بـــود و خـــدا 

شهید ابراهیم هادی خیلی مثبت و باز با ماجرا برخورد کردند و به 
همان اندازه دوستان در روایت فتح. چون در نمایش »کجایی 
گله  ابراهیم؟« شهدا مرتب دربــاره وضع معیشتی امــروز مــردم 
می کنند و با این که در بهشت هستند اما حالشان خوب نیست 
نــدارد،  که نخل های جنوب آب  ابراهیم بیا ببین  و می گویند 
ابراهیم بیا ببین مدرسه آتش گرفته و مادر بچه ها چقدر عذاب 
می کشد، بیا ببین کارخانه ارج را بسته اند و مردم چقدر گرفتار 
شدند و ... منظور این که نمایشی که تا این اندازه نقد می کند، 
اما مفری را هم باز می گذارد و شهدا می گویند چراغ ها روشن 
که در  کــرد. همان طور  اســت، درســت می شود و باید صبوری 
بزنگاه های هشت سال جنگ هم لحظات خیلی تلخی وجود 
 داشــت که با صبوری مــردم و به یمن چراغ های روشــن، آنها را 

پشت سر گذاشتیم. 
با این فهم ما از ماجرا که همچنان چراغی روشن است و باید 
صبوری کرد، نمایش مجوز و موردتوجه قرار می گیرد و خانواده 
گر آنها  شهید هادی و بنیاد روایت فتح هم راضی هستند. اما ا
کــار نبود،  ایــن صبوری را درمـــورد ما نداشتند و اعتمادی در 
نمی شد.  خلق  ابــراهــیــم؟  کجایی  نــام  بــه  نمایشی  هیچ وقت 
می دانید چقدر دلگرمی بزرگی است، وقتی خانم هادی به من 

گفت: »ممنونم که درباره ابراهیم کار کردید«.

چند روز قبل خبر دادیم که در نمایشگاه کتاب تهران، 
گــروه زیــادی از نوجوانان  در یکی از روزهــای پایانی، 
و کـــودکـــان در کــنــار خــانــواده هــایــشــان، بــه صــورت 
را جمع خوانی  فرمانده«  دسته جمعی سرود »سام 
کردند که این برنامه به شدت حاضران در نمایشگاه 
را تحت تأثیر قرار داد.فردا قرار است یک بار دیگر این 
سرود به صورتی چشمگیرتر آن هم در ورزشگاه بزرگ 

آزادی جمع خوانی شود و جالب این که ظرفیت حضور 
در اجتماع خانوادگی »ســام فرمانده« در ورزشگاه 
آزادی دیروز صبح تکمیل شد و مسؤوالن برگزاری از 
مردم خواستند در این برنامه دیگر ثبت نام نکنند.

ظرفیت حضور در اجتماع خانوادگی »سام فرمانده« 
در ورزشگاه آزادی روز پنجشنبه ۵ خردادماه در حالی 
پر شد که این ثبت نام تنها کمتر از ۷2 ساعت پس از 

شــروع، تکمیل شد و با بسته شدن سامانه ثبت نام 
ــود.در اجــتــمــاع  ــبـ امــکــان ثــبــت نــام جــدیــد مــمــکــن نـ
خانوادگی سام فرمانده قرار است از ساعت 1۷ فردا 
با حضور ابوذر روحی، خانواده ها هم همراه با فرزندان 
خــود در ورزشــگــاه آزادی حضور داشته باشند. این 
کشور نیز به  ســرود پیش از ایــن در چند شهر دیگر 

صورت جمع خوانی اجرا شده بود.

تکمیل ظرفیت 
ورزشگاه آزادی برای 
»سالم فرمانده«

گفت وگو با لیلی عاج، چهره برگزیده هنر انقالب در موزه تئاتر

همچنان چراغی روشن است
وقتی حمید حسام جایزه چهره هنر انقالب را در سال 96 دریافت کرد، لیلی عاج هم در سالن حضور داشت و مثل همیشه فکر می کرد چرا 

وه فرهنگ و هنر گر

علی رستگار

ی نرسید،  ی ها برنده این جایزه نمی شوند. با این که حتی جایزه چهره هنر انقالب در سال 1400 هم به یک هنرمند تئاتر هیچ وقت تئاتر
عبدالحمید قدیریان، نقاش این جایزه را به خانه برد اما توجه به سه چهره تئاتر و قدردانی از جمله خود لیلی عاج، این نوید را داد که 
ی می رسد که یک هنرمند اهل تئاتر، جایزه چهره سال هنر انقالب را به خانه ببرد. لیلی عاج ضمن ابراز خوشحالی از این که در  وز سرانجام ر
وی دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را در  ز دوره اخیر یک کمیته تخصصی کار اهالی تئاتر را رصد و سه جایزه در این بخش اهدا کرده، آر
وی سیمرغ  ز ی اتفاق بیفتد. وقتی به او می گوییم چرا آر وز جشنواره فیلم فجر دارد و برای همین مدام آن را با خودش تکرار می کند که ر
وع کنم و بعد به سیمرغ برسم. با پیشینه عاج در نوشتن نمایشنامه های  بلورین نــدارد، با لبخند می گوید بگذارید از دیپلم افتخار شر
تاثیرگذار و کارگردانی خالقه در تئاتر، دیپلم افتخار و سیمرغ بلورین سینما هم دور از دسترس نیست. اگر نمایش هایی چون »بابا آدم« و 
»کجایی ابراهیم« را دیده اید، پی به اثبات این ادعا خواهید برد و اگر هم ندیده اید، نقدا به دیدن نمایش »بی چرا زندگان« به نویسندگی عاج و کارگردانی الهام 
وید که ساعت 20 این شب ها در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر اجرا می شود و در آینده نزدیک هم منتظر دیدن نمایشی در جشنواره تئاتر دفاع  شعبانی بر

وزها مشغول نوشتن نمایشنامه آن است. مقدس درباره شهید علی هاشمی با نام موقت »زنده هور« باشید که عاج این ر

من و آوینی 
من هیچ شناختی از شهید آوینی ندارم. من دقیقا هم سن انقاب هستم. 
شاید وقتی درباره آوینی صحبت می شود، فقط صدایشان را در روایت فتح 
به  یاد دارم. چون من خیلی با انجمن تئاتر دفاع مقدس همکاری می کنم، 
آنجا هم می شنوم. شهید  آسانسور  را در  آوینی  همیشه صــدای شهید 

بــرای من مصداق »تنها صداست  آوینی 
که می ماند« اســت. امــا وقتی می خواهم 
دربـــاره اندیشه و رویــکــرد شهید آوینی به 
من  فهم  در  می گویم  کــنــم،  صحبت  هنر 
آدم  یــک  چقدر  می کند  فکر  آدم  نیست. 
می توانست از زمانه خودش جلوتر باشد. 
گــاهــی بــه بــرخــی دوســتــانــی کــه نسبت به 
گر  برنامه روایت فتح نقد دارند، می گویم ا
شما بتوانید در آن شرایط و مقطع زمانی 
یــک نریشن شــاعــرانــه، فلسفی و عرفانی 
بنویسید،  فتح  ــت  روای نریشن های  مثل 
بعدا بیایید و دربــاره شهید آوینی با هم 

صحبت کنیم. 

برای خواندن متن 
کامل این گفت وگو 

 بارکد زیر را 

اسکن کنید.  



فرهنگ
C u l t u r e۱۱

پیشنهاد امروز

نگاه

۶۲۲۲ ���ره  ۱۴۰۱ ۴ ��داد  ���ر�ــ���

خانه ای که چند ماه است 
مدیرعامل ندارد

 ����  ��������� از  ر��� ����ر   ���� ا�ــ�ــ�ل،  ــ�  اوا�ـ
���ره ���ی و د��� آن را �������ی ���� و  ������ان ا��ان 

» ا��م ��د. «����� د���
���� ������ان ا��ان �� د��� ا�� �� ����� از ا���� ��ی 
���� �����ی ����� ا�� و ���� از ��� ���� ����ی �� 
و ��������� ��ی ���ان را در ا����ر دارد، �� ���� ������ 
�ــ� �ــ��ــ�ان ا��  ��� در ������ ا�ــ� و در ز�ــ�ن �ــ��ــ� 
������ �� �ــ��ــ�ان ������ �ــ�ــ�داری ���� و �� ��� 

��ده ا��، ��ا���� ا�� �� ا��ازه ��د ���� ����. 
��ار ��د ا���ی ��رای ���� ���� ������ان ا�ــ�ان در دو 
����� در روز�ــ�ی ۴ و ۱۸ ارد�����، �� ����اری ���� ای 
������ا��ی ����� ��د را ��ای ���������  ����، ����� 
ــ��ــ�اری ا�ــ� ����ت �ــ�، �����  ���� ا�ــ� �ــ� � و ا����ب 
�������� ا�ــ� ������ ���� ��� و �� �ــ�ار ����م، 
را  ا�ــ� ������ ������  ����� ����� ���ن  ������، 
در آ����� ور������ ��ار داده ا�� و �زم ا�� ا���ی 

��رای ���� ���� زود�� در ا�� ز���� ����� ���ی ����.  
�����اری ��رس د��وز ��� داد �� ��� ��� ��ای ��������� 
�� از آن ا�� در  ا�� ������، ����د ��ه ا�� و  ����ه �� ��
��ل ���� ���ی ا���� �������� ���� ����د رود�� و 
����� ����� �����ی ����� و ���� ���� ر��� ���� 
ا���� ����� ا���ب و د��ع ���س ��و ������ا��ی
ــ�م �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ی  ــ  ا�ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�. �ــ�ــ�ــ�ــ� �
 ��� �ــ� وا ������ر ������ز �ــ� ���� �ــ� 

���� ����ری را �� د���ل دا��.

اد���ت ��� ��ر��، ������ ای ا�� از �����ت 
�����، روا�� ��ی آ��ز��ه و ������ ارز���� �� 
، ا���ره ��، ����� و ����� ا��ا��  �� ��� و ���
����ه ا��. ا�� دا��� ��ی ������  را �� ����� 
دوره �ـــ�ی ����� �ــ�ر�ــ�، ��� �� و آ�ــ�ب �ــ�، 
��ا��� �� ا��وز  ���� �� و ����  �� را ��� �� 
ر�ــ�ــ�ه و �ــ�� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ـــ�ای ������ری 
ا�� آ��ر و ��� ���� و د��� �� از آ��ری �� ��دن �� 
را ����� �� ����، ���� ��دار��. در ا�� ��ل ��، 
 ����� د������  ��ر��   ����� اد�ــ�ــ�ت  ���ن 
، دا���ن و ��� ا����� ��ار �����، و�� �����  �����
از  �� ��ی د���ی در ���� ���� اد���ت ��رد 
���� وا�� ��ه و روا�� �� و ��زآ����� ���� را ��ای 
������ن ��دک و ����ان ���� �����. در ا�� 
���ب ��ی   �� و  دا�����  ���ب ��ی   �� ز���� 
 ����� ������ه ��ی  و  ــ�ه  �  ����� �ــ�ــ��ــ�ی 
 ،���� �ــ�ن  �ــ� ر�ــ�ــ��ــ�و�ــ�،   �����  �����
����ر�� �����، آ���� ����� و ���� ����� 
د�� �� ��� ��ده و ��ای ��د��ن و ����ا��ن آ��ری 

آ����ه ا��. 
�ــ��ــ�ــ�ــ��ــ�ن �ــ��ــ� �ــ�م و ���ب  ������ �ــ�ــ� 
���ب ��ی ��ب در ا��  ������� �ــ�ای ����ن 
ز���� و ا����� در �� ز���� د���ی ���� دو ���� 
��� را �� ��� دا��� �����؛ ��� ��م ���� و د���ی 

ــ�م �ــ��ــ�ــ�ــ�ه. �ــ�ــ�ــ� �ــ�ا�ــ�ــ�  �ـ
����� �� ��� ����ش 

 ����� دار�ــــــ�  را 
ــ�ام �ــ��ــ�  ــ ــ� �ـ �ـ
�ـــ�ام  ا�ــــ� و 
������ه آن را 

�����  ا��. ا�� ����� ���ب ��ی ��ب ��� ��ی 
د���ی �� دارد �� ��� از ��ده ���� آ���، د��ن 
���ب، �ــ�ا�ــ�ن ��� ��� از آن و ��ر��   ����
�������ه  در  ����ص  �ــ�  ا�ــ�  ���ب   �����

���ب ا�� ا���ن �� ��رت ����ده ��ا�� ��د. 

    پیش زمینه برای خواندن اصل اثر 
���ب ��ی ���� آ��ه از اد���ت ��� ��ر�� ��وه 
�� ��ی  و�� ������ن،   ��� و   ��� ��ده ����   ��
�ـــ�ن �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�ه  د�ـــ�ـــ�ی �ـــ� دار�ــــــ�.  �ـــ�
�ــ�ز�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ب �ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ� «�ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ�» 
و «ا�ــ�ــ� �ــ��ــ�» و روا�ــ� �ــ�ی ����� و ���آ��ز 
 ��� ــ�ــ�ت  آ�ـــ�ر ������ از اد� از �ــ�ــ�و�ــ�ــ�ن، 
��زآ����� ��ده و ����� ا�� ا�� ���ب �� ��ای 
�� ��ی ����و�� دارد. ����  �� ��وه ��� و��
در ا�� ��ره �� ��م �� �� ����: در ��م اول 
 ��  ������ دا���ن ����  �ـــ�ده ام   ���
��وه ��� ����� از ������ اد���ت 
���؛ ���� ��ای  ��� ��ر�� ا����ب 
��د��ن، دا���ن ���� ����� درک 
و دا�� آ��� و ��ای ����ا��ن �� 

��� ���� ������ �� ����� و ��ا�� ����ا��ن 
ا����ب ���. در ��م ���ی ��ش ��ده ام ا���� دار 
���� ���� و در ��زآ����� ���� از ا�� ا�� ����� 
���� ���� ��� از ا�ــ��ــ� داری، ���  ����م.  �� 
��د��ن   �� ا����ب �� ��� ����� ا��؛ ��ری 
���� و �� آن  و ����ا��ن ���ا��� دا���ن را درک 
ار���ط ������  و ������ ���� در ��ل ��ی ��� 

ا�� ا�� را ���ا���. 

    آشنایی با قهرمان های اسطوره ای
���� ����� ������ه و ��رس اد���ت، او��� 
��م ��ای ��ز����� و ����دان آ��ر ��� ��ر�� ��ای 
ــ�دک و �ــ��ــ�ان را ا����ب �ــ� دا�ــ� و  �  �����
����� �� د��: ����� دو د��� از آ��ر ��� ��ای 
��ز����� �� ��� ��ار �� �����، ��� آن د��� آ��ری 
�� ��ای ��د��ن و ����ا��ن ����� ا�� ا�� ��ای 
آ��� ���� درک و ��� ���� ��� �����ت �����ن و 
د���ی ا���ر و آ��ر ����م �� ���� �� ��� ��ده ا��وز 
����دا��ه ���� و در ا����ر ��د��ن و ����ا��ن ��ار 
������.  ������ه «ا��� ������ی ����» ا����ب 
�ـــ�دن را �ــ�م اول و ��� �ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�ه ای در ا�� 

��زآ����� �� دا��؛ اول ا����ب ����� و ����ن 
��د��ن ا�ــ�وز و ��� ا����ب ز��ن و  ����� ��ای 
ا����ل ����� �� �����.  �ــ�ای   ����� ����
از �ــ��ــ�ــ��ــ�»  �����  �ــ�ــ�ب «۱۲�ــ�ــ�  ������ه 
ا�� ��� �� ا�� ����� �� ��� �� ������ه �� 
����ردی �� آن دا��� ���� و ا�� ��� ������ه 
�� ���ا�� ��ن ا�� را در رو�� ��ده ����� و  ا�� 

��زآ����� ��� ���. 
ا�ــ�ــ�ره ای  �ــ�ــ��ــ�ن �ــ�ی  �ــ�  ����� در ����� 
�ــ� �ــ�و ������ ��  ��� ا�ـــ�ره ��  ���  ــ�ــ�ت  اد�
��د��ن ����� ����. او ���  ����� و ���� �� 
��� �� ا�� ���� �� ������� ��و ��� ������  ��
���ن �ــ�وده، �����  �� ��� �� ��� ����ی ا�� 
�� د��: ������� ��ود�� ������ ای از ����� 
را در ��د دارد �� �� �� از ������� آ��� ���ر��� از 
، ����� ��ی ا���ره ای و ا����� ای  ز��ن ���
و ��دا��� �� ����� ��� ���ی �� در ���� ���د 
��� و �� ���د ���ا �� ���. ا�� �� ���� ���م 

آن ���ی ا�� �� �� را ��ای ����� �����ن ��ی 
ــ�ن و �ـــ��ـــ�ا�ـــ�ن ــ ــ�د�ـ ــ �ـ ا�ــــــ�ــــــ�ره ای �ــــ� 

�� ���ز �� ���. 

گزارش

اد���ت ��� �� ���ن ��د��
��وری �� ا���� ��ز آ����� ����� ����� ا��ا�� ��ای ��د��ن و ����ا��ن

و��ی  ��ا�� ��� ��ی ���دی �� �����ی د��� �����ز�� و ��د ������� و ا���ل آ��� �� �� ��د؛ �����ن ���� �� �� ��� ���

��وه ����� و ���

آذر  �����

�ز �� ����. ا�� ��� �� ��� ��ار�� در اد���ت ��� و �� ���ص در ������� ��دو��،  و�� و ��� ��د��� �� ��� آدم ���� �� �
و ��ی ��از���� ���� ��د�� و �� ����� و ����� �� ������� ��  ن ��ی ��� �����ن ��ی ا���ره ای دا��� �� �� ��ام �� ��� از ��
زان ���� و در د���س ���� ������ �� د���ش ����� �� ���� ��ا��� ��� ���� ��ب دا��� �� دا���ن ��ی  ��� �� �� ا�
��زآ����� ��ه از ������� ��دو��، �����ت �����ن ���ی، ��� ��ی ����� و د���، ����� �����، ���� ا����، ����ه ا�و���، 
����ی ���دت، ����ی ����ی، ا��� ����، ��������� و ���� ���ن ����� ��ر�� را ��ای ��د��ن و ����ا��ن ����� �� ���� از 
���� ا����رات «������» و «���ا��» �� �����ن ���ب ��ی ����دی از ا�� د�ــ�، ��� در ���� ������ �ــ�ای ��د��ن و 
����ا��ن ��ا�� آ�رده ا��. در ا�� ��ارش در��ره ������ ��زآ����� ��، ������ �� ��ا��� �� ا����� ��� را در ا����ب ���ب ��ی 

ی ��ا�� ��د.  ����� در ا�� ز���� ���

۱۳۵ ۲۴۶
 ��� �� و ��� �����ن

��زآ�����: ����� ر�����و��
��� ���اب ���

��وه ���: ��دک و����ان 

 ��وس د���د��ه
��زآ�����: ����� ����

 ������  ���
��وه ���: ��د��ن 

��ش و���� 
��زآ�����: ����� ر�����و��

ا����رات ���ا��
��وه ���: ����ان

�و��� ��� ��ی ����� ����ه ا
��زآ�����: ا���� ��ء

���  ���ا��
 ��وه ���: ����ان

��� ��ی ����� ����ی ����ی  
��زآ�����: ���� ا��ا���� ���� 

��� ���ا�� 
��وه ���: ����ان

آد�� �� ��س ��
��ن ���� ��ز�����: ��

������ ��� 
��وه ���: ��دک

���اد آ�ــ��ی �� از اد���ت ��� ��ز����� ��ه ا��، ����� از آن ���ی ا�� �� 
ا����� ���رش را �� ��د�� و ���� ���� ���� ا�� ا�� �� ��������ن ���� ای 
�ــ�دک و�ــ��ــ�ان ا�ــ� آ�ــ�ر را ���� آ�رده ا�ــــ� و ����� �������ان ���ب آ��� را 

�������ی �ــ�ده ا�ــ�.  ��ز����� از ���ن ��� ����� در ���� ������ ����� 
��ه ا��؛ ��� «��� �� و ��� �����ن» �� �� ������ ۱۲���ی ا�� و ������ 
دا���ن ��ی ��ز����� ��ه از «��ز��ن ����» و «����� ����» �� در ��� ��� 

�� ا���� ����ع ����� ��ه ا��. ��� ا�� �� ������ از ���م آ��ر ����� اد���ت 
��ر��، ��ا�� ��� دو ����� ��ز����� ��ه ��ای ��د��ن و ����ا��ن �� ��ا��� 

���ا ����. �� ا���� ��� ��� ����� از ا�� ���ب �� را ����� ��ده ا��. 

 بسته پیشنهادی
 کتاب های بازآفرینی شده

نکته

وح ا�� ���� ��� ��د  �
���ه ���� �����، ������ه ���� ���ا�� 
����ع و ����ن را در ������ ���� ز���� 
ارا�� ��� �� ����� در ا���د ار���ط و درک 
����ت و ���ت د��ر ا����ه ���د. ����� 
در ا�ــ� �ــ�ره ��� ���ل �ــ� آ�رد: ������� 
وح ����� دارد و ا�� ��ار ����  ��دو�� �
���� ��از��ی آن ��ای ����ا��ن �� ��د��ن 
در ���� دا�ــ�ــ�ن ��زآ����� �ــ�د ���� در 
ی ���  ا����ب ����ت و ���رش ���� �� ���
��د �� در ��� ��د�� و ���� درک ��ن، 
آن ��� ��� �ــ�د. ��� ��ی  وح �����  �
ی ا�ــ� ��  «�ــ�ار و �� �ــ�» ����� د���
از د���ی �ــ��را�ــ� �ــ�ف �� ز�� و �� ���ن 
����� ا��ره دارد، �����ا�� ����  ا����� �� و �
در ��زآ����� دا���ن ��ی ��ار و �� ��، 
وح ���� ا�� را ��� ��د �� ���� ��ر در��ره  �
��� ��ی ��� ���ر �� آ��� ����� ا��، 
���� ��� ا�� را ��� ��د و �� ا����ب ����ت 

�����، �� ��� و ��ن 
ا�� و��دار ����. 

���� ��� ا�� را ��� ��د 
�����، �� ��� و ��ن 

ا�� و��دار ����. 



۶۲۲۲ ���ره  ۱۴۰۱ ۴ ��داد  ���ر�ــ���

کارگاه زندگی

۱۲L I F E  S T Y L E

سبک زندگی

یادداشت

 کم کاری خودمان را
گردن فناوری نیندازیم

���ی  �ـــ�دن  �ــ�  را   ��� ���  �����

جامعه شناس

���ر ����

�ــ�ــ�زی ا�ــ�ا�ــ�؛ ���ی ���زی 
ــ�ــ��ــ�ی �ـــ�ای  �ــ�ــ�ــ�ــ� از ا�ـــ� �ـــ� �
ز�ـــ��ـــ�ال �ـــ�دن �ــ��ــ�ــ� ����� 
�ــ��ــ� �ــ�ا�ــ� ������  �ــ��ــ�ــ� و 
ــ��ــ�، �ــ� �ــ�ا�ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� ����  �

 .���� ���� ��ای ار���ی ����� آ
آن  از  ا����ده  ���ه   ������ ا���� 
����ر ��� ا�� ا�� �زم ا�� �������� ����  و ����� �� 
������ا�� ��رت ����د.����� ا��  درار���ط �� ���وری و 
ا����ص و�� ز��د �� ���ی ���زی �� ��ا�� ���� ���� 
������ا�� و ��� ا����ت از �����  ر��� و ����� ا��اد �� 
د��� ����.ا�� ��ا ���ن ����ای ��رد ���ز ��ر�� را در ���ی 

���زی ��ر��اری ��� ����؟
������ا��، ���ود  �� ���ب ����ی ���� و ا��اع ���ب ��ی 
����، �ــ� دی اف ، ��د���  و... �� �� ��ا�� ����� ����ر 

ز��دی �� ا��ا�� ��ا�� ������ دا��� ����.
ــ�ی  ــ�ه �ـ ــ�ر�ـ �ـ ــ�، دوره �ـــــــ� و  ــ ــ�زش �ـ ــ ــ�، آ�ـ ــ � � ــ� ــ �ــ�ــ�ــ�د �
�� ا�ــ�وز �� را ��  ������ا�� ا�ــ�  ا�ــ�ع ر�ــ��ــ� و ����� 
ا���� ر����ه ا��؛ ���ن �� �� ��ا��� ���� ا��ا��ت را در 
����ش ����� و �� ��� و دو ���ن �����.  ���ی ���زی 
ا�� ���ر در ا�� راه و در ا�� ���� ���� ��ده ا��؟ ���ر از 
������ا��، ����اری ������ت و...  ����ای ����� ��ه را �� 
���� از آ��� ا�� ���  ا����ص داده ا��؟ ���� ����� ����ر 
 �� ������ آن را دا���  ا�� و ��� �� ا�� ��� �� ���� 
���ب ��ا�� ��ن را د����ش �����  ���� ���ی ���زی، 

��ده ا��؟ 
���� ا�� از ��� ���� �� و ا������� �� ���وری، ��� �� و 
���ی ���زی در ا����ر��ن ��ار داده ا��  ��ای ����� آ��� 
����دش را در ����� و ����� ا���س �� ����، ا����ده 
����. آن و�� ا�� �� �� ��ا��� ���د�� ���ن ا�� ا��ار ��ای 

ز���� ���� ����ار ����.

�� دل �� دل ��ف ��ی ��� �� ��� د���؛  د��� ���� و�� ا�� 
�� ����ن در  �� �ــ�ه ا�ــ�  ��� ��ن ����� �� آدم �ـــ�ی ��� و ��� 
���� ���اه ا�� و ���� �� ��اب ��ی �� ���� ای �ــ�ای ���� �� 

 ���� .���� �� ���� ��ا�ت و ��ف ��ی ��ز����ن ا
���ب  ���� ا�ــ� �ــ� آ��� �ــ� دور �ــ�ف زدن،  روش 
��ا��ن و ��س و �� ��دن را  �� ����� و ��د��ن 
��������ی  را �� دل ���� �� ، ������ �� و ��زی ��ی 
�� �� ��ا�� در ذ�� ��ن ا���د �� ��� و  ����از�� 
�� ��ام �� ��ر و ��دری رو�� رو ����� �� ر���� ��ای 
ا�ــ� ���ن وا����� ا��  �ــ�ار�ــ�.  آ���   �� �����ت 
 �� ــ�وز �� آن رو�ـــ� رو �ــ�ه ا�ــ�؛ �ــ�ر و ��در����  �� ا�
��د��ن ��ق در ���ی ���زی ����� و ����� �� 
ا����� ������� ��ای ��د��ن و ����ا��ن ���� ��ن 
�ــ�ــ��ــ� ���ن  �ــ� ������  ــ�اق ����  ــ ا� �ـــ�ه ا�ـــ�. 
وا���� و ��د��ن �� ��ز ����� �� ����� و ������ 
��د�����ن  ز����  در  وا����   �� ا���ر  �ــ�ه ا�ــ�. 

���ر ������ دار�� ا�� از ��� ����� ��د��� ��� �� آ��� دار��. ا�� 
�� ا����د وا���� �� ���� ��ی ���اه و ��دت  ���ن ���ی ا�� 
�� ��دن ��اوم ���ی ���زی و ���� ��ی ا������ ��ا���ن �� 
���اه دا��� ا��. آ���ر �� �زم ا�� ���� ���� ��، ��د��ن را از 
ا�� ���� ���� ���ون ����� و ���ت �����؛ �� ��د��ن و �� 

��ز��ا���ن.

    تنبلی به سبک نوین

��ر�����ن ��زه ر���� و ���وری، از ����و��� و  ���� �� ا���ق 
ا��  ����ان ��ی   ���� آ و  ا����ت  ��ن  ��� ��دی  ا����� 
ر���  و   ����� �ــ�  ����ان ����  �� �����؛  دوره 
���ب ��ی ��� ۵۰ ���� ای ��ار��  ��ای ��ا��ن 
 ������ و ���� �� ��ا��ن ��� ����� �� و دا���� 
���� �� ����. در ا�� ���ن،  ا����ت در �� ��زه ای ا
���� ���ی، ��ر���س ���ی ���زی ����� ا�� 
�ــ� ا�ــ� ����و��� �ــ�ن ا�ــ��ــ�ت در ��� ا�ــ�وز، 
آ���ه   ���  ���� آ  �� را   ���� ��رگ ����  �� ��ا�� 
�� ��ان ��  ����؛ او �� ��م �� �� ����:«ا������ 
و �ــ��ــ�ان �ــ�ی ا�ـــ�وز �ــ� آن �ــ�ا�ــ� �����، ���ی 
���� �� ����و��� ا�� �� در ��ت ������ آ��ده 
����� ��ا��ی ���� و ����� را ��ارد.  �� ���� و 
���� ا�����ت وارد ز���� روز�ــ�ه �ــ�ن �ــ�ه ا�� 
ا�ـــ�ازه ���� ����و�� �� و  ���� ��ن ��  آ و ��� و 
�� ������ه ��ی ��ن  ����� ��ه از ����ت ���ی ���زی ا�� 

���� �����ی ��ای در���� ا����ت ������.»   

    زندگی در عصر امروز

�� در روز��ری ز���� �� ���� �� ��� ز���� ��ن �� ا��ار��ی ���وری 
��ه ��رده ا��؛ ���وری ���� �� �� ورود �� ز���� ��ن، �� ��ور ��ا��� 

���ه ������ د���، روا�� و ��� ��د ا���ن را ����� د��. ��� ا�� �� 
����� �� ���� ���ا��� ��د��ن را �� ��ا�� ��� آ��ه ����� ����� 
ا�� ���ر ا�� ��ر را ا���م داده ا��؟ ������ �� ��ر�����ن ������ 
��� دار�� و ������� ���� زود�� ���� ��  و ���وران ����اده �� آن ��
ا��ح ������ ا����ده ��ن از ���ی ���زی ���� ����:« ا��ار��ی 
�� �� ا��ازه  ���وری، ��ق ��ن در ���ی ���زی و ���� �� ا��ادی 
 ��� �� آدم ��ی وا��� ز���� ��ن آ��� را ��� ������، آ��� ا�� 
ز���� ا��ا�� و ا���� ��ن را ����� ����� ا�� و ����ت ���ان ������ی 
�ــ� �ــ�د �ــ� �ــ�ــ�اه �ــ�ا�ــ� دا�ـــ�.» ا�ــ� را �ــ�ــ�ی �ــ��ــ�ی، ���ور 
����اده �� ���� و ����� ا�� آ��زش ا����ده از ���ی ���زی را 

���� �� ��ر ��ی در ��ارس و ����اده ��ن �������� �� از ���ا�� ای 
�� در آن ا���ده ا��، ����� ���� �����. 

    هرچیزی جای خودش

��ار ���� �� ������ �� ���وری و ا��ار���� ����� ������ و ���� ���داز��؛ 
��ار ا�� از ����ه ��ی ����ام �� ا��ازه �زم ���ه �����. ���� ا�� ��ر 
����� �� �� ����� د����� �� ���� ���� ����ای ���ی ���زی، 
از ا��ار��ی ����ا�� �� ���ب در ا����ر��ن ��ار �� د�� ���� ����. 
�� �� ���ان وا����، ���ا��� ���� ����ل و  ����د��   ���� �� ��

���ن ا����ده از ا�� دو ا��اری �� در ا����ر دار��، ����ار ����.  

«��م ��» ��ر�� �� ���؛�������� ���� �� ��ی ��د��ن را 
�� ا��ار��ی ���وری داده ا��

ا�� ز���� ��ی ��������
 �� ��ود �� د���ی ���ن و �����، ��د��ن �����ی را وارد ز���� ��ن ��د�� �� را�� �� ز���� ���� ا�� ��� �� 

گروه جامعه

 ����
������ زاده

و��� ��ی د���ی از آن �و�� �و ��ه ا��؛ و��� ای �� ز���� ��ن را ����ر ����وت �� از آن ���ی �� ��د، ��د؛ آ���ر 
�� ���ن ا�� �� ����� ����، ا�ــ�ات ���� و �������ی دا�����ش، �� ا�ــ�ات ����� �� �� ��ا��� دا��� 
���� ���� ��د. در وا�� �����ی و ا��ار�� و ��� ���� ����� ���� ���اه و ����، �� ���ن ا��ازه �� �� ��ا�� 
��ا���ن ��د دا��� ����، ���ن ���� ز���� ��ن را د����ش ����� ��ده ا��؛ آ���ر �� در او��� ��م، ���� 
����اده �� را از دا��� ��ی آ���� ���� ����� ���ب ��ت ��ده ا��. آ����ن �� ا���ز �� ��� �����ه ���� 
���ان ����ان �� و ��ان ���� ����� ��   �� ا�ــ�.   ����� و ����ا��ن ����ر  �ــ�د�ــ�ن   ��� ��ا�� ������ 

دا���� �����ن ���� و ����ه ا�� �� ����� ا��؛ در�� ��� �� ������� ��� ��دی! 

����ا�� ��ی ��� �����ی 
��د��ن و����ا��ن، ��� ���� ��وه ��ی ��� ����� �����؛ ����ان ���� �� ��ار ا�� در آ���ه ای ��د�� ���وی 
����، ��ا���� و دا�� ��ای �����د ا��اف  ���� آ �� �زم ا�� �� ��ر  ��ر و ����ن ا�� ����� �����؛ ������ 
�� ���� دار��؟ �� ��د��، ���ه آ��زش، ��� ز���� و ر���ر آ���  ز���� ��ن دا��� ����� ا�� وا��� ���� و��
�� آ��ر  �� در آ���ه �� آن رو�ــ� رو �����، �������ار ����؛ ��ای ���� ا��  �� ��ا�� �� ��ر ��ی �� ����� ای 
�� ���ی ��  ���ب ��ا�� ا�� ��� از �����، �� ��ا�� �����ی ا���� �� ������ن ������ ����� ����   �����
���ب ��ی ��ن �� �� و��د  �� در ا��ار��ی ���وری و��د دارد را در  ����. ���� ���ا��� ��ا��� ����   ����
���ور��. ������ا�� ��� از ���� ���� ������ ���� ا�� �� ���� �� ��ا�� در ز���� اش دا��� ����. ��ای ��و� 
������ا�� ����ان ��، ���� ا�� ����� ورزش ��دن، ����ان �� را ��ای آ��ز ������ا�� ��م ����. ���� ��و� ��دن 

از ���ب ��ی ��ده و روان، �� ��ا�� ��آ��زی ��ای ������� ا����ده از ���ب و ���� ����.

کته
ن

ا������ �� 
��ان �� و 

����ان ��ی 
ا���ز �� آن 

��ا�� ���، 
���ی ���� �� 

�������� ا�� 
�� در ��ت 

������ آ��ده 
���� ��

����ی ���� ������ ا��  رازدار �����. ا�� ���رت، ��� از 
�� ��� �� آن �� ��ا�� ���ت ز���� را ��� ��� و در �����، 
وارد ��ن ���� ���� ���� ای �� رازداری، ��ا���� ���� 
را��� ای   �� و ��� ����  ز���� ����ک �����  زدن �� 

����� را دارد. 
�� ��� در �ــ�رد ز���� ����ک، ز�ــ� ��  ����ا ا�ــ� ا�ــ� 
��� ر��� ��ای زن و ��د �� ����ی ���م ������ ��دن در 

�� زن �� ��د، ��ف  ��� ����� ا��. �� ������ ز���� 
����� را ���م ز���� ��د �� دا�� ���� ا�� ا�����ن در او 
�� ��� ��ا��  �� ��ف ��ی ����� را  و�ــ�د دا��� ���� 
�� ��� د���ی در ���ن ���ارد �� ����ش �����. ��� 
�� او ا�� ��ف ��� و ا����� رازی   ���� ������� را ���ر 
����، از ��ی د���ی ����د. �� ا�����  �� �� ����ش  را 
آ���ر  �ــ�د؛  را ����� ���ا��  �� ا���؟ ������ ��ل ���� 

ــ�ور و ا������� �� ���� ز�ــ��ــ� اش را از  � ��� ���� ��
د�� ����. 

 ��ا��ش ����� �� �� ����ر ز���� ���� �� در ا�� ����ن ��ری 
 ����  ���� ــ�  � �ــ�ــ�   ���� ����� �ــ�  �ــ��ــ�   ����� و 
 �� ��ه و در ��� �ــ�ل، �� ����ر را��� ���� �ــ�ده ا�� 
ا���ی راز و رازدار ���دن، ���� از �� �����ه �ــ�ن آ��� 

��ه ا��.

در باب 
اهمیت و ارزشمندی 
رازداری

��ول ��دی

�����- ��ف ������ن   ا���:   ۱) �ــ�وان 
آب- ��� �� ا��م ����� ���ز �� ��ارد 
 ��� ا �ــ��ــ�م   ����� ای   ����  �����  (۲
رادی ۳) ����ران- ��� و �����- �� ۴) 
���اره- ���� �����ت- ��� ��آ��- ���� 
 ��� -��� دوم ��� ۵) ز��� آ�ــ�ده 
ــ�-  ــ �ــ�ز�ــ�ــ�ش- �ــ�ــ��ــ� ۶) �ــ��ــ� ورز�
�ــ�در  �ــ�ــ�  ۷)  ������ �ـــ�- ���� 
�ــ�ب- از ��� ��� آرا�ــ� ���� ����ان- 
�ــ��ــ�ه- از  �ــ�ــ�ــ�ری �ــ��ــ�ن ۸) ����� و 
�ــ�در در�ــ��ــ�- وا�ــ� وزن �����َ�   �����
ا��� ��� در ا�����  �ــ�م ۹)   ۲۸ �� ��ا�� 
��ر��  �� ���دل  �ــ��ــ�ن- ��� ���ی 
 ���� ��ا�� ا��- ���� ��ر�� ۱۰)  آن ��� 
�����- �ــ�ــ�اری- �ــ�ــ�دا ۱۱) زاده �ــ�ه- 
���� ���ه- ��ره ����د و ���� ��آن ۱۲) 
���- از ا���ل ��- ��ل ر��- در�� 
�ــ��ــ�-  ــ�ــ�ز- �ــ�ــ�  ����� ۱۳) �ــ�ــ� �
 ����� �ــ��ــ�ن  از   ����� �ــ�ــ�اه ���� ۱۴) 
����ل و ����� و ������ �� او��ع ��دی 

ا�� ۱۵) ���� ���ه- ر��ت- �����.
��ــ�دی:   ۱) ا���ــ�- ��ــ�وم- ز���ــ�ر ۲) 
����ه �ــ�ای ��ــ� ���ــ�ر- ���� �ــ�ه- 
���� ۳) ر�� و آ��- ���د- ��ای ���ن 
آرزو �ــ� ��ر �ــ� رود ۴) �ــ�� و ���ــ�- 
�����ــ� �ــ�وژ- و�ــ��� ��ز�ــ� ۵) ����� 
��ــ�ی از ����ــ� ��ا��ــ�ی- ز�ــ�  ���ــ� 
�ــ� ۶) درون د�ــ�ن- ��اب  �ــ�- ���ــ� ا
��دن- ��ــ�ه ���ــ� ۷) ����ن ��ــ�دن- ��م 
�ــ��� �ــ����د- ���ا�ــ��ن را��ــ� ۸) 
�����ــ�- ا��ــ� �ــ������ ���ــ�- ���ــ�ار 
�ــ�دن ار���ط ����ــ� ۹) ����ــ�ی- ����� 
ر��ــ�- ����ــ��� ۱۰) �����ــ� ��ــ�- 
�ــ��ی ���ب- ��ف �ــ�ا ۱۱) �� و �ــ��- 

�� ��ل ���ه- ��� ���� ای ����ک 
�ــ�درو ۱۲) ا�ــ���� در ��ــ�ب ����ــ�- 
آ�ــ�د��- �������ــ� ذره ۱۳) ���ــ���ه- 
���ی �� ������ت ���� ای- ��� ا��ا�� 
۱۴) ���رش ��� از ��گ- د���� ��� 
را در دل دا�ــ��- ����س ۱۵) �ــ��ی در 
ا�ــ��ا���- د�ــ����� ��ای ��ــ� ��دن 

��ی ��- ��ی ر����.

 ��ول و��ه

۱) �����ــ�ه از �ــ� ��ــ�- ����ــ�ی-  ا��ــ�:

��ر�ــ� ای ��ار�ــ� ۲) �ــ�ر ����ــ� �ــ�م 
����ــ� و �ــ�دم �ــ��ری ا�ــ�ان ۳) ����-  
�ــ��� ای از �ــ�اد �ــ���- وا�ــ� ���ــ�ر در 
د�ــ��ر ز�ــ�ن ۴) ���ــ� ا�ــ��ن ا��ــ�ز- �ــ�زه 
زا���ن ��ده- ����ــ��- ���ــ� ��� ۵) 
از ا���� ��ی ����ــ�- درد و ر��- ����ان 
۶) ����ــ� ��ر���- ��ــ�ن- از ا���ل �� 
۷) ��ــ� ��ــ��ن دار- از ا��اع ��ــ� ��رد�� 
��ی ز���- ��را�ــ��ن ��� ا����� �ــ�� 
۸) ����ــ��- ����ــ�اری ��آ�ــ� ا�ــ�ان- 
��� و �� ۹) ���ر����ن- ر�� دا��- ��� 
ا�������ــ� ۱۰) دورو�ــ�- �ــ�م ا���ــ�ری 

 (۱۱ ��ر- ���ــ��ری  �ــ�ز��ن ����ــ� 
��ــ�وم- ����د ����ــ�- در���ــ� ای در 
����� ۱۲) ���ار  ����- ������- از ����ی 
�����- ����� ۱۳) �����- ����ت 
دا��� روز����- �ــ� ۱۴) ����� ���� ای 
��� رادی ۱۵) ��ــ�� آب  ���ــ�� ����م ا

����� د��و�� ���ان- ����- ��و����.
��ــ�دی:   ۱) ��ــ� �ــ�ب- ������ــ� ���- 
���و�� ����� �ــ� �ــ� ۲) ������- از ا��اع 
��ــ�و��ه �ــ�- ��ــ��ر ���ــ��ه ۳) �ــ���ن 
�� ���ــ� و ا�ــ�س- �ــ�ل ���- ��زدا�ــ�� 
��ــ�ی ��ــ�ر-  ۴) از وا�ــ� �ــ�ی ا�ــ�ازه 
���ــ���ووس  ���ــ��ن- �ــ��ب د���ــ� 
۵) �����ــ� زا���ــ�- �ــ��ی در ���ــ�ری 
آذر����ــ�ن- ����ــ�� او ۶) ��ــ� ���ی- 
����رد- ... ����� و ��� آ��ز �� ۷) ���ر 
����ن- ��ا�� ����ن �����ت ������- 
�������ــ� ذره ۸) �ــ�دق و �ــ� ر�ــ�- ��ــ�ه 
���ــ�- �ــ�� ���ــ�ی ۹) ��ــ��ر ز�ــ�د- 
����س ����� �����- ������ ۱۰) ��م 
�ــ� ���  از ��د����ن ا�ــ������ ��د- آ��ده 
�ــ�دن- �ــ�دم ۱۱) �ــ�ف ا����ب- ��ــ� 
��ام ۱۲) ��ــ��ار ���ــ�- �����-  ����ه- د��
��ف ��� ۱۳) ��ه ��- ���- ر�ــ�� ���ه 
۱۴) ���ر�ــ�- ���ــ�اره �������ــ�- ��ل 
و ����ــ� ۱۵) �ــ� ��ــ�- ��ز����ــ�- ای 

��د�� ����ن داد از ... ������.

 �� ���ل ��دی  ۶۲۰۵ �� ���ل ���ه   ۶۲۰۵

���ل    ۶۲۰۶
��اح: ���ن ��را��



E C O N O M Y
۱۳

۶۲۲۲ ���ره  ۱۴۰۱ ۴ ��داد  ���ر�ــ���

یادداشت

جزئیات واگذاری 
سهام ایران خودرو و سایپا 

�� �ــ�ز�ــ�ن ����� �ــ�زی:  ــ�ن زاده، ر���  ــ�� � ����
۵ در�� ���م ا��ان ��درو و ۱۷ در�� ���م ���� �����، 
���م ������ دو�� در ا�� دو ���� ا��. ا�� ���م �� 
 � ��رت و���� ��ده و ��ش �� ��د ا�� ���م از و���� ��ر

��اری ����ردار ��د. �� از ������ وا
�� ��ز�� وزارت ��� �� ����ری ��د ���� �� در ��ش 
ا�� �� ا�� ���م ��د�� را �� ��وش ������. ا�� ا��ام �� دو 
���ر ����� ��ای ���� �� د��  ���� ��درو��ز ��رگ 
�� �� ����� ���� از ��وش ���م ��د�� �� ����ه ��د��ن، 
ا���ن ��ر�� ����� ���� دا��� ����� �� ���ا��� د��ن ��د 
���ی از ا�� ����� ���� �� �� ا��  ���� �� �� ���ه  را ����� 

د���ی �� ������ ������ ��اری دارد، ���داز��.
ــ�اری  ــ � ــ�ن �ــ�ــ��ــ� �ــ�زی در �ـــ�ش ا�ـــ� ا�ـــ� وا ــ�ز� �
در ���� �� ���ک وا�ــ� �� ���م دو�ــ� �ــ�رت ����د، �� 
���� ��� ���� و  ��اری ���م ��د�� ارزش ���م دو��  وا

ارز���� ���ک در ز��ن ���� ��� ��ا�� ��.
 �� ������د ��ز��ن ����� ��زی ��� در��ره ����� 
���د ��ی ���دو��� از ا�� ����ه �� دار��، ا�� ا�� �� ���م 
ا�� د����ه �� �� و���� از آن �ــ� �� ���اه ���م ������ 
دو�� و ���م ��د��، �� ���ک ���ی ۴۰ در��ی ا���د ��� 
�� �� از ارز���� ����ردار و �� از ������ ��ا��ه �� ���� ��� 
����ردار ����. ������ ��د �� ا�ــ�ادی، ����� را ������ 
�� ����� �� از ���� ����� ����، �� ��د��  ��ده ا��  �� ���ان 

ا����ه ا�� و ���� ا��ح ��د./ �����

ــ��ــ� �ــ�و�ــ�ــ��ــ� �ــ� از �ــ�وش   �ــ��ــ� �ــ�ی آ�
آ���ن ����ز زده و ����دی را در ��ر���ی ��د 
��د��. ���� ا������ ا�� ا���ق دو ��ل   ���
� داد؛ در آن ��ل ا��م �� �� د���  ��� �� ر
���ود�� ارزی دو�� در ����� واردات ������، 
د��� �ــ�ار ���� آ���ن وارد �ــ�د و ���� ���، 
���� ا�ــ� �ــ��ــ� ���� �ــ�ــ�اه را �ــ� �ــ�ک ��ر�� 

���اه ��د.

یک اتفاق رایج!
 �� ــ�ن  ــ� آ� ورود   ������� ا�ــ�ــ�ــ�ل  ــ��  ــ�� �
 � ���� از ��ی ���� ر���� �� ��� ���ر، �� از 
�ــ� �ــ�د و �ـــ�ای ��� روزی �ــ�ــ�ی �ــ�ــ�زی را 
��� ����� �ــ�د �ــ�ار �� د��، ا���� ا�ــ� ا���ر 
��� ر���� �� را در��� ��د ��� ��� ���� ���� 
ا��ا�� ���� در ��زار ���� ���اه ��� �� ��د. 
� ارز �������� ���ق  � از ا�� �� «����� �� ��ر

 � �����ی واردا�ــ� از ۴۲۰۰ ����ن �� �� ورودی 
���رش    ��� در  «و�ــ�ــ�   ������ و   «������
 ���� از  �ــ�ــ�اه»   ����  ���� ������ی   ����
ــ� ��  ــ�� ــ�� ــ� �ــ�ــ�ــ� � ــ�ا�ـ �ـــ�ا�ـــ� ا�ــ�ــ� ا�ـ
��اه  ����� ����ب �� ��د ا�ــ� ��  ــ�ی  روز�
����ن ��زار، ��ا�� ا��� ر��� و ���� ا���ی 
������ن ا�� ۹۰ ���� �� ���� �� دو�� ���� 
�ــ� رو�ـــ� �ــ�ــ�دی ���� ��  آ�ــ�ــ�ن ���  واردات 

�������ار ��ده ا��. 
���ر در �ــ�ل ۱۴۰۰ �ــ�� ��  ��ر�� آ�ــ�ر واردات 

���ن �� د�� در ����� ��ود ۱/۳ �����رد د�ر 
���� ��ی آ���ن  ��ای ����� ارز ��رد ���ز ���� 
ا����ص داده ��ه ا�� �� ا�� ���ان �� ارز ��رد 
���ز ����ری از �����ی ا���� ��ا�� �� ��� ����� 
ا��. �� ا�� ��ل ا��ا�� �� ����م �� ������� 
 �� را  ����ده ای  ا����دات  �ــ�د  ���ر   �� آ���ن 

د���ل دا��. 

ثبت سفارش آزاد شد
وزارت ��� دو���� در ��ا��� �� ��زار ������ 
����� �ـــ�ه �ـــ�د و �ــ��ــ� �ــ�ی وارد�ــ�ــ�ــ�ه و 
ــ�دداری �� ��د��  ــ ــــ� ���� �ـ ارا� از  �ــ�و�ــ�ــ�ه 
���ت را �� د���� ����� داد ا�� د�ــ�وز ���� 
ــ�ر �ــ��ــ��ــ� د�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�رات �ـــــ�درات و  �ــ�ــ�س �
�ــ�د ���  واردات �ــ�ز�ــ�ن ����� ���رت ا�ــ�م 
���� ���اه ��� ���ن   ���� واردات  ���رش 
 ���� ــ�ارد.  �ــ�  ــ ــ ــ� � ــ� �ــ�ــ�ود� �ــ�ــ�ری و �ــ��
�ــ�وه �ــ�ی  وی، �ــ� �ــ�ــ� �ـــ� روزر�ـــ��ـــ� �ــ��ــ� 
 ����� ــ�ای  �  ���� او���� ���ی ��ی  و   �����
�ــ��ــ� در �ــ� ���� ز����  ــ�،  ــ�� ــ�ی ا� ــ��� �
 ���� �ــ�  ــ�ده  �  ����� �ــ���ــ�  او���� ���ی ��ی 
�ـــ� ا�ـــــ�ی �����  ــ��ت �ــ�ــ� �ـــ� آ�ـــ�  ــ ــ� ــ ا�
ــ� ا�ــ�ــ��ت و �����  ــ� ا� ا�ـــ�؛ �ــ�ــ��ــ�ا�ــ� �ــ� ر�
او���� ���ی ��ی ���� از روز آ���ه ��� ���رش 
ــ�� از ������� �ــ� �ــ�د. �ــ�ز�ــ�ن �����  � ا�ــ� 
���رت ��� ا����� و ���را�� دال �� ������� 

��� ���رش واردات ������ �� ������ی ��ص �� 
���� ����ی و ���ک ا��غ ���ده ا��. ���س ��ر 
�� ���� ���� در دو ��ه ا���ا�� ا���ل ��� از ۶
 ����  ���� واردات  ���رش   ��� د�ر  �����رد 
�� از��� ارزش د�ری، ���   ����� ���اه ��رت 
����� در ��� ���رش ��ی ا���ل دا��� ا��. 
ا�ــ�ا�ــ� ���ان ��� ���رش   �� ���� �� ا���ل 
ــ��ــ� �ــ�ــ�ی  �ــ�ن او� ــ�اه، �ــ�ــ� ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـ �
��� ����ار �ــ�ده و  ����� �ــ�ای واردات  ��وه ��ی 
رو�� ��ی ����� و ����� ارز، ��ا��س ���رات 
و او���� ���ی ��ی ����� ��رت �� ���د.  ���� 
واردات ���� ��ی آ���ن �� ��رت ر��� از ��ی 
�����ت از ���� وزارت ��� ����� ���ه، ا�� 
��� ���رش ا�� ����� در ������ ���� ���رت �� 
���� ��ا�� ا�� و وارد������ن ����م ��ا��� 
 �� �� �� ا�� ������ �� ا�� ���م ��ا�� �� ���� 
��وه  ���� �� ��ار���ی ���� ���اه �� ���� ا�� در 

����� ۲۷، ا���ن ��� ���رش آن و��د ��ارد. 

�����ن د����ه
۱۸,۳

واردات 
���� ���اه

�����رد د�ر
۴,۱

 ���
�� واردات

�����رد د�ر
۱,۸

�������

�����رد د�ر
۱,۳۵

ا��

�����رد د�ر
۱ ,۱

�������

�����ن د�ر
۵۴

�����
سهم برندها 

از واردات تلفن همراه 
در سال ۱۴۰۰

نگاه

جزئیاتی از   واردات
ا��   ���� �ــ�د ��� ���رش  ا�ــ�م �ــ�ه   �����  ����
�ــ�ــ�ن �ــ� ���  ــ�ه و ا �ــ� روز ۳۱ ارد�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ود �
�ــ��ــ� �ــ�،  �ــ���ــ� ا�ــ� �ــ�ل  �ـــ�وه  ــ� �����  �ــ� ر�ــ� �
�ــ��ــ�ــ� �ــ�ه  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ت �ــ��ــ�ی در ا�ـــ� �ــ�ــ�ص 
ــ�ره �ــ��ــ�ــ� ا�ــ� �ــ�ــ� از  ا�ـــ�. �ـــ�رس �ــ� در ا�ــ� �ـ
����ت   ��  ����  ،������ وارد������ن  ا����  ا�ــ� 
���ار  آ�ــ�ــ�ن،  واردات   ������  ������� ا������ 
���� ��ه ��د �� ا�� �����، ����ق �����ی  داده و 
��� ا�� �� در دو  در ا�� ��زه �� ��ت رو�� �� ���د، 
 ����� ��ه ا��� ��ز �� ���� و ��وش �����رت رو�� 
 �� ���ر ��ه  ���ی ����ق �����ی وارد  و �� ��ت 
 ���� ���� � �� ��� و ��  ���ر ��ر �� ارز ����ق از 
���ی �� ا����  ��را��� ��ارد، ���� ��   �� وارد ��ه 
ا�� و در ��رت ����ت  آن، د�� ��دم �� ���� 

.���� ���
 ��� ���� د�� دو�� در ادا�� �� ������ را ا���ذ �� ���. 
���� �� ��د �� �����رد د�ر  ���ن  �� ا �� ا�ــ� د��� 
 �� ارز��ی ��ای واردات آ���ن ا�� ا�� ���� ���� دا�� 
ا�� ���ان ����� در ��زار و��د دارد و در ��رت ������� 
واردات، �����ی د���ی ���� وارد ��د �� ���� ارز��ی 

را �� د���ل دارد. 
آن  ــ�ی  ارز�ـ  ����� �ــ�  آ�ــ�ــ�ن  واردات   ������� �����
��رت �� ���د، ������ت ���ن �� د�� در �� ��ل 
����� �� ��ود ۱۶۳ �����ن �� �� ارزش ۱۰۱/۶ �����رد 
�ــ� �ــ�ــ�رت �ــ�ر�ــ� ا�ـــ�ان ��� �ــ�ه ا�ــ�،  د�ر �ــ�ای 
���� ���ی ۶۰۰ د�ر �� ۱/۳ �����رد د�ر �� ��ود   ���
۱/۲ در�� ���� ��ود �� ��م ا�� ���رت �� ر�� و 
در ���س �� واردات ۵۲ �����رد د�ری ��ود ۲/۵ در�� 
�� �� ا����د ا��م  را در ا����ر دارد. آن �� در ��ا��� 
دو�� و ���� ����ی، در �����ه ا��� و���� درآ���� و 
ذ���� ارزی �� ��ی ����� ��ه �� ����� در ����� ارز 

�����ی ا���� و �� و��ه دارو و��د ��ارد.

���ی آ���ن  ��وه  ��ارش ��م �� از ��ا�� ����� 
و �����ات ���ر در واردات آن

��� ������ ��   آزاد؟
«واردات ������ ا�� ����ع ��.» ا�� ���ی ��د �� از اوا�� ���� ���ی در 

�ـ�وه ا����د

 ��������
��� ا���ی

ر���� �� و ���� ��ی ا������ د�� �� د�� ��. ����ع از ا�� ��ار ��د 
�� ���ی ��� ������ن ا�� ۹۰ �� د���ل ������� واردات آ���ن ���� 
ا�ــ� �ــ� ���ر �ــ�د�ــ�. ��� در �ــ�د�ــ� ۱۴۰۱ �ــ�ار �ــ�د ���� ��ی ��� از 

۶۰۰ د�ر در ����� ������� ��ار ���د �� ����� واردات آ��� ��� ����� ���. 
در ����� اوا�ــ� ���� �ــ��ی �ــ�وه ����� ������ ��ی ���� ����� ��د. 
�� ا��م ��ار ����� واردات ���� ا�� در ��وه ����� ۲۷ ، �� ���م �و�� 
�� ����� ا��� �ـــ�:«واردات آ���ن ����ع �ــ�». ������� �� از ����� 
����ده ا�ــ� ��� در ر���� ��، ���� ���� ��ی آ���ن �� ر�ــ�ی ���� ���اه �ــ�؛ ر�ــ�ی �� 
ا���� ���� �����ت آ���ن را ر�� زد. د��� ��� �� آ���ن �� ���� و �� �� ��و��؛ ��و�����ن 
ــ�زار�ــ�ی ا��� �ــ�ــ�ان و ا�ــ�ــ�ن �ــ�ی د��� �ــ� ���� �ـــ�وش، ا�ــ�م �ــ�د�ــ� ����دی  ������ در �

���� ����ن �� ����ن ر���ه ا��.

��� ������ن و��ه ��� و �و�� ����� و ������ه ��دم ا����ن در ����؛

 ����� ��د�و��ی دا��� در ��ل ار���ء ا��
��� ����ــ��ن ���ه ��� و �و�� ����� و ������ه ��دم ا����ن 
در ���ــ� �ــ�رای ا�ــ��� در ���ــ�� ��زد�ــ� از ���ــ� �����ــ�ت و 
�ــ�آ��ی و �ــ� ����ــ� �ــ�د�و �ــ���� �ــ����، ��ــ�: ��د�و�ــ�زان 
دا��ــ� �ــ�ش �ــ�ی ��ــ�دی ��د�ــ� و ����ــ��� ا�ــ� �ــ� وارد ��زه 
��ا�ــ� و ����� ����ــ�م ��ی ���ــ� �ــ��� و ����� ��د�و�ــ�ی دا��� �ــ� در ��ل 
، ���ی �����ــ� ���: ���ــ� ��� ا�� ا�ــ� ��  ار���ء ا�ــ�.�� �ــ�ارش �ــ�������ز
���� ���ف ����ه دا��� از ���������ه، ����� �� ����� ا�ــ� �� ���� ��ش ���� 
�� �ــ�� �����ات را �� �ــ�� ����ــ�ت ��دم ��د�ــ� ���ــ�.او ����� �ــ�د: ا�� ا�� 
ا�ــ� �� ���ا��� ا����د ����� �ــ�د�و را ا��ح ���ــ�، در ��ل ���ــ� ا����د ����� 
��د�و در ���ر �� ���� ��� ���� ��ی �ــ����� ��ا�ی ��ه ا�� و ا��زه ��� 
د�� ��د�و��ی ����ی �� در ���� ������ت ����� ��ا�� �� ����، �� ���� وارد 
��زار �ــ���. ز���� �ــ����� �زم ��ا�� و ا�� ���ــ��ت وارد ��زار �� �ــ��� �� ��� 

��ل ��ی ����� و ���� ��د�و در د��� ارا�� ��ه ا��.
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۱۶
۶۲۲۲ ���ره  ۱۴۰۱ ۴ ��داد  ���ر�ــ���

S O C I E T Y

جامعه
���ی ���ان،  ر��� ��رای ��� ���ان ���: ��ود ۱۰۰������ن ������ار 
و ��ا��ــ� در �����ــ� و�ــ�د دارد �ــ� در ا�ــ� را��ــ� از د�ــ���ه ��ــ� ��ــ� 

��ا��� ا��.

����ر�� ادرا��،  �������� ����د �����ی ��ی ��در �� ا�ــ�ره �� ��� 
۴۸۰۰ ���ــ�ر �ــ�در در ��ــ�ر از ���ــ� ���� �ــ� در ����� از ا�ــ� ����ران 

��� داد. 

���������،  ر��� ���� ���� ���� و ��ر �زارت ���ا�� ���: ����� 
۳/۵ ����ــ�ن ���ــ�ر ز��ــ� �ــ�ای ��ــ� �����ــ� از ��ــ� �� �ود و �ــ���� 

۶۰۰�����ن ا��� در�� ��ای ����� ����ر ����ه �� ��د.

۶۰۰�����ن۱۰۰��د
به روایت 

۴۸۰۰���اعداد
����ر ��در در��  ������ن ��ا���

حق با شماست

# هزینه- اسباب کشی
ا���ی از ���ان:

 ����� ا���ب ��� ���� ���� ��ی ��� �ــ�ر، ا��ا��� 
دو �ــ�ا�ــ�ی دا�ــ�ــ� و �ــ��ــ� ا�ــ� �ــ� ا�ــ� ���� �� در ���ل 

آ��� زدن �� ��ازم ���� ���و���� ���ل ��� ����.

# خودرو- پالس
����ی از ��ج:

 �������� ��درو��زان �� ا���د �����ات ���� و ��م ��اری 
��اف �� ����اران  آن �� ���ان ��س، ��درو�� را �� ����� 

�� ��و���. 

# وانت بار- ترافیک
ز��ی از ���ان:

 ��رک دو�� ��درو�� و ���ر وا�� ��ر��ی ���ه ��وش در 
۱۵ ���ی اول ا����� ���� ا���د ��ا��� و راه ���ان در ا�� 

�����ن �� ��د.

# سرعتگیر- خضری
����ی از ���ان:

 ��� ������� در ا����ی �����ن ���ی �����ه �� ا����ن 
���� ���د ���ازی ���� ا��ا�� ��ا��� در ا�� �����ن 
��ه ا�ــ�. ��ف ا�� ������� ���� روان ��ن ���� 

��درو�� �� ��د.

# درخت- بیمارستان
����ی از ���ان:

�ــ�ج دا�ــ� ����� ����ر���ن ���� وا�ــ� در   در�ــ�ــ�ن 
�� آ�� در �ــ�ل ���  �ــ�ر�ــ�اه ���� �� ��� �� ����� و 

��ن �����.

info@jamejamOnline.ir

�وا�� ����� : ۲۳۰۰۴۴۴۴

گزارش

������ن ������ آ��دان �� ������، 

گروه جامعه

���� ���ز

دل ��دم ���ان �� ����، ��ا ��  ���ان 
��د��ی  و  ��ا���  ������ن ��ی   ���
����� ر�� ��ه ا��، ���ی �� ده �� 
������ و ���� ���ان ���� ��رگ را در 
ــ�ا  �ـ ا�ـــــ�  دارد  �ـــ�ـــ�ـــ�  �ـــــــ�دش  دل 
ــــ� �ــ�ــ� �ــ�ی  ــ�ــ�ن ا� ــ�و�ن و �ــ�� ــ�ـ �ـ
و  ��� ��ا���  ــ�ر  �  ����� از  �ــ��ــ�ــ�، 
�ود�� د�� �� ��ر ��� ����؟ ا�� ��ی ���� ��ا�� ا�� �� 
در ���ان �����ه �� ��د؛ ���ا�� �� ��� �� ���ه از ��د��ی 
ر�� ��ه اش �� در ��ار ��ج ���د ��ل ���� ������� ����ه،  

������ ����� ��ن �� �� ����� �� ������ د���  را دارد. 

� ���د ا����ح ��، ��د ���ر آن ���، زاده ��.  ��ل ۸۷ �� ��ز اول ��
��ار ��د در ا�� ��د �� ��� د��� ����� ��د و�� �� از ����، ا�� 
��وژه ����� �� و ��ف از  ا��اث ���� ���رت ����� و ��� در 
ا�� ��د �� ���ن آ�� �� ا�� ��ف ���  ��  ز��� ���� �� ���� ���� و 

��د��ی ����� ������  � ���د �� ��� از  ���ر �� ���� و ���� 
����� ��د.�� ��د ا�� �� ���ی �� ��ا�� دا��� ����؟ در ��رد 
� ���د، ����، رو�� و ���ف ا��؛ ��ن ����� ��ی آن از  ��د ��
���� ��� آ���ر ��ه ا��. در ��ار�� �� ���ی ��� در ��رای 
��� ���ان ��ر�� �� و ���� ���� در ������ن ����� ��ی 
� ���د ��د،  ا��م �� در ا�� ������ن ا������� ����ن �����  ��
� داده و ������ ای از  ���، ���� �� ���� ���� در د��اره �� ر
��ک ��رد�� و ������ در �����زی ��، ������� ��ب ����ه �� و 
������ ���� �� ����د ا��.ا���� ��� ز�� ��� و ���ار 
ــ�وز  ��  ����  �� �� ���� ����ه ��ه و�� �����ی ��ی د� ا�� 
�ــ�ش ���ان ا�ــ�، آن ���� ��� ��   ��� ،��� �� �ــ�د، �� ا�ــ� 
�� در ا�� ��ارد و��ه ا����ر �ــ� رود، ���ز ���   ���� �������

������ ا��؛ ا���ر ���� ��� ��� را ��ی �� ���د.

     ماجرای پاسکاری و بالتکلیفی
���س ��ی د��وز �� �� ���و�� ��ی ����ری و �����زی و ��� 
��د. ���و��  و ���ا�� ���داری ���ان، �� �����ری را ���ن 
�����زی، ��پ �������� را �� ز��� ���و�� ���ا�� ا��ا�� 

و ���و�� ���ا��، ��� �����زی و ����ری را ���ول ارا�� 
������ت دا���. ����� آن �� د�� ������ر ��م �� از ���� 
�� �����ه �� ������ ای ��ای  ر��� ا�� ���و�� �� در�ــ�ره ا�� 

� ���د دار��، ���� ����. ا��� ��زی و ����� ����� ��د ��
و  ����ری  ������ن  ر���   ،����� ���ی   ����� روز  ا���� 
�����زی ��رای ��� ���ان �� ���� ��ل در��ره ��د��ی ر����ه 
� ���د، ����ات �� در �� داده ا��، �� ��ال  ������ از ���� ��
�� �� ���دار، در��ره  ���:«�� از ا��  ��م �� ���� داد. وی 
 ���� � � ���د ���� داد��، ���داری �� ��د �� ا��ام ���� در 
���ن در ��ف ��� ��ارداد  ��د و ا را ��ای ����� ����� آن آ��ده 
�� �������ر ��ار دارد. �� ا�� ����� �������ر ���� ا�� ��� در 

ک ا���ق ����� و  ��� �� ����ار��زی ��  ��� ��د،  �����  د��اره 
در ����� د��اره �� ���� �����.»

ا�� ���� �� ��ری ���� ��د �� از ����� ������� ��� ��ار ���د 
�� وی  ��د �� ���� د������� ������ ������ ����� ��د  ا�� 
����� داد: «����� ������ن ��ده ۵ در��ره ا�� �� در ا�� ��� 
�� �������� �� �� ��� ��ر��ی ����� ��د، ���� ���ه ا��.»
�� در دوره ���� ������ ���ی، ���ون  ا�� در ��ا��� ا�� 
�ــ�ــ��ــ�زی �ــ�ــ�داری �ــ�ــ�ان ا�ــ� �ــ��ــ�� را ���� و ����� 
ــ�د�ــ�ی ر��  � ������ن �ـــ�ده ۵ دا�ــ�ــ�ــ� �ــ�د. �ــ�ــ��ــ�ا�ــ� آ�ــ�ــ� 
��ه از آن ر�� �� ���� �� �������، ���د ���ه وا�� و ����� ���ر 

������ت ا��. 

��� ���ار ��ای ��د ��� ���د
��د  ��� ��رای ��� ���ان: ��� ��ار ا�� �������ر در ا�� 

���  ��� �����

��ا ���ان ��د �� زا��؟
���ه ��د��ی ر�� ��ه در ������ ����� �� ���و�� �� و ���د��ی ����� ا�� �� ����� ����� آ��� �� ���� 
ز��ن �����ر ����� �����، ا����دی و ا������ ����د ��ه و در ����� ��ز ��دن ��ه ��ی آن ���� ����� 
�� ر���  ��د�� ا���د ��� ر�� �� ����، ر��� در �� ���� ا���� دارد  �� ��ا ا��  �� ����.ا�� ا�� 
���� �����،  ���� ا�� ا��  ������ن ����ری و �����زی ��رای ��� ���ان آن را ����� �� د��. �� 

�� ��� از ��ور ��وا�� ���� و��ز، ��د�� ا���د �� ���� ا�� ا��� �� ��� ����� ��وژه،  ��د�� ���� �� �����.
�����ا�� ��� �� راه و��د دارد،  ا�� �� ��� از ��ور  ��وا��،  ���ز ��� ��� ��د��داری ��در ���د؛ ��ن در ��� ا�� 

��رت، ��د���� ����ن ��� ���د و ����� �� ������ ����ه ��ه ا��، دا��� در ��� ���ان ����� �� ����. 

یژه
+ و

���� ��د��ی ر�� ��ه
�� ���ان �� وا��� ا��  ��د ر����ه در ������ ا��؛ ��ا  � ���د ��� ��� از ����  ���ر �� ��د ������� 
���� ��ی �����اد �� ����� ��ای ا��اع ���ات ����� ��ه ا��. در ا�� ���ن، ����� ۲۲ ������، ��آ�� 
��د��ی ������� ا�� �� ��ری �� از ��ود ۲۸۰ ا������ ���� و ر�� ��ه، ۳۳ ��رد در ا�� ����� وا�� ��ه 

�� از �� ��ه �� ��� از دو��ل ��� دار��.
ا���� ���و�� �����زی ���داری ���ان ��ار ��د ����دن ��د���� را �� �����ن آ��� ا��ا�� ��ای ا��� ��زی ��ن 
��د��ی �����، ���� �� ��� ���ز ا�� ا��ام در  ��ر ��ار د��؛ و�� ��اوم ���ت  ا���م ��� د���، در د���ر 

او���� ��ار ������ ا��. 

کته
ن

پیشینه شکل گیری امن گستر لیان
���� دا�� ����ن ������ را���ر د���� ا���دا�� �� 
��� ��� ���� ����� از  ����� ای ۱۰���� �� ���اه 
��زار در ز���� ��������زی ������ ��و��ن از ���� 
د����ه ��ی  و  ا������  ����ر ��ی   ،�� ������
رد��ب ��دروی ����� ��د و ا��ای ���ل د�����ل 
��و��ن ��درو ��ای ����ری از ��ز��ن ��ی ����� 
و دو���، د�� �� ����� د����ه رد��ب ��درو ا��� 
�� ���اه ا������� ا������ ���ان در ���� ���� 
�ــ� ����ر ا����ده  �ــ�ــ�ن   ���� ا�ــ�  ا����د  �ــ�ق 
 ���� �� ��� �ــ�درو�ــ�ی ���� و ������ 
���ر در ارا�ـــ� را�ــ�ــ�ر�ــ�ی �ــ�دروی  �ــ�درو�ــ�زی 

���� زده ا��.
 ���� ز���� ������،  �������� ���� ا����د ا�� 
���ن �� ا�ــ�ره �� و�ــ�د ����ت �ــ�م ا�ــ�اری ����وت 
�ــ��ــ�، ��� ����،  ــ�زار �ــ� �ــ�رت �ــ�ا �ــ��ــ�د در �ـ
�ــ�د: «�� ������ ای از  �ــ�ارض آزادرا�ـــ� و... ���ن 
����ت ��� ا��اری ��� رد��ب ��درو و ��م ا��اری 
�� از ��� �� ����ن  ��� ����� و ����اری و... را 
ــ� در ��  �ــ�ده و ا����� داد� را �ــ�د�ــ�ن ��ا�� 
�� ���� �� و��د آ��ن  ��ده ا��  ������ ��� آوری 
�ــ� �ــ�ود ۱۶ �ــ��  �ــ� ���� ا������� �ــ�ه ا�ــ� 
ــ�اب را �ــ�و�ــ� ������ و �ــ�ــ�ــ�� �ـــ�درو�ـــ� �ـ

 ارا�� �� د��.»
وی در ادا�ــ� ���ل ��و�� ��ی ������، ����� 
��د: «�� �� ارا�� ��و�� ��ی ������، ��ا���� ا�� 
�ــ�ده و �� �����  ــ�درو را ���� ��زی  ���� ���ه �
ا�� �� ��درو در ��� و �� �� ����� و در �� ��ا��� 

 ��� �ــ�ده، �� ار��ن ���� ��� ����  ا���د ��د�� 
�� ا��س  را  �ــ� �ـــ�درو   ���� ���ا��� �����  �ــ�   ����
���ان ر��� آن ������ و ���� ��درو را ������ 

و ����� ����.»

مزیت
���� ���ن در �����  �������� ���� ا����د ا�� 
��د: «�� �� ارا��  ���� ���� ��ی ا�� ا������� ���ن 
��ز��ن ��  و  ��� و ��ر��  از   ���� ��  �� ������ ا�� 
را�����،  و  را������   ���  ����� ��� ��ی  و 

����ت ���ی، �ــ�درو�ــ�زی، �ــ�زه ��ا��� و... 
��� ��ده ا��. 

���م ��ز��ن ��ی   �� ا������� ���ان،  وا�ــ�  « در 
 �� ــ�  ــ�ن را �ـــ� د�ـ ــ�ـ ــ� ا�ـ ــ ــ� ا� ــ�ـ �ــ�ــ��ــ� و دو�ـ
 �� ����ر�� ��زی  از ����  را  ���ا��� ����ت �ــ�د 
��و�� ��ی ا������� و ا����ت در����� از رد��ب 

��درو��������زی و ارا�� ����.»
ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�، ��  �ـــ� �ـــ�ی ا�ــــ� ا� وی از د�ـــ�ـــ� و�ـــ�
ــ� �ــ��ــ� ا�ـــ�ره �ــ�د �ــ� �ــ� د�ــ�ــ� و�ــ�د  ا�ــ�ادر�ــ��
ــ�ر  ــ�د�ـ ــ�ر �ـ ــــ� �ــ ــ� ای � ــ ــ�د�ـ ــ ــ� �ـ ــ��ـ ــ� �ـ رد�ــــــــ�ب، �ــ

�� ��رد  ������� ��ه و ���ن �ــ�درو ����� �� ��ا
��� ��ای ��� ر���� ار��ل �� ��دد.

������ �� ار���ط رد��ب �� ����ت ����� ����� 
��� ����ی ����� و ������ ����� و ����اری ��� 
ا��ره ��د و ���: «������ �� ������� ����� ���� 
�� ��ار ا�� ز��ن ����� ����ی آ��� �� ����ن ���� 
و ��� از رو�ـــ� �ــ�ن �ــ�اغ �ــ�ی �ــ�ــ�ارد�ــ�ــ�ه، 
 ��� �� و�ــ�   ��  �� را  ���������ه  و  ���ف ����ه 
و از ���� آ���� در�ــ�ا�ــ� ���� ����ی ���د را 

�� د��. 
در ��رد ����� و ����اری �� ��� �� ��رت ���ر ��� 
�� �� ��� �� ���� ��رت ا�� و ��� از رو�� ��ن 
��اغ ��، �� ��ان از راه دور �� ر�� ���� ��دا�� 

گ.» ��� ر�� ��� از د����ه د��

چشم انداز
ــ�ــ�ه ای  ــــ� در آ� ــ�د: «�ـــ� �ــ�ــ� دار� �ـ ������ �ــ�ــ�ن 
ــ�زه ���م  ــ ا������� در � ــ�  �ــ� �ــ�� �ــ�  �ــ�د�ــ� 
����ت ��درو ����� ���� و در آ���ه ای دور�� ا�� 
���ز  ��آ���  ���ا���   �� دا�ــ�  ��ا���  را   �����
���ر را از ���  �� ���� �ــ�درو و ��� و���  ا�� 
���ر�� ������ را  ���وری ��ی روز �� ������ د��� 

��ا�� ����.»

مشکالت
ــ� �ــ�ــ�ــ�ت �ــ�ــ� روی �ــ��ــ�ــ�ات  ــ� ������  � ــ�� ز�
��د و ����� داد: «�������� �� و��د  ���� ا�ــ�ره 
�����������ن ��ب در دا��، واردات د����ه ��ی 
رد��ب ���� �� ���ر آزاد ا�� و �� ���اد ����� وارد 
���ر �� ��د و ��ن ����� ����اری آ��� ���� ا�� 
��ری �� �� د��� ��� و ��د ����� ���� ��� ��  ��زار 
����ری �� �����ات ���� ا�� در ����� �� ��ان 

ر���� �� آ���را ���ا��� دا��.»
ــ�ــ�ن �ــ�ــ�ــ�ت �ـــ�ـــ�ان �ــ��ــ�ت  ــ� �ـــ� � ــ او در ادا�ـ
�ــ�د و ا�ـــ�ود: «ا�ــ�ــ�ف درآ�ـــ� د�ری  د�ری ا�ـــ�ره 
������ن و ��دا�� ر���� آن در دا�� ���ر ���� 
���ان  ����� ����� �ــ�د و ���  �ــ�ه ����� ��ی 
���ر را �������  ������ن �ــ�رد ���ز در دا�ــ� 

ا����ده ��د.»

�� ��ی ����������ه و��
�� ��ی ����وت ا�� ا������� �� ��م �� ���:  ز���� ������، از و��
���� ���� ��د �� ��رت �� ���د و ��ف را  «��ن ����� �� ��ر 
�� ������ و ��� ���ز ��� �� رو�� و ����ل را ارا�� �� د���، 
�� ��ا��� ار���ط ���� �� ����ی دا��� ����� و ا�� ��د��� ��دن 

��، ���ه ���� ����� ����.»
����� ����� �����ت واردا�ــ� ����،  او �� ا�ــ�ره �� 
�� ����������ه ��د را ����� ���� و ��ب  دو��� و��

�����ت ��د دا���.
از  �ــ�ب   ����  ��������  ������ ا����  �ــ�  �ــ�وه 
������ و ���� ���ی �������� و �� ����ت 
ا�ــ� ����  از ���� ��ی ��� د���  را  ������ن 

���ن ��د.

راه ��ی ار���ط ��  ���� ا����د 
ا�� ���� ���ن

info@tragle.shop

۳۳۳۸۹۸۰۳-۰۳۱
۰۹۰۲۹۳۲۶۰۱۶

 در د���ی �ــ�ــ���ی، �������� ������ �� ���� �� �ــ�ت ز���� ���ود ��ب 
������ �����

���ن ا��ا�� ����

�����. ���� �ــ�د�و ��� �� ����� �����ی ��ی ����ی را ���� �� ��� از ا�� 
����ه ������ ���� و ���� �ــ�ارد �� �������ی ارا�ــ� ��ه در آن ����ط �� �� 

��زه ���� ا��.
���� از �������� ��آ��ی ��ی ���� ��د�و��ی ���� ��� �� �� �� ا���ز ارا�� 
��ه ا�� در�������ه �����ی ��ی ����ن ا����ی ����� �� �� ���� ���� �ــ�د�و ���� ���م ����� و 
������� �� را ��� د����ش ���ل ��ا��� ��د. ���� ا����د ا�� ���� ���ن ��� دارد �� ���ان د����ر 
������ �ــ�د�و و را���ه ���ا�� �� ا����ده از ����ر��� ���� ����ت �ــ�د���ــ�، ا�زش ���� ���ل و 
�� ���ی ��ای ��د�و��ی ���� ا���د ��� ������ ا�� ���� دارای ���� در ����� و ��زا����� د����ه 
رد��ب ��د�و و دارای ���ز��ی ��وا�� ��� و ��ر��ی ا�������، ���� ��ی ��ق ���و�� ���� �����ی 

����� �����ی و ���� ��ی دا�� ����ن ا��.

 ���� ا����د ا�� ���� ���ن �� ���� �� ��ا�� ���� ���و�� و ��ا���� ��ی ��د د�� �� ����� 
���� ���� و ������ ��م ا��ار ا������ زده ا�� د����ه ��ی رد��ب ��درو 

�� ��� د����ه رد��ب ��د�و
در ���� ��د�و ����و �����
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 آموزش، راهکار اصلی 

مبارزه با دوپینگ
در تـــمـــام دنـــیـــا دوپــیــنــگ مــیــان 
ورزشكاران وجود دارد و ورزشكاران 
راهكار  نیستند.  مستثنی  ایــرانــی 
ــروز  ــیــری از بـ ــوگ ــرای جــل ــ اصـــلـــی بـ
دوپینگ، آموزش است. دوپینگ 
ــی به  ــ در هــمــه رشــتــه هــای ورزشـ
خصوص در ورزش هـــای قدرتی و 

استقامتی وجود دارد.  
ورزشكاران ما در رابطه با دوپینگ دانش كمی دارند. در دو، 
سه سال گذشته آموزش های زیادی در رابطه با دوپینگ به 
ورزشكاران داده شد اما هنوز هم شاهد آن هستیم كه نتایج 

تست های دوپینگ مثبت می شود. 
بســـیاری از ورزشـــكاران دوپینگـــی اطالعـــی از آنچـــه انجـــام 
بـــه  بیشـــتر  دوپینـــگ  واقـــع  در  نداشـــته اند.  داده انـــد، 
دلیـــل ندانســـتن اســـت امـــا در هـــر حـــال مســـؤولیت مطلـــق 
هیچكســـی  می شـــود.  ورزشـــكار  خـــود  متوجـــه  دوپینـــگ 
كجـــا مـــاده ممنوعـــه  از ورزشـــكار دوپینگـــی نمی پرســـد از 
را بـــه دســـت آوردی و چـــه كســـی بـــه تـــو داد. البتـــه در بـــروز 
ـــا  ـــع آنه ـــتند و در واق ـــل هس ـــم دخی ـــان ه ـــی مربی ـــگ برخ دوپین
ورزشـــكار را بـــه ایـــن مســـیر می اندازنـــد. تنهـــا راه جلوگیـــری 
همـــه  بـــرای  كافـــی  و  مناســـب  آمـــوزش  وضعیـــت  ایـــن   از 

ورزشكاران است. 
بایــد فهرســت كاملــی از مــواد ممنوعــه و قوانیــن آن در اختیــار 
ــه آنهــا آمــوزش بدهیــم. ورزشــكار  ورزشــكار قــرار داده شــود و ب
بایــد بدانــد در صــورت مصــرف ایــن مــواد ممنوعــه چــه تخلفــی 

كــرده و چــه عواقبــی در انتظــار اوســت. 
فهرســت مــواد ممنوعــه را خیلی هــا فقــط شــنیده و اطالعــی 
حرفــه ای  ورزشــكاران  برخــی  حتــی  ندارنــد.  آن  مفــاد  از 
نمی داننــد چگونــه ایــن فهرســت را تهیــه كننــد تــا بداننــد چــه 

چیــزی ممنــوع اســت. 
ــر ایــن فهرســت  ــه مــا می دهیــم هــم مبتنــی ب آموزش هایــی ك
مــواد ممنوعــه اســت و هــم مبتنــی بــر یــک ســری آموزش هــای 
الزم و هشــدار دربــاره عواقــب دوپینــگ. آژانــس ملــی مبــارزه بــا 

دوپینــگ را هــم معرفــی می كنیــم. 
كــه برخــی از  یكــی دیگــر از نــكات مهــم آمــوزش ایــن اســت 
ورزشــكاران بــه دلیــل درمــان، ناخواســته و ندانســته مــواد 
گــر ورزشــكاری نســبت بــه ایــن  ممنوعــه مصــرف می كننــد. ا
گاه باشــد بایــد ســراغ معافیــت درمانــی بــرود. برخــی  موضــوع آ
گــر چیــزی از ســوی پزشــک تجویــز  از ورزشــكاران فكــر می كننــد ا
شــد مشــكلی نــدارد. امــا یــک ورزشــكار بایــد حتــی در رابطــه بــا 

آب و غــذای خــودش هــم حســاس باشــد. 
دوپینــگ نه تنهــا زندگــی ورزشــی كــه زندگــی اجتماعــی یــک 
فــرد را متحــول می كننــد ؛ بــا ایــن حــال هنــوز افــراد زیــادی 
كــه بــه دام آن می افتنــد. فدراســیون ها در حــوزه  هســتند 
آمــوزش ضعیــف هســتند و ایــن در حالــی اســت كــه مــا زمینه هــا 

كرده ایــم.  را بــرای آمــوزش فراهــم 
ــؤوالن و مــربــیــان او هــم در قبال  ــس كــه م نــه تنها ورزشـــكـــار 
ــیــنــگ مـــســـؤول هــســتــنــد. در رابـــطـــه با  پــیــشــگــیــری از دوپ
 ورزشــكــارانــی كــه بــه ســن قــانــونــی نــرســیــده انــد نــیــز والــدیــن 

مسؤول هستند.
كاملــی از موضــوع  ورزشــكار بایــد بــا آموزش هــای الزم درک 

دوپینــگ داشــته باشــد. 

 قائم مقام دبیرکل نادو

فرزاد شارکی 

شوک جدید به ورزش ایران با نتیجه مثبت ملی پوش والیبال

پیشروی بالی دوپینگ

گزارش

ــودی دوران حــرفــه ای یک  ــاب دوپــیــنــگ بــه معنی ن
كه بعد از پایان  كمی بوده اند  ورزشكار اســت. افــراد 
كرده  محرومیت دوپینگی خود دوباره قامت راست 
گــر هم  و تبدیل به همان قهرمان قبلی شــده انــد. ا
گذشته  دوباره به مسیر حرفه ای برگردند درخشش 
را نخواهند داشت هر چند در این میان استثناهایی 

هم وجود دارد. 
ــدام از ورزشـــكـــاران  كـ بــه هــر حـــال پـــای صحبت هــر 
دوپینگی بنشینید با اندوه از این می گویند كه یا اصال 
غلط  مشاوره  یا  دوپینگ  كــرده انــد  نمی دانسته اند 
داشته اند یا واقعا نادانسته مكملی را مصرف كرده اند 

كه از ممنوع بودن آن بی اطالع بوده اند. 
ــارهــا با  ــران نــیــز ب ــ ــد، ورزش ای از ابــتــدای قـــرن جــدی
اخبار دوپینگ روبــه رو شد. مثبت شدن دوپینگ 
ــوش والـــیـــبـــال شــوک  ــی پ ــل مــحــمــدرضــا مـــهـــدوی م
كه به ورزش ایــران وارد شد. او در  بزرگ دیگری بود 
گهان  كه نا سال های آخر والیبال خود قــرار داشــت 
خبر دوپینگش همه را شگفت زده كرد. این نخستین 
شوک به ورزش ایــران نبوده و شوربختانه آخرینش 

هم نخواهد بود. 
ــه می آید اطــالعــات مختصر و مفیدی  آنچه در ادام
كل اخبار دوپینگی های ورزش ایــران از  در رابطه با 
كه فقط سه ماه از  ابتدای سال 1401 تا امــروز است 

آن گذشته است. 
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نام ورزشکار: نازنین ادبی
رشته: اسکیت

ــی:  ــ ــرف ــ ــص ــ ــه م ــ ــوع ــ ــن ــ ــم ــ مـــــــــــاده م
کتون اسیپرونوال

محرومیت: 13 ماه 

نام ورزشکار: محمد صالحی
رشته: اسکیت

ماده ممنوعه مصرفی: کلومیفن
محرومیت: ۲ سال

نام ورزشکار: کیا افضلی
رشته: اسکیت 

ــی:  ــ ــرف ــ ــص ــ ــه م ــ ــوع ــ ــن ــ ــم ــ مـــــــــــاده م
کساندرولون ا

محرومیت: 3 سال 

نام ورزشکار: محمد نیری
رشته: وزنه برداری

ــی:  ــ ــرف ــ ــص ــ ــه م ــ ــوع ــ ــن ــ ــم ــ مـــــــــــاده م
دروستانولون

محرومیت: 3 سال

نام ورزشکار: عدنان شاوردی
رشته: بسکتبال

ماده ممنوعه مصرفی: استانوزول 
و متاندینون

محرومیت: 4 سال

نام ورزشکار: الناز باجالنی
رشته: وزنه برداری

ــاده مــمــنــوعــه مــصــرفــی: متیل  ــ مـ
فنیدیت

محرومیت: 3 سال

خرس در مشت من 
امروز سالروز پیروزی تاریخی محمدعلی کلی است

ک ترین شان  » از میان تمام مردانی که با آ نها مبارزه کردم، لیستون ترسنا
بود.« این یکی از مشهورترین جمالتی است که اسطوره فقید بوکس یعنی 
محمدعلی به زبان آورد. فقط ۲۲ سال داشت و هنوز او را با نام »کاسیوس 
کلی« می شناختند. افسانه »مشت فانتوم« درســت از همینجا شروع 
شد، یعنی بیست و پنجم می سال 1965. مشت آهنین و خونبار کاسیوس ، 
کسی که بعدها محمدعلی شد، آنچنان برق آسا و سریع بود که کمتر کسی 
آن را به وضوح دید. دربــاره چه چیزی صحبت می کنیم؟ از نبرد تاریخی 

محمدعلی با سونی لیستون...

     سرنوشت تلخ لیستون

ک اوت شــدن لیستون قهرمان  ــورد، نــا تاریخ ورزش همین جا رقــم خ
که خیلی ها آن را  سنگین وزن بوکس جهان در راند اول چیزی نبود 

پیش بینی کنند اما محمدعلی از پس آن برآمد. برای مسابقه 15 
راند برنامه ریزی کرده بودند اما بعد از دو دقیقه و 1۲ ثانیه به پایان 

رسید.  این مسابقه خونبار و تاریخی که جزو چهار مسابقه برتر 
کلی- لیستون بود. جهان  ورزشی قرن شد دنباله ای بر نبرد 

ورزش یک سال پیش نخستین رینگ خونین کلی- لیستون 
را دید. در آن مسابقه جنجالی که تصور می رفت کلی در برابر 
ضربات سهمگین لیستون شانسی نداشته باشد کار به راند 
هفتم هم نرسید و لیستون قافیه را به حریف جوان باخت. 

قبل از مبارزه سال 1964 بسیاری پیش بینی می کردند فک 
کلی ۲۲ ساله مقابل لیستون خرد شود.  لیستون مجرم 

بدنامی بود که بعدها تبدیل به یک قهرمان سنگین وزن 

کرد  ک تبدیل  در بوکس شد. شرایط بد خانوادگی او را به مجرمی خطرنا
و بیش از ۲0 بار دستگیر شده بود. در یکی از حبس هایش مشتزنی را یاد 
گرفت تا به این ترتیب از یک مجرم سابقه دار تبدیل به قهرمانی پرآوازه  
که به خرس  ع سنگین وزن جهان بود. مردی  شود. او قهرمان بالمناز
ک اوت و تنها چهار  شهرت یافت این رکورد را ثبت کرد؛ 50 پیروزی با 39 نا
شکست اما در بیست وپنجم می 1965 سرنوشت تلخی در انتظار او بود، 
ک اوت شدن در همان راند اول آن هم با مشتی شبح وار و خارق العاده.  نا
کمتر کسی پیش بینی می کرد کلی بتواند لیستون را به این راحتی 

شکست بدهد؛ آن هم فقط  در دو دقیقه.  

     عکس تاریخی

ایــن تصویر بــه افــســانــه ای در ورزش جهان تبدیل 
پیروزمندانه  محمدعلی  که  لحظه ای  یعنی  شــد؛ 
باالی سر لیستون ایستاد و شادمانه فریاد کشید. 
ــوان یــکــی از مــشــهــورتــریــن و  ــن ــه ع از ایـــن تــصــویــر ب
تاریخی ترین عکس های ورزش جهان یاد می شود. 
ک اوت کردن لیستون ، محمدعلی می توانست  پس از نا
گوشه رینگ بــرود اما بــاالی سر حریف  پیروزمندانه به 
کن لعنتی«. کشید: »بلند شو و مبارزه  ایستاد و فریاد 
ایلوستریتد«  »اسپورتز  مجله  نویسنده  موله،  تکس 
ک اوت  کلی نوشت: »مشت نــا ــاره مشت فانتوم  درب
کلی را از هر  بــا سرعت شگفت انگیزی پــرتــاب شــد و 

مشتزن دیگری متمایز می کند.«

2005

خالصه بازی 
میالن و لیورپول 

در فینال 2005
را ببینید

گذشت 17 سال، هنوز هم فینال استانبول عجیب  ترین فینالی  بعد از 
است كه فوتبالی ها در 20 سال اخیر به یاد می آورند. وقتی میالن با كارلو 
آنچلوتی در نیمه اول 3 بر صفر به رختكن رفت، تقریبا همه كار را تمام شده 
كه در رختكن داشتند  گردانش  می دانستند؛ همه بجز رافا بنیتس و شا
گل میالن را پائولو  به انجام یک ماموریت غیر ممكن فكر می كردند. سه 
مالدینی در دقیقه یک و هرنان كرسپو در دقایق 39 و 44  به ثمر رسانده 
كمتر از 7 دقیقه سه بار  بودند اما لیورپولی ها در شروع نیمه دوم و در 

توسط استیون جرارد )54(، والدیمیر شمیسر )56( و ژابی آلونسو دروازه 
گشودند و در ادامه هم با برتری 3 بر 2 در ضربات پنالتی، یكی  میالن را 
از عجیب ترین كامبک های فوتبالی را رقم زد و فاتح لیگ قهرمانان شد. 
در پنالتی ها سرجینیوی برزیلی، آندره آ پیرلو و آندری شوچنكو بازیكنان 
كابوس وار  كه پنالتی های خود را از دست دادنــد تا شب  میالنی بودند 
هواداران میالن تكمیل شود. برای لیورپولی ها اما فینال استانبول در 25 

می 2005 فراموش نشدنی ترین شب تاریخ باشگاه است.

 فینال 

 دراماتیک 

استانبول 

روزشمار
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۶۲۲۲ ���ره  ۱۴۰۱ ۴ ��داد  ���ر�ــ���

 دیدار تروریست ها در آلبانی 
 ��� ���� �����، وز�� ���� ��ر�� 

تحلیلگر مسائل بین الملل

ا��� ������
در   ������� ��ز��ن   ���  �� آ����� 
آ����� و د��ار وی �� ���� ر��ی، ��ر 
د��� را��� ��� ا��ع ���� ��ور را �����ن ��د. ��وه ��ور���� 
�� ���ول۱۷��ار ��ور از  ������� و ����ده آن ���� ر��ی 
���� و ��زار �����،  ����� ��ی ا���ب �� ��دم ��دی 
ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�اران آ�ــ��ــ�ــ��ــ� ا�ـــ� از  ������� �ــ�د�ــ�ــ� �
د����ات �� و ����ر���ا��ن دار�ــ�. ا�� ار���ط در دوران 
���ن  ر���� ����ری ��ا�� �� ���� او� ��د ر���ه ��د. ا
������� �� د���ل ���� د�ــ� ���� �ــ�ای �ــ�د از ���� 
  .�����  ����� �� و   ����� ���ه ��ی   �� ار���ط ���ی 
�������� و ��ش �ــ�ای ��د�� ��ن ��ز��ن ������� و 
 �� ���� �� آ����� �� ��� ���� �� ا��ا�� ا�� دو ا�� 
���� ا��اف ����ک ��ن، ��� را��� آ��� را آ���ر�� �� ���. 
در وا�� �� از ���وزی ا���ب ا����، آ�����ی �������ر �� 
��� ���ر در ا�ــ�ان، ا��ا���� را �� �ــ�رت ������ �� �� 
وا��� ������� ا���م داد: ����� ���رت �� ��� ������، 
��د��ی  ���دره ا��ال ا��ان، ���م ����� و وا��� ���، 
ــ�ژه، ����� �ــ�ام و �ــ�اق �ــ�ای ���� �� ا�ــ�ان، �����  �
�������� و ا������ آ����� از ��ام در ��� ��ل ��� 
ــ�ان، ����  ������، ����� �ــ�ح ������� �ــ�اق ���� ا�
�ــ�دن  ���� و �ــ�ــ��ــ�ی ���� ا�ــــ�ان، �ــ��ــ�  آ�ــ��ــ�ــ� �ــ� 
��ا����ی �������ی ا��ان، ا���ل ����� ��ی ������� ���� 
�� ا��وز  ا��ان، ����� ������ و ��� ��م ���� ��� ا��ان 
��� ���ان ��� ������ �� ��ت �����ی در ��ل ادا�� 
ا��، ا���د ا��م ��ا�� و ا��ان ��ا�� �� ���� ���� ��ی 
�� ا��ا�� و �� ا����، ����� از ������ ���� و ا����ش در 
��ل ��ی ۷۸، ۸۸، ۹۶. �����ی در ����م و ��و� از آن و ��ور 
دا�����ان ���� ای و ��دارا�� ����ن ����� ��ج ���� 
������� و... ���� ���� ����� از ا��ا��ت آ����� و ��دوران 
آ��� ���� ��وه ��ور���� ������� ا��.  د��ار ���� �����، 
��و�� ��ور���� ������� در  وز�� ��ر�� ���� �� ����ده 
�ـــ�وه  �ـــ� وی �ـــ�د را �ــ�ــ�ی از ا�ـــ�  ــ� ا�ـــ�ـــ�ق ا�ـــ�ـــ�د  �ــ��
��ا��ه ا��. ا�� د��ار در ���� ��رت �� ���د �� ����� �� 
د��� ���ر�� در ��ور ��دار دل ��، در ����� ا����م ��� 
ا��ان ��ار دارد و ���ی �� ���� �� ������ ����� ���رد، از ��� 
در ر��� ا�� و�� ��ش ������� ��ای ���� د�� �� ��د از 
د��ار �� ������ت �� آ����� �����، ���ن از در��ز�� ����� و 
����� آ��� در ��� ��� ا����� ا�ــ�.  ����ری �����ت 
����� آ����� �� ������� ����ر در ��د ا���ر  ر��� ���� و 
��وه ��ی  از  �����، ���ن �� د�� رو���د ������ ��ب 
���ر��ی  ��ن آن در ����� ��  ��ور��� ������� از ����� 
�ــ�ه و ������ ����� ����ری ا���� ا�ــ�ان ا�ــ�.  ����  آ
��� �� ا�� ����� ا�� �� ا��ام ����� در�����  �� ��� ������
���� ��ای ��ز��ا�� ���� ��ور���� ��د ��د، آن �� در 
�� وی �� �������اری �� ����� در آ����� �����   ����
ــ� �ــ�ر�ــ� ���� آ����� و �ــ�ان  ــ�ون �ــ� وز� �ــ�ه ا�ــ�. �
������� ������� �� ���رت، ���� و ����دی در ��ا�� 

اراده ��� ا��ان ���ا���دا��.

��ارش ��د در���ص  ا������ه ����د د��ع از د����ا�� �� در 
���ه �ــ��ــ�اران ا���ب ا���� و �ــ�رت آن �� �����:  ���� 
ــ��ــ�ر �ـــ�د ا�ــ�ــ�ــ�زی در�ــ�ــ�ص �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ه و  ا�ـــ� آ�ــ��ــ�ــ� �
���.  ���ه ����اران و  ���ر آن در ����� FTO �� ا��ان ا��� 
����� ���� ���وی ��س آن در ����� ���ری ���ل دارد و 
����� ��ی آن ��رد ����� ر��� و ���م ����ری ا���� ا��ان 
ا��. آ����� و ����دا �� دو ���ر �� ���� �� �� ��ا��� ا��ان را وادار 
�� �������� در رو���د ���ه ����اران و ����ر�� ��ی ����� ای 

و ��ف ��اری ��ی آن ���� ا�� ا�� ���ر ا����ه ا��.

   قدرت ایران در سوریه گسترش می یابد 
ار���ط  از  د���،  �ــ�ار�ــ�  در  ��وزا�� ���   ���������  �����
ــ� �ــ�ــ�ان �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ارد�ــ�ــ�ه ��  �ــ�د�ــ� ا�ــــ�ان و �ــ�ر�ــ� �
ــ� ا������ �ــ�س �ــ�د �� ��� و �� �����:  ا�ــ�ــ�ا ���ر ا�ــ�،  رژ�
ر��� ����ر ��ر�� در ���ی �� ���ت ���اه ��د �� ا��ان آ�� و �� 
�����ت ا�� ���ر د��ار و ��� و�� ��د.  �� ��� �� ر�� در ��ا��� 
�� رو��� �� ���ان ��� از ��ز���ان ���ل در ��ر��، در��� ��� 
او��ا�� و ��ا�� �� از آن ا��، ���� ����� ������ت ���ان و 

د��� و ���ذ ����� ا��ان در ��ر�� ��ا��� ��د. 

     تهران اکنون حس پیروزی دارد 
روز���� وال ا����� ژور��ل در ��� از ����ت ��د، ��� اذ��ن �� 

��ات و�� �� �����:  ������ ���� ا��ان در ��ا��� �� آ����� در ��ا
��ات،  �� ۱۶ ��ه ����� در و�� ����ن دا��� و در ����ری  ��ا

از ��ارد ��ای ا���ی ��ا�� ���� ای،  ��ا�� ��رت ����� ا��.
 در ا�� ���ن، ���ز ��و��ه ����ط �� ��ف ���ه از ����� ����م 
�� FTO �� ���ه و ��ا��س ا��م �����ت ا��ا��، ���� راه آ����� 
��ای �� و ��� ا�� ا���ف، ��ف ��م ���د ����� ر��� ا��ان 

از ا�� ����� ا��. 
ــ�ا ��ا����  ــ �ــ�ــ�ن �ــ� �ـــ�ـــ�وزی دارد ز�  در �ــ�ــ��ــ�، �ــ�ــ�ان ا
ــ�ی) �ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ� در  ــ ــ�ه �ـ ــ ــ�و�ـ ــ ــ�ا�ــــ� (�ـ ــ� از �ــ ــ ا�ـ
�ــ�ــ�ی دوران  ــ�، ا�ــ�ــ�ل �ــ�ــ�ر �ــ�ا ــ�و� � ــ�، �ــ�ــ�ان �ــ�ــ��  ــ�ر� �

ر���� ����ری ��ا�� و ... ���ر ���.

    سردرگمی آمریکا در مقابل جبهه مقاومت 
�ــ�ــ� ��  ــ�ار�ـــ� �ــ�ــ� �ــ� �ـ روز�ـــ��ـــ� وا�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ی �ــ�ــ�ــ� در 
ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�و�ــ� در ا�ــ�ــ�د  �ــ�خ �ــ�ــ�ــ� در �ــ�ــ��ــ� � ــ�ــ�  �ــ�در�
آ�����  ��ر��  ا�ــ�ر  وزارت  ا���ا    :����� ��  �������� و   ����
����ه در�ــ�ــ�ص �ــ�ــ�ه ار�����ت  �ــ�ار�ــ� را �ــ�  �ــ��ــ�ر �ــ� �ــ� 
�ــ�وه �ــ� (�ــ�وه �ــ�ی ���و��)  ــ�ب ا... و د�ــ�ــ�  ــ �ــ��ــ� �ــ�ر�ــ� �ــ� �
ــ�ارش ــ � ــ�  ــ ــ�ر، ا� ــ�ـ ــ� �ـ ــ ــ�ب ا�� ــ ــ� در �ـــ��ـــ� و � ــ ــ�ــ� ا� � ارا�ـــــ� 

.��� ���� 
   ا�� ����� �� (آ�����) را ���� ا�� �� ���ا��� ا��ام ����ی در ���ر 

ــ� دو ��ر�� و ����ن و ا���د ��� در ���د�ت ا�ــ�ژی ���ن  ــ ا�
��رت د��� ���ان ����� ا��. 

  خشم صهیونیست ها از قدرت حماس 
��ار�� از �����ه ��ص ���� ���ار، ر���  روز���� ��ر�� در 
د��� ���� ����� ���س و ��ر��ی در ��ا��� �� ����� ��ی 
���ار   ����  :����� �� و   ���� ��  ���  ��������� رژ�ـــ� 
۲۰ ��ل در ز�ــ�ان �ــ�ی ا��ا��� �ــ�ده ا�ــ�. او در ������ ���د�� 
ز��ا���ن �� ����� (����ن ���������) آزاد ��. او ��ا���� ��ه 
و ��ا�� �����ی را در ��ا��� �� ا��ا��� �� ������ ��� ���، ا�� در 
���� ��د �� ��� ا�� دو از ������ ��� ����� ��ه ��د��. ���ار 
از  �� �� �� ��ز��زی ��ه و از ��ی د���، �� ادا�� �����ت ���س 

��� دارد.  و ��وه ��ی د��� ������� در ا��ا��� ��

    باید به جنگ یمن پایان دهیم 
����� ��ر�� در ��ارش ��د �� ��ا�� و آ��ر ��� ��� ا��ره 
�� ��� و در ا�ــ� ���ص �� �����: و�ــ� آن ر���ه �� �� 
ا���ا �����ت ���دی  ����ن د���.   ���  ���
�ــ��ــ�ه �ــ�ــ� �ــ� ���ن  از راه ا�ـــــــ�ازی �ــ�ــ�ــ� 
���ن ���� ������� ��ن  �� آورد�� ا�� ا
���د �����. آ����� ��� ��� ��ا�� در ا���� 
ژ�� �� ��ز��� �� ��ف را در ���ل ��� 
��� ����د، ز��ا  �����رد �� د�ر ������ت را 
�� ���ر��ی ������ن و ا��رات (���ر��ی 

����وز �� ���) ��دا��� ا��. 

گزارش

����� ��ی ا����دی، ������ ا��ا���� 

استاد  و  حقوقدان 
دانشگاه

د��� ������ 
ا�� �� دارای ���� ا����دی ��ده راد���

 �� ��ف  دو��   �� ���ر  ����ر   �� و 
وادا��� آن دو�� �� ����� �� ���  
�� �����ر ������ ا���ذ �� ��د و ا��� �� دو�� در���، ���ن 

����ی و ���� در ������ ����� وارد �� آ�رد.
در ا�� ���ص ����ر ��ز��ن ��� ����، ا���ل ����� �� را ��ای 
����ه ��� ��� ا����� �� ���ان  ا���د ���ر در ���ر��ی ����� 
��� از راه ��ی �������� ��� ���� ��ده ا��. و�� ����� ��ی 
ا����دی از ��اردی ا�� �� در ���ق ��� ا���� ا����دی ��رد 
���� ��ده و در ��ر�� �� ا�� ا�� از ��ی ��ز��ن ��ی ��� ا����� 
و�� ��د، دارای ا����ر و در ��� ��ل و�� ����� ��ی ������� 
����ردار  ��� ا�����  از و����  و  ������ ���ده ���ه  ���ان 
از   ����� ������� ����� ��ی  ��� ا����  ���م  در  ا����   ،����
���ر�� �ــ�رد ا����ده ������� ��ار  ��ی آ����� در �ــ�رد ���� 

����� ا��.
ــ� ا�ـــ�م ر���  آ�ــ��ــ�ــ� در ارد�ــ�ــ�ــ�ــ� ۱۳۹۷ �

��ا��، ر��� ����ر و�� ا�ــ��ت ����ه از 
 � �ــ�وه ۱+۵ ��ر ���ر��ی  ��ا�� ���� ای 

ــ� داری  �ــ� و �ــ� ��� آن وزارت �ــ�ا�

��د  آ����� ���� �� ����دا��ن ����� ��ی ���� ای ا��ان ا��ام 
�� ا�� ��� ������� ا���ت ����ه ����� �� ����ر ��ز��ن ��� 
���� و ا���ام �� ا�� ���وی ���ق ��ده �� �����ا �� ��ر�� 

آن �� ��داز��:
  در ��ده �� ����ر ��ف ��ز��ن ��� ����، ��ا��� ا��ا��ت 
 ��� د��� ���� در ������ت ����� �� ����� ��� ا����� ��رد ��
���� ����ری �� ا���د��  وا�� ��ه، ��ل آن �� آ����� ��ون ��� 
� ��ه و �� ��رت  ارو�ــ� و �� ��رت ������� از ��ا�� ����م ��ر
������ ا��ام �� ����� ��� د���،���� ا��ان �� ���، ا�� ا��ام 

آ����� در ���رض �� ��� �� ��ده �� ����ر ��� ���� ا��.
   از �ــ�ی د��� ���۲ �ــ�ده �ــ� ��� ����، �ــ� ����� روا�ــ� 
دو����� در روا�ــ� ��� ا���� �� ����ی ا���ام �� ا�� ���وی 
���ق و ��د����ری ��� و ا���م ���� ا��ا��ت ����� ��ای 
��� دا��� و �� ���� ا�ــ�س، ا���ام ��  �� ����� ��� �����
�� ����� ������ �� �� ��د����ری در ���ق ��� ا���� 
�ــ� �ــ�ــ�ان ا�ــ� او�ــ�ــ� ������ �ــ�ه و �ـــ�ون آن ��� ����� 
ا���ن ���� ���ا�� ��د. �� ���� �� ���� �����، ��ف آ����� 
از ا���ل ����� �� وارد آوردن ���ر �� ���م ��دم، ���و��ی 
���� و ���� ��� وا���� و دا�� ����ن ا�� و �� ��� 
آن �� ��ان ����� ��ی ������� آ����� را �� ��ر ��������� 
ا�ــ�ان  ����� ������ و ��د����ری ���   �� �� ����
ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ی �ـــ�ق �� ���� �ــ�ــ� ��  دا�ــ�ــ�.�ــ�ــ� آن �ـ
�ــ�ده ����  ا�ــ�ان  ����� ������ و ��د����ری 
���� ��ی ��� ����� و دو�� ��ی د��� 
 �� ����� ���� �� ��د��ه  را در ������� و ��
��د ����ر �� ����ش ���ر��ی آ����� و 
��� روا�� ا����دی �� ���ر ��رد ����� 
�� ��ان  ��ا��   �� �����ا��   .�����
��� آ����� �� ا���ل ����� ��ی ������ 
از دو�ــ� �ــ�،  را   ������ ����� �ــ� 

���� ��ی ا����دی و ���� ��� �� ��� ����� ��ی ������ 
�� ����� �� ����ر ���  ��ده  �� ��� ������ (������) آ���را ��� 

���� ����ب �� ��د.
  از ��ی د��� در ��� �� ��ده دوم ����ر ��� ���� ���� ���ن 
���� ���� ا���ی  �� ��� �� ��ز��ن ��� �� ����ی ا�� ���وی ��
آن ��ار دارد. �� ا�� ا��س ��� دو��� �� دو�� د��� ����ی ��ارد ��ل 
آن �� �����ت آ����� ��ا��� �� ز�� �� ��ا��� ا�� ا�� و ���� ���� 
������ ��ی  و  ����ای ���ن �� �����  را  ���ر��، �ــ�د   ���� ��

��� ������ ����� و ا����دی ���� را �� آ��� ا���ل �� ����.
  ������ در ��� ���رم از ��ده دوم ����ر ��� ���� ���� 
���ن �� ���: ���� ا��� در روا�� ��� ا����� ��د از ����� �� زور �� 
ا����ده از آن ���� ������ ���� �� ا����ل ����� �� ���ری  
�� �� ����� ��� ���� ������ دا��� ����،  �� �� روش د���ی 
�� ���ر ز�ــ�دی از ������ن و  ��د در ����  �ــ�دداری ��ا��� 
�� ��� از ����م ا��ام �� ����ری  ������ ��اران ا����دی ا��ان 
��ده ��د�� �� ا�� ���ر��ی ������� آ����� و ����� ��ی  �� ا��ان 

��������� روا�� ��د را �� ا��ان �� ����ن ر������.
ا�ــ�س  �ــ�   ۲۲۳۱  �������  ��� آ�ــ��ــ�ــ�   ������� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ی 
��ده ۲۵ ����ر ا���ی ��� ���� ا�� و آ����� ����ف ��ده 
۲۵ در ������� ۲۲۳۱ ������ ���ده و �� ا�ــ�س ����� �����و� 
��ده ا��. در ����� �� ��ان ��  ��د ���� �� ��� آن ا�ــ�ام 
����� ����ر ��ز��ن ���  �� آ����� �� ��د��ه  ا�� ����� ر��� 
����، ������� �� و ������ �����ات ��� ا����� در ��� دارد 
و  آزاد  ���ر��ی   ����  ������� ا����دی  ����� ��ی  ا���ل   ��
����� ا��ا��ت و ����� �����و� ��د �� ����� ��ی ���� ���� 
�� ا��ا��ت ����� �� ��� ���ر ��ار دادن ����� ��، ����ن 
���ر ����� را وادار �� ����� و ����  ا����دی و �ــ�دم آن 
���. �� از ����� ��ی ����، �����،  ��ن �� ������ ��ی ��د 
ا��� و ا����دی در ��ل ��ی ا��� ���� ����� ��ی ���ا����� 
ــ�ی  دارو� �� ���ص  دارو  �ــ�وش  از  ����� ������ی  و ������� 
���دار، ��اد ��م او��� �����، �������  ����ری ��ی ��ص و وا

ورود و ����� ا��ا���ن �����.

ابعاد حقوقی خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم های یکجانبه

نگاهتحلیل

����� ر���� ای و ������ ��ب از ���� در ��ا�� ا��ان �� ����� 

 ������ ا�����ل د����ن

 آمریکا به دنبال افزایش نفوذ خود 
در شورای امنیت

�����ر ����ب ��ز��ن ��� و ��ءا����ده ��رت ��ی ��رگ از ا�� 
��ر�����ن و  �����ر �� و��ه از �ــ�رای ا����، ���اره ��رد ��� 

�������ان ����� ��ده ا��.
��م ����� در ا�� ز���� ��دا��� ���ه  ا�� �� ���� در ا�� ��ل �� 
�� ا�� آ����� �� د���ل ا��ا�� ���� ��د �� ا��  �� ��ا�� ��
��دن ���ذ ر���ی ��د در ا�� ���د ��� ا�����  ��ز��ن و ���ود 
����� و ��  ا��.  ا�� رو�� از ز��ن ���� رو��� �� او��ا�� ��ت 
از ا�� �� ����، �������  ������دی آ����� را در��ره ���ان او��ا�� 
و�� ��د، وا����� �� ا��ا��ت ��د ��ای ���ود ��دن ��رت رو��� 

در ��ز��ن ��� و ��رای ا���� ا��وده ا��. 
�� آ����� و ����ا�� در ا�� ��ت ��دا��� ا��،  ��م ����  ��� از 
����� ������� ای در ���� ����� ��ز��ن ��� در ا���� ��ل 
�� ���ان آن ������ �� ا����ده از �� و�� ���� ا���ی  ��� ��د 
���� ���ان ا�� ������� در ����، ����  دا�� ��رای ا���� ��د. ا
ا�� ا�� ��� �� د���ل ���ود ��دن ��رت ر���ی آ����� ���� آ����� 
��ارش  ���ن ��  �����اری رو���ز  و ��� در ��رای ا���� ا��. ا
داده در ��� ا��� ����ن �� �����، ر��� ����ر آ����� از ������د 
��ده  ����� دا��� ژا�ــ� در ا�ــ� �ــ�را ا�����ل و ا�ــ�م ����� 

ا��. 
�� ا��س ا�� ��ارش، �� ����ن ���� از ���� ����� ژا�� در ��رای 

ا���� ��ز��ن ��� ����� �� ���. 

زورآزمایی مخالفان و دولت
 در پاکستان

ــ�ه از  �ــ� �ـــ�ود دو � ����ن  �ــ��ــ� �ــ�ی دو�ـــ� �ــ��ــ� ��
����ش دا���  ����� آن �� ��رد، رو �� ا��ا�� ا�� و 
ا���اض ��ی ��د�� و او��ع و��� ا����دی، ���ی دو�� 

را �� ��ت �� ��� ا��ا��� ا��.
����ن، از ز��ن �����ری  ���ان ��ن، ���� وز�� ����� ��
����� ادا�ـــ� �ــ� د�ــ� و  از دو�ـــ�  �ــ� �ــ�ــ�رزه ���� دو�ـــ� 
����ن، ������ �����ات  ������� در �����ی ����� ��
�� ���� �� دو�� ���� را �� ����اری ا������ت زود����م وادار 
����. �����ن ���ان ��ن �� ا�� ��ور�� �� در ��رت ا��ای 
ا������ت آزاد و ���ف، ���ان ��ن ��ر د��� �� آرای ��� �� 

��رت ��ز�� ��دد.
��� روز ��� ��، ���ان ��ن از ������� ��ا�� ��د 
����ن  را ��ای ����اری ���� ��رگ ا���ا�� �� ������ ��
ا���ل  ����ن،  ��  ����� ���� وز��   ����  ��  .�������
����ن  �� ا������ت زود����م در  ����اری ��ری  ��ر���ن و 

دو ������ ا��� ��ب ����� ا���ف ا�� و �� ���� آن، 
�����ات و ���� ���� دو�� ادا�� ��ا�� ����. 

����ن، ����اران ��د را در �����ی  ���� وز�� ���� ��
���ر ��ای روز ���ر���� ۴��داد ��ا��ا��ه  ����� ا�� 
����ده ���� دو�ــ� �� ر���ن ��  �ــ�ده �����ات  و ا�ــ�م 

������ت ادا�� ��ا�� ����.

�� ۴۳ ��ل ���ی ��ه �� از �����ی ا���ب ا���� ا�ــ�ان، وا�����، 

بین الملل وه  گر

���� ���ی
�ــ� آ��ــ� و �ــ�ــ�ــ�ان ����� ای ا�ــ� دو، را�ــ�ــ�د�ــ�ی �ــ��ــ��ــ�ن و ������� 
������ ��ی �� ����ی را در ����� �� ����� و ����د�� ا�� ا���ب ��رگ �� 
��ر ����� و ��ف آ��� ���   ���ط ���م �����ی ا���� و ا��وای ��� ا��ان ��ده ا��. ���� در ��� از 
ا�� �ــ�ارد و �� از �ــ�وج ��خ ���� از ����م، �����ت آ�������، ا���ا��ی ���ر ��ا���ی را ���� 

���ر��ن ��ا�� و �� ���م ��ا ا��ا ��د�� و ���� ا������ ��س، ا���د�� ا���� و ���� ������ان ���� 
����� ��� �� ا�� �����د ���� ���اه ����.  ����ی ����ه �� ��ارش ا��ق ��ی ��� و ر���� ��ی ����، 
��������� و ��ا���ب �� و��ح ا�����ل وا�����، �� آ��� و ���� ���� �� ا�� دو را در ا�� 
����� ��ا���ی �� ا�ــ�ان و ���� ���و�� ���ن �� د��. ��ا��  از  آن، ا�� �ــ�ارد ���ن �� د�� �� 

��خ ���� و ����ی آن �� �� ا��ازه ای در درک ����� ���ی در ���م ��� ا���� ������ �����.

مکث

   انهدام اضالع جنگ راهبردی 
دشمنان علیه ایران

����ری ا���� ا��ان در ��ا��� 
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������  ����
���ی آ�����،  �� ا���ا��ی ���ر ��ا
ــ�ــ� �ــ�ی ر�ــ�ــ�ر  �ــ�ــ�ــ� �ــ� و �ــ�� �ــ�
دا��� و ����� ای ��د را در ذ�� ا���ا��ی ���و�� ���ل 
��د.�� از �� ��ل ��� را���دی و ���� ��زی   �����
 ���� ���� ارو�����ن در ا���ی ����م، ا��ان از �� �� 
ــ�رت  ــ ــ� � ــ ــ� �ـــ�ـــ�ـــ� ای � ــ ــ�ا� ــ �ـــ�ـــ�ـــ�ات �ـــــ�د را در �
ــ�ــ��ــ�، �ــ�ــ� �ــ�زی  �ــ�ــ�ــ� زد و در � ــ�ــ�ی �ــ�ه  �ــ��ــ�ــ� �
ــ�ده از  ــ�ــ ــ ــ� ــ� ۶۰در�ـــــــــــ�ی، ا�ــ ــ� ــ�� ــ� ــ� ۲۰در�ــــــــــ�ی و �
ــ�ی ۴و۶، �ــ�ــ�ــ�ــ� و �ــ��ــ�ــ�  ــ� � ــ� ــ�ــ�ــ�ژ�ــ�ی � ــ�ــ�� �ــ��
در���ص ���������ژ��ی ��رن و ��ز��ا�� ��دو و ���� 
�� ا��س ��ا�� �� از ��و� آ����� از ����م را در د���ر��ر 
ا�ــ� ���� ��� ���، ا��ا���� �����  �ــ�ار داد. ����ا �� 
���� ����� ��ی ا��ا�� �� ��ی و��و�� و ����ن و ا����ل 
ا���ری آ����� و ����ان آن در ��ا�� ا�� ���� �������� و 
���ی  ��رگ، ����� ���اق ���� �� ا���ا��ی ���ر ��ا
���ر��ن ����ب �� ��. ��ا���م در ��ا���۲۰۲۰،   ����
�ــ�ا�ــ�، ���� ���، ���و�� و �����، وز�ــ� ��ر�� وی 
��رآ��ی ا���ا��ی  �� �� ���ر ر����  در���� از ���� ��رت 
���ر��ن �� ا���ت ر���ه ��د.  ���ی آ��� ����  ���ر ��ا
���� دو�� ����ن و ����ان وا�����  در��ل ���� ��� ��
در �� ��ر���ی و �����د ا���ا��ی ���ر ������ا�� ���� 

ا��ان ��� از �� ز��ن د���ی �� ا���ت ر���ه ا��.
کث

م

   ��ب ��� ��ا�� وا����ت را ��د��ه ����د
����� �������� ���� در ��� از ������ت ا��� ��د در ���ص ��� 

او��ا�� �� ��� ��ب در ا���د ا�� ���ان ا��ره �� ��� و �� �����: 
���� �و��� در ���ص ��ا�� ��� و آ��� ا���ز در او��ا�� �� ��رد 
���� ا�� ا�� ��� ��ان از ��� ��ب در ا���د ا�� ���د ����. ���� �� 

�� ��د��ه ����� ��رت ���� و �� ا��س ��د����ی، ���� ��د�� 
���د�ت او��ا�� را �� ا��س آ��� �� ��ا���، ����� ����. ا���ن 

��� ����� ��ب از او��ا�� ��ای ا���د ��� ����.

���� ��� از ���ان او��ا�� ���  ����� ���� از ����� ��� ����� ��وز 
��ده ��د و ��� و رو��� �� ا���د ���ر ���� ��� ����� �� ر���ی آ�����، 
������ ��ب را �� ���� ����ه ��د�� ا�� �� از ���� رو��� �� او��ا�� 
و �� آرا�� ��ب در ����� ����، رو��� و ��� �� ��رت ���� آ���ر 
در ��ل ����� ا���ف ���� ��ای ������ �� آ����� و ����ا�� �����.

����� �وروف، وز�� ��ر�� رو��� د��وز در ���� ز���� �� ا��ره �� ��وم 
���: «��ای ����� ا���� ا����دی ����  ����� روا�� ���� �� ��� 

واردات �����ی ���� ����� ��د. وی ا���ر ��د: رو��� ��� �� ��د 
��ده ا�� ���� ا����د �����   ���� �� ���ر���� ���� ��ا�� ��د  و 
و راه د���ان را د���ل ��� ����.»  از ا���ای ���ان او�ــ�ا�ــ� �� و��د 
����� ��ی   ����� از   ���  ،���� ���ر��ی  ���ر  در��ا�� ��ی 
�ـــ�دن رو�ــ�ــ� �ـــ�دداری  �ـــ�دن �ــ� �ــ�ــ�وی  ا�ــ�ــ�ــ�دی �ـــ�ب، ����م 
��ده ا��. آ��� ��� و ���� ��ای ر���ن �� آن ��ش �� ���� �� 
�� ا���وار�� در ����� �� �����  ا���ا��ی ����� ���� ��ت ا�� 

��� ���� ���� ��د.
ــ� رو��� و ���، ���� و ا�ــ�س ا�ــ� ���  �� روا� در ���� 

���ر��ی د���  ���� ����� ا��، ����ری از 
��� ����ق ���وی از ا�� ��� ���� �����، 

���ر��ی   �� ز��ا ��ل ��ی ����دی ا�� 
���ن از ��� ������� �� ر���ی ا���ت 

����ه �� ��� آ��ه ا��.

روابط پکن و 
مسکو تقویت 
می شود

او��ا�� �� ��� ��ب در ا���د ا�� ���ان ا��ره �� ��� و �� �����: 
���� �و��� در ���ص ��ا�� ��� و آ��� ا���ز در او��ا�� �� ��رد 
���� ا�� ا�� ��� ��ان از ��� ��ب در ا���د ا�� ���د ����. ���� �� 

�� ��د��ه ����� ��رت ���� و �� ا��س ��د����ی، ���� ��د�� 
���د�ت او��ا�� را �� ا��س آ��� �� ��ا���، ����� ����. ا���ن 

گزارش



حوادث
A c c i d e n t s۱۹

۳۸ ��� در ��ا���ه دا����ه ا��م ��دق(ع) ����م و را�� ����ر���ن 
����. ���� ���ی، ر��� اورژا�� ���ان �� ��م �� ���: ���� 
۲ و ۳۳ د���� ����اد �� ����، ��ارش ������� ��ا�� در ��ا���ه 
���ره �� دا����ه ا��م �ــ�دق(ع) ��ا�� ���ک ��ب �� اورژا�� 
 �� ــ�ادی �� ��� ا�ــ�ام و ����م ��  ا�ــ�ع داده �ــ�. ���و��ی ا�
۳۸ ��� �� ا�� �������، ����ل ��ه ا��. آ��� ��� از ا��ا��ت او��� 

در����، را�� ����ر���ن ����. 

�، �� ���وم ����ی  �ــ� ���دف ا����س �� ۲۰ �ــ�دروی �ــ�اری در ���ان ���رک ��� 
 :��� ��ا��.  ����� ���ا... ر���� ��ر، ر��� ���� را��ر ا���ن ا���ز �� ���� ���� 
���� ۷ و ۳۴ د���� ��� د��وز و��� ���دف ���ن ا����س و ��� د����ه ��درو در ���ان 
�ــ�ارش ��. �� ���ر ����ران در ���، ����م �� ا����س ��   ۱۱۰ ���� �� � �� ���رک 
��ده ا��. در ا��  ����ل ��درو از ��ف را���ه �� ۲۰ ��درو، ����رد  وا�� �� د��� ��ا��� 
��د��، �� ��� ���وم و را�ــ� ����ر���ن ����. ��� ��د��، ���� از ���� ������ 

از ��ی را���ه ا����س ��د.

مسمومیت 
۳۸ دانشجو 
در خوابگاه 

تصادف هولناک 
اتوبوس 
با ۲۰ خودرو

� ����� ا�� و �� ����  ��ا�� ۴۰�� ۵۰����اده ����دان ��ا�� ��
د�� �� د�� ��دا��� ا��. ��ل ��درا�� �� ��� ا����ر ���ی از 
��ز��ان و ����ان ��ن �����، ��ب ����. ��ای ���ن آ��� 
���� ای ��� ��� ��د و ���� ������ ��� ��ای �� ���� 
آ��� را ��ک ����. �� �� ����ی �� از ز�� آوار ���ون �� آ��، زن و ��د 
�� دو ��ز��ش ز�� آوار ����ه، از  از �� دل زار �� ز���. �����دی 
��ت �� �� ���� اش �� ����. ��� از ا�� ����اده ��، ����اده 
 �� را��� و ����، �� �ــ�وس و دا�ــ�د د�ــ� ����دی ����� 
���� دا���� ا�� ��� �� ا��ی از  � ���و��  در ���� ���� ��

��د��ن ا�� و �� ���� ��ن.
��اد، ��� از دو���ن ���� و را��� ا��. او �� ������ر ��م �� 
��د��. را��� ��� ���زه  �� ����:« آ��� دو ��ل ��� ازدواج 
 � ���� اش را در ���� اول �� ����� دا�� ا�� �� ��ه ���، 
���� را «��ی»  ��ا��.  راه ا��ازی ��د و �� ��� ����ش، ��م 
� را ����م، �ــ�ورم ��� و �����دم �����  و��� ��� ر�ــ�ش ��
ا��. و��� �� ��� ��د�� ر���، �� وا���� رو�ــ� رو ��م. �� 
� آ��م  ���� �� دو ���س ����� ا�� ����ش ��د. �����ر �� ��
و ����� و���� آ��� ��م و�� ��� ردی از آ��� و�ــ�د �ــ�ارد. 

� د�� و �� دو ز��ه �����.  ا���وارم ����ه ای ر
از  از �������ن ��د�� ا�ــ�. ���   ��� ،���� ۴۰ ��������
دو���ن ����� او �� �� �� ����:« ���� ����� ��د و ��ز�� 
ــ�وش �ــ�وژه �ــ�ی �������� �ــ�د و �ــ� �ــ�وژه  دا�ـــ�. او د��� �
 � ���و�� ��� ����ری دا��. و��� ��� را ����م، �� ��ف ��
����  ��دم و در ��ل راه �� �����ر �� ���� ���س ����� ا�� 
�� ا���ی  � آن ��ر �� ��د  ���� اش ����ش ��د. و���� ��
�����ر��ه ��ا���. ��������  �� ز��ه ����ن ���� و ا��اد 
�� ا��اد��ان  ��دم و �� ��د  ���اه �� ا��اد��ان ��� و�� 
 ��� ������. �ــ�  ���ش را �ــ�ــ�اه ��� ��� د��� �ــ�ــ�ون 

������ی ��ز�� او�� �� ������� ��رش را از د�� داد؟»

چهار عضو یک خانواده زیر آوار
� ����ه ا��.  ���ر ��� از ����اده ���� ������ن �� ز�� آوار ��
او در��ره ا�� ��د�� ����� �� د��: « دا��دم ���م ز���� اش 
� ���د. ���ز ۲۰ روز  را ��و�� �� ا�ــ� ����� ��و�� را در �ــ�
�� ا�� ا���ق ا���د. دا��دم  �� از ا����ح ���زه اش ��� ��رد 

� �����. ��وه ��  �� ��ادرزاده اش و دو ��ا��زاده ام، ز�� آوار ��
آ���، دو ��دک ��� ���� �� ��ای ���� ����� آ��ه ��د�� �� 
ز�� آوار��. ا��اد��ان �� ا����ده از �� و د����ه ز��ه ��ب ����� 
د����ه ����� از ز��ه ��دن ا���ن ���ن داده ا�� ��� ����� 
آن ��ر ز��د ا�� �� �� ���� �� ��ان ��ر ��د. د�� ��ن درد 
��� ��ل �����. ���و��ی ��د�� �� ����ر   ���� ،����

���ا��� �� آوردن آب و �������� �� د���ان ��� �� ����.»
����ه اش ا��. او �� ��م ��  ��د ��ا���� �� د���ل ��ادر 
� ����ل ��ر  �� ����:« ��ادرم �� ���ان ��ر�� در ���� ���� ��
��د �� ��� ر��ش ��د و�����ر ��. ���س ا���� ��رم را �����م 
���ن ��� ��� ��� ز��ه  � آ��م ا�� �� د��ن ��� آوار  و �� ��
�����. آ����� �� �� ز��ه ������، �� ��ش ����� و در ����ت 
 ����� � ��ه ��د��. ����ران ��ادرم  او��� ��د�� از ��� ��ر

� ��ر �� ��د��.» روز ��د�� ��� ۸۰ �� ۸۵ ��� ��ر�� در ��
 �� ���� ����ی، ��� د��� از ����دی ��ی ���و�� ا�� 
���� ا�ـــ�. �ــ� او �� ��ا���  �ـــ�ادرش ��� �ــ� را د�ــ�ــ�ل او 
ا�� ��   ������� آن �ـــ�ر  ����� اش  �ــ�ل  ا�ــ�   ���� ����
�ــ�ر�ــ�ا�ــ� �ــ� �ــ�ــ�. از �ــ�ــ� از دو�ـــ�ـــ�ن، در �ـــ�رد �ــ�د�ــ� 
� ��د و ���� ا�� روز ��د��  �� �����: «����ر او ���ی ��
� ��ه. ���اه ����اده او، ���م ����ر���ن �� را د���ل  وارد ��
����� ا�� ��� ردی از او ���ا ���د��. ��� او را ��   ����
در ���ی ���زی ����� ��ده ا��، و�� �� ا�ن ���ی از او ���ه 

ا��.»
�� �� ��ت �� ��ب ا�ــ�، �� �ــ�درش �� ���  د��� ��ا�� 
ــ�م دو  ــ�ا�ـ ــ�ان �ـــ�ا�ـــ�ش ا�ـــ�:« �ـ ــ� ــ� آ�ـــ�ه ا�ـــ�. او � ــ�د� �
�ـــ�ر �ــ� �ــ�د و ا�ن دو روز ا�ـــ� از او   � ���� �ـــ�د در ا�ـــ� �ـــ�
 ���� ــ�ارد ��  �� ا�ــ� �ــ�ل ���� � �� �����.» �ــ�در د���ی 
�� ����: «�ــ� �����؟ ���ر ��ز��م ز�ـــ�آوار ����� و ���ی

 از آ��� ��ارم. » 
��دی �� ر��� ��ارد و در ��� از �����ن ��ی ����� �� �����ن 
ا���ی ����� ا��، �� ����:« دو د��� و ����م ��ای ��ردن 
«.����� � ����� �� ���� آ��ه ��د�� ا�� د��� از ������ن ��ر

�� از ����ان ��د�� ا��، �� ����: «روز ��د��  ��د ��ا�� 
���ن �ــ�ای �ــ�زش ����ی آ��.  �� �� �� ����� ر��� �ــ�دم 
 �� وارد �����ن  ���ون زدم.  ز���� ا�� و ��ا����  �����دم 
� ���و��  ��م، �� ���� ����� رو�� رو ��م. ������ن ��
��د  و ���� از آن، ���� ��ی ��درو��ی ��رک ��ه را  ر��ش 
���� ����� و  ����� ��د. ���� ��ی ��دروی ��دم �� 
�� ��د.»    �� �� ���� آن آ��� د��ه ا��. ��ا�� �� و و�����
 ���د ����ی �� از ��د�� ���� ���� ��دم در ���� ا��، از 
���� �� ���:« ���و�� از ��� ���� �� ��ا��  �� �� ����� ����
�����ی ���ان ا�� و �� ��ا�� و ا������� �� �� ����، ��� 
� ��� ��د. ��������  ��� ��� �� �� ��ه د��� �� آوار��ی ��
��دن ��دم و��د ��ارد و �� ����  ��� ������� ��ای ����ق 
� ����د. �� ا�� �� �����ن ��ی  ���� ا�� د��اره ��ی ���ری ��
������� ���ود �� ���� ا�� ��ز �� ��دم �� را���  ا�ــ�اف را �� 
� �ــ��ــ��ــ�ــ�. �ــ�ــ�و�ــ� در ��ل  �ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� �ــ�د�ــ�ن را �ــ�ی �ــ�
� را �� ���اه  ��ر، ��� ر��ش �� ����� ��داری ����� و�� ا�� 

� را ����� و ��� ����� ��داری ����، ���� ا��.» �� �� دارد. ا
ــ�دم از  ���ا�� ��ی �ــ�ــ�و�ن و ���� �ــ�ــ�و�ــ�ان از ���� �
� �� د��� ���د و در ���� �� �� ����اده ��ی  ر��ش ا������ ��
� ��ور���.  ���ن ���� از �� ����دان ������ �� ��د��، ��
���ش را �� �������� ����� ��ل ا��� ��ز���ن ا��م 
���:« �� ���� �� ��ا�� ������ار ��زه، �������� ����  ��د و 
از ��زه، ��� �����ت آوار��داری ��و ر��� و �� ��� از ��ا�� 
ا�ــ�ادی د�ــ�ر ��ا�� ����. ��ا�� �ــ�ای ا�ــ�اد، ���اری 

��� ا�� و ���ر ��دم �� ��ر را ��ای �� ��� �� �� ���.»

زنگ خطر

پالسکو، عبرت نشد
�� ز�� ��� در   ��� ��ل ��� ��د 
��ره ��� ������ن ��ی ��ا��� �� 
 �� ر�ــ�ش ����� �ــ� �ــ�ا درآ�ـــ�. ا
���ا��� در�� ������، ��� ��ل 
و ���ر ��ه. ��� �� روز ز������ 
�����ه  ��ا�� ����ن �ـــ�اران  و در 
���ن ����� آوار ��  �� ،��� ����
و ��� از آن ا���ر ����� در��ره ��� 

�� ��ری �� و ���ر ���� د����ه �� ��و� ��، آن  ��د��، 
��ر  �� ز���� �� ���� ���ادی از ���� و آ�� ���ن ��ی ��ا
�����ر �ــ�د و ����اده �����ن �ــ�ون ���� �� ا��  ز�ــ� آوار 
����� �� �� ��ش ا��اد��ان ��� دو��� ��د�� و �� ز��ه 

���ون آ��ن �����ران ا��� دا����. 
ــ�ه، �ــ�د�ــ� ����� ا�ــ� ��ر  �ــ�� ��� از ��� �ــ�ل و ���ر �
ــ�دان ���ار ��. ������ن ����ز و ۱۰ در �����ن ا���ی آ�
���ن ��و ر��� و ��� از ۵۰ ��� ز�� آوار آن  ���� ���و�� ��
از ����� درس  �����ر ����. ����ای ���و�� ���ن داد 
�� ا�� ��ر از ���و�� درس ������، دو��ره ����  ������� و ا
���ار ا�� ��ادث ��ا��� ��د و ������ن د���ی ������ 

��� ا���ری �� ����.
ــ�ره ��ا���� ا��  ۱-  �ــ� از �ــ�د�ــ� ����� ا�ــ�م �ــ�، در�ـ
داده  ���ار����  ا�ــ�  از   ��� آن  �ــ�ــ�ات  و  ������ن 
ــ� ر�ــ�ش  ــ ــ�ــ� �ــ�ــ� از د�� ــ�ی �ــ�ــ��ــ�ــ� آ� ــ� �ـ �ـــ�ه �ـــ�د ا�ـ
������ن ��� از آ�� ��زی ��د؛ در�� ����� ��� ر��ش 
� دو ���ی ���و�� آ�ــ�دان. دو روزی ا�� د����ه ��ی  ��
���ر�� در ���ی ���زی ���� ���� رو �� ���� �� ���� ����، 
��� از ا�� در��ره ���ات ا�� ��زه ���ار داده ا�� ا�� �� 
��� �� ر�� ��ش ���ا�� ��ای ����ن ا�� ���ار�� ���د 
و ���� از ��وژه ��ل ۹۸ �� ���ر ا�����ار و�� ��ز���ن 
ا����ح ��. ���ر ا�����ار در ا�� ��ا��، �� ���� �� 
����� �� ���ار�� در��ره ا�� ������ن ��د. ��� دو ��ل 
��� از ا�� ا����ح، �� ����� ���� �� ���ار�� ���� ��، 
�����ر ��ه و ���� را از  �ــ�دش ��� ز�� آوار �������� 

د�� ����. 
 �� ۲-  و��� ��د�� ����� ا���ق ا���د، ��� از �������� 
ــ�د، ���ر  � �����ت ا�ــ�اد و ���ت را �� د�ـــ�اری رو�ـــ� رو 
 �� ���� �� د�� در ����� ������ن ��د. ا�ــ�ادی  ا��اد 
از ������ ��� از و��� ��د�� در ��� ���ر دا���� و �� 
����ن �����ت ��� و��، ���ان را ��ک ���د��. در ����ای 
���و�� �� �� ا�� �� ا����ل ر��ش ���� از ��زه و��د دارد 
���، �����ت ا��اد��ان را ��  ا�� ���� ا��اد ��� �� ��� 
���� رو�� رو ��د؛ ������ �� �����ی اورژا�� و ���ون 
��� دا����.  ا�ــ�اد و ���ت �ــ�ل ا��� �� �� روی آن ��
آ��زش ��ی  ���ر  در   ���� ��ا��  ���و��ی  �� ر��،   ���  ��
�����، آ�ــ�زش ������ ���� �ــ�ادث ��� ����� �� در 
ا�� ��ا�� ���ان ر���ر��ی ������ ���و��ان را ����ل ��د.
۳-  ������� �� و ��ز���ان ��� ���� ���� دا��� �����، ���ر 
آ��� در ��� ��ی ��د��، ��� ���� �� ���و��ی ا��ادی و 
ا��اد �����ر در ز�� آوار ��� ���؛ �� ����� ��د�� را ������ 

���� از ��د �����.
۴- ����� و ���و�� ��ور��� و ���� �ــ�ن ������ن و 
 ��� ا�ــ�اد�ــ�ان �� ا�ــ� ��� ���� �� ���� ����. �� 
��ا���� ��زه  �� �� ����� �� ا���ر��ی  ���ول ����رد 
ا�� و ��ا از ������ ا�� ������ن �� �� ر�� ��� ������ی 
���؟ ��� ��زه د��� ��ا��� در ���ر و��د دارد و �� ز���� 

��ار ا�� ��ای آ��� ����� ���ی ��د؟ 

پیدا کردن نوزاد در سطل زباله
 ������� ���� �� دا�ــ� دو  ــ�زاد ��� �ــ�زه ����� �ــ�ه  �
ر�ــ�  ــ�د  ــ�زی آ�ـ �ـ ــ� در ����  ــ�� ز� ���� و ���� در �ــ�ــ� 

��ه ��د، ���ا ��. 
���ر ا�� ��� ز���� ����� ��ای  ا����، ����م ���ر از 
��زادی ���� �� �� ��� و�� در ���، ��زاد را در ���� �� 
���� ������� �����ه ��ه ��د ������. آ���  در ���ن دو 
 ��� ����� و در��ا��  ���� �� ���� و اورژا�ــ� ���س 
��د��. ��ا�� ���ن �� داد ��زا د ���ن روز �� د��� آ��ه ��د.
���� ���� ���ی، ر��� ���� اورژا�ــ� ���ان در ا�� ��ره 
�� ��م �� ���: ��� روز ������ ��دی �� اورژا�� ���س 
�ــ� ���ز ��� ���� ��ا  ــ�ع داد، �ـــ�زاد ���ی  ���� و ا�
���ه را دا�� دو ���� ������� ���� و ���� در ��� 
ز���� ���� ��زی آ��د ���ان ����� ا��. در ادا�ــ� ���و��ی 
 ����� ــــ� �ــ� آ��� ر���� و �ــ� از �����  ا�ـــ�ادی اورژا�
�ــ�دن، او را ����� ����ر���ن داد�ــ�. ��ل او  �ــ�زاد و ���� 

ر���� ��� ا��. 

۶۲۲۲ ���ره  ۱۴۰۱ ۴ ��داد  ���ر�ــ���

د��� ��ادث

���� ����ار

روا�� ������ر ا��ا�� ��م �� از ����اده ��ی ��� ا����ر ����� ���و��

���ت ز��ه ��ب ��

زوم

عبدالباقی در دیار باقی
در ���� �� د����� ��� از ��د��، د���ر ��زدا�� ���� و 
�������ر ������ �ــ�در ��ه �ــ�د، �����ه دو���� ا��م 
�� ���� ���ا�����، ���� ا�ــ� �ــ�ج در ز�ــ�ن ��د�� در 
������ن ���ر دا��� و ������ ��ه ا��. ��� و���� 
ادا�� دا�� �� ا�� �� ا��اد��ان �� ��� ��دی در ��� آوار 
�و �ــ� �و ���� �� �� ��ت ���� د�ــ�ه ��د و ������� 
او از ��ی ���ه ���� ���د. ��� از ��� آوار ��رج و ����� 
����ران ���� �� �� در ���ر�� ��� او، ��ار�� ��� 
�� �� ����� �� ���� ���ا����� �ــ�د. ��� �� د���ر 
 ����  ����� اداره  �ــ�  �ــ��ــ�   ����� �ـــ�ای   �����
���� ����� �� �� �� از ��ر�� ��ی ���� ا�ــ�م ��، 

������ن  �ــ��ــ�  �ــ�   �����  ���
ا��. داد���ن ا���ن ��ز���ن 
�� �� از ��ارش ����� ���� 
�ــ�ــ�ــ�، �ــ��ــ� �ــ��ــ� ������ن 
ــ� �ـــ�م او در رد�ــ�  را �ــ��ــ�ــ� �ـــ�د �
۳۹ ���� ���و��ن و �������ن 
��د�� ������ �ــ�ار ����د. ا���� 
ــ�ی ر�ــ�ــ�،  ــ ــ�ارش � ــ ــ�س � ــ�ا�ـ �ـ
�ــ�ــ�ا�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ��ــ� �ـــ�ل ۱۳۶۰
ا�ــ� ا�ــ� در ا�ــ� ���� �ــ� او 

۳۵ ��ل ا��م ��ه ا��.

جست وجو با دستگاه زنده یاب
دو��� ا��  ����دان،���  �ــ��ــ�اده �ــ�ی  و  �ــ�دم  از  ����ری 
�� ا�ــ�اد�ــ�ا�ــ� �ــ� �ــ�ش �� ���� رد و ����� از ����دان ���ا 
��� ���� ��ل ا���، د��  ����. ���� ���ری، ������ وا
��ر ا��ادر���� �����:«�� �� �� و  ��ر �� ��� �� ��ای �� از  از 
د����ه ��ی ز��ه ��ب ��� و�� را آ��ز و ��� ��� را از ����ت 
� ��د��. ��� و�� را �� ���� ۴ ��� ادا��  ���� ز��ه ��ر
داد�� و ���زه �� ��ر�� و ����س ���� را از ز�� آوار ���ون ������. 
���� ����� ����اده ��ی �����  ����اده ��ی ����دان �� وا
دار��. ا���� �� ����اده ای ����� �������ه  ��ن در ���� ۱۰

در  دو��ره �����  ���د.  ��� و����د��،  و���   �� ��ه  �����ر 
���� ���� ا��، ��ز ��  ����� ا�� ����� ای ��ا��. ���� ��� 
���� ���� از ز�� آوار ���� �����ده ا�� ا�� ��� ����� ����� 
 ����  �� را  ��� و��  �����ت  �ــ�ر  ا�� ����   ��������  .���
�،  �����ر  ��ده ا��. ��� ��� ��� ��ز��ش ز�� آوار �� ��ا�� 
��ه ا�� ��� ����� ���� �� ���� ��� از ������� ر��� ا��. 
����� و�� ���ی ���ا ���د�� و �������  ����ت ��ر���� را
��� و���� در ���� اول ا���م �� ��د. ��� ���زه را �� و ���� 

��ده ا��.» ���زه �� را ��� ��ی ا��ادی د��� ���ا
���: « از ��� ا�ــ�وز ��  ��� از ا�ــ�اد�ــ�ان ���� در ��� �� 
 �� ��� آ�� �����ن در ��� ����  د����ه ��ی ز��ه ��ب و 
��د�� ا��  ا����ل ���ر ����دان و�ــ�د دا�ــ�، ��� و�� 
 ��� �� ا�ــ� د����ه ��  ���د��.  ���ا  از ���ت  ��� ����� ای 
�� ��د ز��ه ای در ز�� آوار ����، ����  ۱۰ ���ی را ��ر�� �� ���� و ا
���� ���ن �� د���. �������� در ا�� ��د�� �� ���ز ���� 
�� ا�� ����� ا����ل ز��ه ��دن ا��اد ز�� آوار  ����� ����ه ا�� 

را �� ��ود ��� ر����.»
��� از آ�� �����ن �� از او��� ���ات ا��ام ��ه �� ��� ��د�� 
در  د����   ۳۰ و   ۱۲ �ــ� �ــ��ــ�:«�ــ��ــ�   ���� ���� �� از  ا�ـــ�، 
� ���و�� ����.  آ�� ����� ��دم �� ����� و��� ��د�� در ��
� داده ���� ا�� و���  اول ��� �� ��د�� ���� ��د�� ای ���� ر
�� ��� ر����� و ��ا�� را د����، ��زه ����� ���� ��د�� �� 
ا���د و��� و ���� دارد. ۱۷ ��ل ا�� در آ�� ����� ���� و�� 
ا�� ��د�� و ����ت آن، از ��� ���� و ��در���� ��اد�� ا�� �� 

�� ��� د��ه ام.»
�� ��ض  ــ�ر، �ــ�ــ�ون ا�ـــ�اد و �ــ�ــ�ت �ــ�ل ا�ــ�ــ�  ــ� � �ــ�ــ�ی و�
��دن ����، ��������ه �ــ�زه و ���� �ــ�دم در ��� ��د�� را 
���� ا��� ���ی �����ت ا��اد و ���ت �� دا�� و �� ����:« �� 
ا�� ��ا��، ��ن ا��اد��ان �� �� در ��� ا�� و ��� ��ا��� 

����ت �����.» 

ی آ��دان، �� ��زه ��ی آن �����ن ادا�� دارد. ������ن ���ا�����اردی  �� �� ���� ا�����ار ��ز���ن،  �� ���� دو ��ز از ���ش ��ج دو���ی ������ در �����ن ا���

��وه ��ادث

���� ������
��ار ��د در �� ���� ا��اث ��د ا�� �� ��د��ی ����، دو، �� ���� د��� �� آن ا���� ��. ���ر ���ن ��ج ��� �� ��ت ��� ا�� و �� ���� ا���ن دارد ���ن ��� ���� زاده

���ا�� ����� و ��ز �� ������د. ��� ��ی �����ن ا���ی، �� از ��� آ�� و آ�� ��ره ��ی ��ج ا��. از دو ��ز ���، ��اب �� ��� ���� از آ��دا�� �� �����ه. و���� آ��� 
�� ��� ���� �� آ�� و ����ن و ��� د�� ��ه ا��، ���ز ���� ����. ����م ���� ��� ��� �� ��گ د�� و ���� ��م �� ���� و ��� ��� ��ت ��ه ا��. ���و��ی ��ل ا���، آ�� ����� و 

ا��ژا�� ���ز ��ی ��ر �����. �� �� و د����ه ��ی ز��ه ��ب �� ��ش �� ���� �� ���� �� ���� ���� را از ��� ��وار�� آوار ����ن �����.   

خبر

 ها
ش

اکن
و

��ای �����ه 
����  دو��� �وز 

��� و�� ���آر�� 
��� را ا��� ����

������ه و�� ���� در ا���ن ��ز���ن و ا��م ���� ا��از ��� 
ــ��ن ����� �ــ� �ــ�ا�ــ� د��� در �ــ�د�ــ� ��ــ�ش  ����� �ــ� �ــ��ــ�رد �
������ن ������ آ��دان، �����ی ���� و ���ن ����� ��ا�� ا�� 
��د�� را از ��ی ���و�ن ذی ر�� ����ی ��ا��.» �ی ������ ��ز 
ــ�دان و ������ �ــ�ای  ���ر���� (�ــ�ــ�رم �ــ�داد�ــ�ه ۱۴۰۱) را در آ�ـ

����� ا��م ��د. 
ا��� و���ی، �������ر ���:«���ش آوار ����ر ���د ا�� و �� 

د��� ����� ��دن �����ن ����� �� ��� ��د��، ���ی ��ر ���� 
ا��. د���� ��� ��ان ��� آوار��دا�ی ������  �� ���م �� ��د ا�� 
��� �ــ�ش �ــ�ن �ــ� ا�ــ� ا�ــ�  ���� �ود�ـــ� ���ا��� �ــ��ــ�ا�ــ� را �� 

ا����� در ���� ����ت ����س ��ه ا��، ���ا ����.»
«������ن   :��� �� ���ر  ���م ������  �ــ�ز�ــ�ن   ������
������ در �ــ�ل ۹۶ �ــ�وا�ــ� ���� ا�ــ� �ــ�د ا�ــ� �ــ�ا�ــ� ������ن 
�ــ��ــ� �ـــ�ز�ـــ�ن �ــ�ــ�م �ــ�ــ�ــ��ــ� ا�ــ�ــ�م �ــ�ــ�ه ا�ــ�. �ــ�ــ�دا�ی 
آ���ر   ����� در  ����د.  را  ������ز  ���� و��ز  ���ی   ����� ��
�� ���� ا�� ��ج �� ��رت ا���� ����� ��ه ا�� و �� ����� �� 

��ارش ������ن ���� ا�� ����� را ر�� زد.»
 �� ��ز���ن   ا���ن  ������ن  ���م ������  ��ز��ن  ر��� 
 ���  ����� �����د،   ���� ���ن  ر����   ����� ���:« ا��ادا�� 
���� از ��� �� و�ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ن �ــ�ی �ـــ��ژه �ــ�ــ���ــ� را �� 

���دا�ی ����د��د�� و �� ��ه ��� �� د���ر ���� داد��. »
���ت ��ل ا������:«���  و  ا�ـــ�اد  �ــ�ــ��ن  و�ــ� �ــ�ر،  ���ی 
آ����ه ��و�� ای �� در ���� ����  د����� ای �� ���� ��پ و 
��ج ��اردارد، ��ا��� و ���� ��� ��� آوار��دا�ی ����. در ��ل ����،  

آ��ر ����� در ���ص ���اد ����دان و��د ��ارد.»

تاکید بر قصور سازنده
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وا��

ا��م ���� (ع): 
��� ���ه ای ���� ����� �� ا�� �� �� ���د�� ��د 

��� ���د و ز��د�� ��د را ��ار ����رد.

���را���ار

ــ� �ــ�ش ــ� �ــ�ــ�ــ� از آن � ــ�، � ــ� � ــ�د� ز �ــ�ــ�م �
ــ� �ـــــــ�دن، د�ـــــ� آرزو �ـــــ�ارد ــ ــ� � ــ ــ� �ـــ� �ـــ�ـــ� � ــ �
 ���� ���وی

، �ــ�ــ�ره ۱۲۹ �ــ�ــ�ان، �ــ�ــ�ار �ــ�ــ�دا�ــ�د، ��� ���� ا�ــ�ــ��ــ�
دور��ــــــــ�ر ������ــــــ�: ۲۳۰۰۴۴۳۳ ���ـــــــ�: ۰۲۱-۲۳۰۰۴۰۰۰  
�ـــ��ـــ�ـــــــ�ـــ�:۱۹۱۱۶۱۸۴۱۳ �ــــــــ�ز�ـــــــــــ�ن �ـــ���ـــ�:  ۶۱۹۳۳۱۱۵  
��ـــــ� ��: ۴۹۱۰۵۰۰۰ ��ز��ن آ ا�ـــــ�ر �������:  ۶۱۹۳۳۱۱۵  
ــ�: ۲۳۰۰۴۴۴۴ ــ��ـ �ــ�ــ�ــ� �ـ ــ�ره �ــ�ــ��ــ�: ۳۰۰۰۱۱۲۴۰    ــ�ـ �ـ
امروز در تاریخ�ــــــــــــــــــ�پ: �ـــــــ��ـــــــ�ـــــــــــــــ��ـــــــ� �وز�ــــــــــــــ��ــــــــــــــ� �ـــــــ�م �ـــــــ�

   ����� ����ه، ��اى ��� �� ���� 
���ى ا��، ����ن ��ل ا�� ��اى ����ه.

سندرم گاف کاخ سفید 
� �ــ�ش ��  ���ر ���� �ــ�ر ��ف ��ی ������ ����ن، �ــ�� ر��� ����ر ����� ا�ــ�  ��� از 
�� در ���ن راه �����رش ��ا��� ا��. ا�� ����� ��� آ���ر ���ار ��ه  �� �� ��ان ��م 
� ��ش در ������ �ــ�ای �������  ��ا��. ا�� ��ر �ــ�ر ��خ ����  ��ف  آن را ���رم 
و�د���� �����، ر��� ����ر رو��� �� ���� ���� �� او��ا��، ا������ �� ��ی او��ا��، 

��م ��اق را ذ�� ��د. او �� از آن ، ز�� �� ��� «����د و ���»  �� ��� ا��ره دا��. 

�ــ�ارس ۱۴ ا���ن ����� �ــ�ه ا�ــ�. ���� آ�ــ�د�ــ� �ــ�ای ���، ��د�� و ا�ــ�از 
 ������ ا�����ارد��ی �����   �� �ــ�  ا  ��  ���� آ ا�ــ�   �� ��د�� ۵۰۰ ر���ه ا��،   ��
�����، ����م ا�� ���� ���� ����� ���� �����! ر����د�� ��� ���ان را �� �� 
������ �����ه، ��ارس از روز ��� و ادارات �� ��� �� ا��م ����� در ��� روز ����� 
ک را ��� �� ��ا���  ����� ��ه ا��. ر����د�� در ���ان ���� �� ��� ���� و ��ه ��
��م رو �� ���ی  د��� از ��ی ر����د�� و ا�����ل در  ز�� ز��ن ��ن �� �����، �� 
�� �� د��  �� را���ر ��ای �� ا�� ����� ����� ا��  ������ ا�� ����، ��ا 
��� ��د؛ ������ ��ارس و ادارات! ر����د�� د��� ���ود �� ا���ن ��ی ����� و 

���� ����، ���� ���م ��د و ���ر ، د��وز ���� ������ ��د�� �� ���� از 
ا���ن ��ی ا��ان ��ه ا��، ��� ��� �� ا��ان �� ���ود ����، ���و�� 
ک، آ���ر  � از �� ک ا��، آ���ن �� ����� ��ه از ��� ��� ا��ف �����

�� ���، ��� را ��� ����. �����ی ��ر�� و د��� �����ی ��اق �� �� 
از ا�� و���� ��ار��. ا�� ��� را �� ��ا��� ��� از �������ی ا��ای 

� ��پ ����� ��ا���، ا��اث ���� �� �� آب ��ی ���د��،  ��
�� �� ���ان ������� در ��ر�� و ��اق دا�� زده و  �ــ�وژه ای 
ــ�ورزی �����  ــ� � ــ�  ــ�ن �����ن �� ����ر از ارا�ـ �ــ� �ــ��ــ� �
ا���� ���ه دادن ������ ��� �����  �ــ�  ا�ــ�  �ــ�ه ا�ــ� 

����ت  دادن   ���� و   ����� در  آ�ــ�  ����� ��ی  و  آ�ــ� 

ز��� ����� از ���� ����ه ر����د ���� �� �����ات ا����� و �ــ�وژه  ���� �����، 
����� ا�� ����� ا�ــ�.  ��� �� ����� ��� ����ا��� ��� از �� د�� �� ����ه 
ر����د�� ���� ��ا��� ��� ا�� ����ه �� ��� و��� ا�� و ���� ������� آن را درک ��د؛ 
�� �� ��ده ��زی، ���� �� ���ا�� ��. ����� ا�� ����ه �� �����ات ا�����  ��ا 
�� ��� از ا�� د���� ��ی ا�����  ����� اش �� ��د ���� و���� �����، ��ا �� ا
در ����� را ���� �� داد��، ���ه ��ن �� ���� ���ب �� �����ی و ���� ���د و ا���� 
�� د������� آب را از �� د�� ��� �� ��رت ��� �� ��د��، ��� د��ر ��ا�� ���ر 
���� ا�������ن ا��م ��ده  ر����د�� در ���� از ا��ان ���د��. ���� ��� روز ��� ��
�� و��� آب ���ز دا��� ����، �� آ�� ������ را ��� د��. ����� ���� ���� 
���� ادا�� آ��ب ر����د�� در �����ن و �������ن. از ��ی د��� ����� 
ا���� ا����دی �� ���د�� و ����� د�� ��ارد و �� ����� از ��� ���� ��� 
�� ���ر��ی ������ ���  ��و���� در ا�� را��� ا��� ���ده �� ا�� ���� 
ا�� ���ر ��ای ���� ��وژه ��پ و��د ��ارد و ����ی ا�� ��� ���� 
���ورزی در ��� ���� ����� از ���ل ��ب ا��ان،  ���دی 
���� �� ��� ��� ا���دن در���� ارو���، ���� ر����د�� ا�� 
��ر �� ��� ��ری ���اه ��ا�����د. ������، ��ره ر����د�� 
��د؛  ��دو���ر��  ����، ���� �� ����� �� آ���ه، ���ی ��ای 

ک داده ا��.  ���ر���� �� ��� �� ��� ��ی ��ن ��� ��

درخشش هنر پیشه 
نقش دوم

 ����� ��ز��� �����ودی �ــ��  داد�ــ�ه ������ دو 
از آن �ــ� �� ����ن داغ ����� ����، ���� �� 
 �� و  �ــ�ه ا�ــ�   �������  ��������� �ــ��ــ��ــ� 
 �� ��ای �����ن ������، �� ����� ���� از ا�� 
�� ���� ا���ل �� ���� ����� ای، ا�� ����� را 
ادا�� د���. در ���ن ر���� ��ای ����ری ���ت 
���� و ���� ���و�� ��ارد، ����ری ������� ��� 
���� در �� ������� �� ���ت �� ر���، ���� 
�� �� ���ت ر���ه ا�� ���� ���ی ���دت روی 
���� ��� ����� ا��. ��ش ���� ��زه ����ن 
����� وا�����  داد��ه ���� دپ و ا�����د، ���� 
���������ی ���� دپ ا��  ا�ــ�  و��� ۳۷ ���� 
�� ��� ����� دارد از ����ن �����س داد�ــ�ه 
����� �� رود. او �� ���ه د��ع از �����، �� ��� از 
���ه ��ی �����س ����� ��ه ا�� و ����اران 

��ص ��دش را دارد. 
ــ�، ����� �ــ� د�ــ�ــ� �ــ�ــ�د�ــ� و  ــ�� ــ� �ـــ��ـــ�اران وا�
��� و����ی ����� �� ا��� ��د و و���� ����ار 
�� ���س  ��ی  او ��ه ا��. ا�� ���ت �� آ��� ر���ه 
���� �� ��م او ����� ��ه ا�� و ���� ���� در 
����� او در ر����  ��ی ا������ ����� �� ��د. 
 �� ����� وا�ــ�ــ��ــ�  �ــ� و�ــ��ــ�ی دو د�ــ�ــ�ــ� ای از 
������ �ــ�ف �ــ�ی و��� ا��� �ــ�د در داد�ـــ�ه را �� 
����� ا���اض ��� �� ���، ���� در ��� روز ��� 
از ۲۷ �����ن ��زد�� ���� در �� ���� ا������ 
دا��� ا��. �� ��ور ��اداران ا�� ���ه ��زه داد��ه از 
����ت �� ��د ������ داد��ه ��ای ����اران ���� 
����� وا�����  دپ و و���� �� ��ان �� ��ز���� 
از ا��� ��د در �ــ�رد ������ ��� �����ن د�ری 
ــ�ره  ��� ا� ــ�د �ــ� ����� ا�ـــ�ا  ــ�ده � � �ــ� ��� ���� 
��� ��� ���� را �ــ�ای  �ــ� �ــ� او  �ــ�د �ــ� ز�ــ��ــ� 
���ن دادن ���دی و��ا�� ��ده ا��. �� ا�� ��ل او 
�����ا�� �� دارد. ���� از د���ل ������ن ����ای 
����� وا����� را ���� �� ����  داد�ــ�ه دپ و ��د، 
اد����ی ����� ����� ���� ��ه ���� ����� 
را �� ا����ر �� ���. �� ��� ا���� ���� د�� آ�� ������� 
و��� ���� دپ در ا������ �� ��ا�� �� ������ او در 
داد��ه ���اه ��د �� ا�� ��و��ه �� ���� ��ر��� 

��ای ا�� و��� ��ان ��ا����د.

�� ���زی ��  و���� ���� روا�ــ� ����� ا��ا�� ��ب ����. ا�� ����� آن �ــ�ر آ���ر ا�� 
ارا�� ��� آ��ر و ار���� ����. ����� ����� ���ار��ی ������ ��ز��ن ���م روان ����� 
ــ�ان د�ــ�ر ��� از ا���ل ��ی را�ــ� روا�ــ� ا�ــ�.  ��ا�� �� د�� ��د�� �� ۴۰در�ـــ� �ــ�دم ا� ــ�ان  ا�
�� ��ی ا�� �����، روان �����ن و ������ ��ی ���وره ��ار دار��. �� ��� ����� ���� ��زار ا�� 
�� ��ا��� ����. ���� اول  �� ��� ���� ا�� د��� ����ری ���� ��ه ���و��ان ���� �� ا�� ��ا ��ا
����ط �� ���� ��دن ا�� ����� ا��. �� ا�� ���� �� ���ز �� ���اد ���� ����� از ���و��ان ر��� 
�� ������ ��ی روان ����� را ���وی �� ���ن �� دا���. ���� ��� د��� ����� ��ی ا���ر������ 
ا��م ��ه  ر���  ����� ��ی   ��  ������  ���  ��  ���� ����� ا�ــ�.  روان �����  ������ ��ی 
��ی ����� �� ������ �� ا�� ����� �� �����. ����� ��� ا�� ��ارد �� ��د ا�� ��  ��ارد و ���� ��ا
���و��ان ��ای در��ن روان ��د �� ��زار ���ر��� روان �����ن ��ا��� �� ����؛ ��زاری �� �� ���� 
���ی ���زی ��� ���ده ��ه و ��د ��ه در آن ��� �� ��ز ��و���� ���� روان ��� �� رود. ا����� 
ک ا��. ا�� ��ز��ن د��وز ������  ��زه ��ز��ن ���م روان ����� ���ا��ن ا�� �����، �����
������� از ا���� روان ������� را ����� ��ده �� ��ون ���ز و �� ���� ��������� ������ �� ����. 
 ���� ک �� ا�� �� ��ا��� ���� از ��م ��ی ا�� ����� از���� ����� �� ا�� ����� و��� �����

و ����د ا���� در ���ی ���زی، ������ار د���ل ����ه دار��. 

���� وز��   ��� ��  !��� ���ر ���ا�� ��� ����� را ����� �� �����ن  ���� وز�� ���اث ��   ��� 
����� ����� در را��� �� �ــ�وم ������ ������� و ����� آ��� �ــ�  ����ژ �ــ�ف ����. �ــ�، ���� 
ا���ق ��� در را��� �� ��ز��ن ����� ���� ز��� ا�ــ�ان ا���ده ا�ــ�. ر��� ����� ��ز��ن 

�� ا����� ���ر �ــ�ل �ــ�ارت ا�ــ� �ــ�زه را  ����� ���� ز��� ا�ــ�ان 
�� ���ه دا��� �� �� ���ب ��� ا����� ارز���� �� ���ان ذ���ه ��ه  
ز���  ��ه ���� ا�� «�� ��� �����». ���� ����ا ا�� ا�� �� او 

 �� ر��� ��ز��ن ����� ���� ز��� و ���ون ر��� ����ری ��د 
اد�� دا�� «���� ز���� ���� دو��» ا��ان ا��! و��� از ��ی ����� 
در ا��ان ��ف �� ز���، و��� از آب ر��� در���� ارو��� �� �����، و��� 

�� آ��، ����� و���� ���ت و�� �� از ر��  از ���� ���ب ��، 
���� �����ن �� و دود��ن در�� �� و ���� ��ی ا��ان �� ����� 

����ی   ���� ���ر  ا�����،  �����ات  �ــ�اغ  ��و��   ����  �����
ا�ــ�ان   ����� �� و����  ا�ــ�  �ــ�ده  در ��ز��ن ���� ز��� 

 .����� �� �� در ز���� ���� ز���، ا������ ا�� 
ا�� �� ر���� ����� ��ز��ن ����� ���� ز��� 
���ر، ���ب ���� �������� را �� ����� ا��ازه    ��

�� ���د و ��� �� �� ارز�� آن �� د��، ��اژدی ����
�� ����� ���� ا��. ا����� ���� �� آن ������! 

اتفاق روز

چهره روز 

حاشیه خبر 

���� ������ن  ��و�
���و�� آ��دان را 
����  ��اژدی ���ا���
ا�� ����� �� ا���� �� 
�� ���� ����� �� ���د 
ا�� ا���ق ��� ��ه ا��

ک ا��؟ ��ا ����� ��زه ��ز��ن ���م روان ����� �����

جوالن روانشناسان قالبی 

��ا ا���ر��� ���� �����ی در��ره �������� ��� ا��؟

ساخت پاساژ به جای تخت جمشید!

��د و ���ر،  ۱۳ ا���ن ا��ان را �� ������ ����� ���ار ����ه 

��� ��� ��� ��� آ��

 ���
روز 
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�����ر��ی ���� ��������ن ��ز��ن ��� ا��م ��ده ��� در او��ا��، 
��� از ��ا�� ا��ا�� آوار�ــ�ن در ���ن ا��. ا�� آژا�� �� ا����د �� 
�� از �����، در���ی، آزار و �����  ا����ت ���� در ��رد ا��ادی 
��د ��� از ۱۰۰�����ن ��� در ��ا�� ���ن از ���� ��ی ��د را��ه  �ــ�ده ا�ــ�، ا�ــ�م  �ــ�ار 
�� ���� ����� ��� �� ��. آ��ر�� ���ن �� د��  ���� ا�� ا�� ر��ردی ا��  ��ه ا��. آ��� 

ارو�� �� از ��� ����� دوم، ���� ���� ���� از ��������ن ���ده ا��.

��� از ����� ��ی ������ در ���� ��ی ������، ���ان ��ا���� در ��ز�� آن 
������و�� ��ی �� ���ر ����� ����،  �����ت ا��. �� ���ان ���ل �� �� 
���ب �� ا�ــ�وده �� ��د. ا�� �����  ������ �� ���ان ا�����ل ���و��ان از 
�� ��� �� دا��� ��� از ۷۰�ــ�ار ���� ����� �� ��ا�� در  در ����� �� �ــ�دق ا�� �� ا�� ���� 
د��ه ��ن �� ���� ������� ����ر ���� ��� ���. ���ی �� ��رد ���� وز�� ����� و ار��د ا���� 

�� ��ار ����� ا��، او ���� ��� دارای ۷۰ ��ار ���� ������� و �� در ا��ان ۶۰۰ ���� ����� دار��.

ا����  ــ�ده ا�ــ�.  � ــ�زه  ا�ــ� � از ������ت ����� در  ���ر دا������ن در �����ی د�ــ�ــ�، ��� 
در ا�ــ� ���ن �ــ�ــ�اره ��� �ــ� �ــ� دا�ــ�ــ�ــ�ه �ــ�ی ���� �ــ� و�ــ�د دا�ــ�ــ� ا�ــ� ��� �� از آن، �ــ�ای ا�� 
از دا������ن ������� ���� ��ا���ه �� و�ــ�د دارد. �ــ�� ر��� دا����ه ���م �����   ���
 ����� ��ا����  ا�ــ�   ����  ،�����  ������� دا����ه  دا������ن  ۷۰در�ـــ�  �ــ�   ���� ا�ــ� �ــ�  �ــ�   ��� �� �ــ�   �����  ����
��ا���ه ا�� د��� از دا������ن ��ای دا����ه و��د ��ارد. �� ��ان ���ل، دا����ه ���م ����� ���� ����� �����ن 

�� ��ا���ه ��ی دا����ه، ����� ����ش ۳۷۰۰ دا���� را دار��. ۱۳��ارو۷۵۰ دا���� ا�� در ���� 

۶۰۰
����

۷۰
در��

۱۰۰
�����ن ���

پیشنهاد روز

�� د�� ������ و ���ا��� �� د��� ����� ����ه  ���ب دا����� ا��   ����
ــ�ن «ا�ــ�ــ�ــ�ان» ��� از ���� د��  ����ت آن را ز��� �ــ�ــ�ار�ــ�، ر� �ــ� 
��� ���ری �� از ��ده روا�� ��ی ��اب و ����  ���ب ����. ر��ن ��� ا
�����ن ��ا���ه �� د���ل ��د��ن ���� ا��.  �� در  ا��؛ روا�� ���� 
��ه ����� ای  ��ن ����� �� ��ا�� ��ا�� ��� از �� ا���ق ������، �� 
��� ���ری  در ا����ر او��. ا����ان، ����� ���ب و دو��� ر��ن ��� ا
�� در �� رو���ی ��زی ا���ق �� ا���. ����� ا���  ا��؛ دا����� 
�� �� زاد�ــ�ه �ــ�ری اش ���ه �ــ� آورد ��  ��وه، ����زی ��اری ا��  دا���ن، 
ک  ���، �� از ��اب و��ان ����ه ای درد�� �� از ��� و ������ی ��ار 
ک �� از ���� و  �����ر ����� ای ���� ����� ����� ا��. ا��  ������� را   ��

��� �� ��د. دا���ن ��ی ������ا ���ز��� 
��ه �����. راوی ا����ان، �� ا��ا��� �� 
��ه �ــ�اب �� ��ن روا�ــ�، از ���ن ا���ای 
�� در ادا��  دا���ن و ����ا��ی �� در�� 
روا�� �� ���، ��ا���ه را �� ��ا��ن دا���ن 
��ه ����� در  �� ���� آ�� ����� �� ���. 
دا���ن ���� از ا�� د�ــ�، ا���ق ���� 
ز��دی  وا�����  ����� دا���ن  و  ا�� 

�� ���ه ا�� ����� دارد. 

�����ن  دوران  از  دا��� ا��.  ��ر��  در  ��ر���   ��� ���اره   ،���� �����ت ��ی 
��و ا�� ��م از �����ت ��ی  �� ���� ا�ــ�وز، ����ری از ���� �� و ���وزی �� در 
���� - ا������ ��ده ا��. �����ت ���� �� ���� ���م و ���ل �� ��ف ����ای 
��ه ���� ��ری ��رگ و ������� ���ان را در ��ی  ��� را �� ��ی د���ی �����ه و ��
د���ی وارد �� ��� و ������ ��ی ����ری د����ن �� ����. ���ب «�����ت ا��ق 
۱۳: ���ی �� ���وزی ������ را ����� ��د» روا�� ��اب و ������ ��� از ���� 
�� �� د��� و��� و دا��� �������اری اش، ���� ���ان  �����ت ��ی ���� ا�� 
آن را ��� ���� و ���� ���� �����ت ���� ��ر�� دا���. �� ��������، ��و����، 
� و روز���� ���ر ������ ����������، �� ���� ���� در ���� ����� ����  �ــ�ر
 �� ��� �������ی، ����س و ������ه ا������، �� ا���دی د�� ���ا �� ��� 

���� ����ه ����� د�� او�� از �����ت ا��ق۱۳
ــ� ۱۹۴۳، آ�ــ�ز�ــ�  �ــ� در ژو�ـ �ـــ�ده ا�ـــ�. ا�ـــ� �����ت 
���وزی ��ی ��رگ ������ ��ا�� ������، آن �� �� 
������ ����ت ا����� ��د، ���� ��آ��ه از ���� ای 
��د �� دو ا��� ا������ در ا��ق ���ره۱۳ �� ا���ری 
� ر��ی ��د��. ������ ا�� ����ا��ی ����، ��  ��
���ب  را �� و���� ���ری ای  ��� در���ن ��������، 
�� ����ری از دا���ن ��ی ��آب و��ب  ��ده   �����

������ �� �� ���� ��� ر���.

علی اکبر حیدری استخوان
�� ����ا��ی �� و���  «و��� ������» ����ل ������ا�� و ��ا�� ا�� 
��ر��� را د���ل �� ���. ����ا��ی ا�� ����ل، ������ و در��  در����ر و 
����� و ��ل و ��ای ����� و ا����� ����� �� در آن و��د دارد. ����ل 
�����، ������ه ����ر  �� ا��س ������ دا���ن ��ی ����و�� از ����� 
���� ����� �ــ�ه و ��� از ا�ــ� �� ����� �� ا�ــ�س ا��  ��رآ ر�ــ�ن �ــ�ی 
��ر��� رو���  �ــ�ان ��ه �ــ�د. در ����ل و��� ������، ������  دا���ن �� ا
��� ا��� ���� ���� را �� ���ه دارد. ���� در ا�� ����ل �� آدم آر�����ا 
 ���� ����� �� ��� ����� �� ��رش  و �����ر��� ا��. او در د��� 
���� و �ــ�ر�ــ� را  �ــ�ر �ــ� �ــ�د. او �ــ�و�ــ�ه �ــ�ی  ������ ا�ــ� ����ل �ــ� 

�� ���د.  ���ه  �ــ�  �� آ����   ��� �ــ�ا�ــ�  در 
ــ� �ــ��ــ�ل را د����  �ــ� �ــ� ���� از ا� �ــ�ــ�ی 
 ،������ ������� ��ی  �ــ� �ــ�ــ�،  ــ�اب  �ـ و 
�ــ�ر�ــ�دا�ــ� ������ا�� آن  �ــ�زی �ــ�ی �ــ�ی و 
ا�ــــ�. ا�ـــ� �ــ��ــ�ل ۱۰�ــ�ــ�ــ� دارد و در �� 
اول  �ــ��ــ�ای ا��� �����  ���� �ــ�، 
ــ�ــ�ل �ــ� �ــ�د و �ــ� �ــ�و�ــ�ه �ــ�ی  ــ�ل د� �ــ��
���� �� و ����ا��ی ���� را ���� �����. 
����� ��دش ��  �� ��وه در���ی ���� �� 

���� از ����ای ����ل ا��. 

دیوید گراسمن مکین تایر وکیل لینکلن  عملیات اتاق ۱۳
 «���� �����» �����ی ��ق ا���ده و ��اب ا�� �� ��� ��� از �� 
�� �ــ�ارد. ا�� �����، روا��� د��� و �������  درام ���� و ������ 
�� ��ل ۱۹۷۳ در  ��و������ی ا��  از ���� ���� ا�����ت �� ��د�� 
��ه ��دن، ��� �����رک ا���ق ا���د؛ ��د�� ای �� ���ن داد، ���� ��ا
۱۹۷۳ ژا�ــ��ــ�  �ــ�زد�ــ�  در  �����ن.  �ــ�  �� ��ا��  �����ی   �����
���ر ��د �������� وارد �� ��و���ه ��ح و �ــ�ازم ورز�ــ� ����، 
������ و از او ��ا���� ا���� ��ی ��و���ه  ��� ���ی رو �� ��و���ه 
 �� ���� �ــ�ک  را  آ���  آ��� �� ��ا����  �ــ�  �ــ��ــ�. �����  آ���  �ــ�  را 
����ر ���� �� ��رت ا����� �� ر���. �� �� ��ر��ن، ۱۲����ی �� 

��و��ن   �� ���� �� در ��و���ه ���ر دا���� 
����� ����. ��� از ����ی ���� ����� ����� 
ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ� و  ــ�� «�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�» �ـــ�ر�ـــ� �
��اد����� در �����د ���و��ی ���� ا��. 
�� در ا�� ��د�� د��  �ــ�دان ��������� 
�� ���� زده ��د��، از �ــ�ف ���� د��� از 
ا���س   �������� ا������  �ــ�وه �ــ�ی 
�� ��د��   ��� د���   ���� �ــ�  �ـــ�ده،   ���
�ــ�ای د�ــ�ع از ��د��ن ���ز �� ��ح دار�ــ�. 

آ��� ا�� ��� ��و������ی ��ا����. 

استفان فوربس شلیک نکنید 

     زادروز ر����� ��رور، ������ه دا���ن ��ی 

����ه و ���� / ۱۳۱۷

     زادروز ا���ر�� ����زاده، دروازه ��ن 

����� ��� ��� �����ل/ ۱۳۴۵

     روز ���و�� و ����اری - روز دز��ل

     ��ل ������ءا���� �������� از ر���� 

وزرا / ۱۳۰۰

     ار�� وا������� �� ���ان او��� ������ 

��� اور�� را ��� ��د/ ۱۳۸۰
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ماتادور می تازد
��روس، ��� روز��ی ا���ا�� اش را �� ��را�� و در روز دوم ������ت، �� ر��رد   ������ت رو�ن 
��ر��� ��� �� و �� ��� ���� از را���� ��دال �� ��ا���� ا�� ر��رد را �� ��م ��د ��� ����. را���� 
��دال �� ���� ��ردن ������ن در دور���� ا�� ������ت ��ا��� ��و����� ���وزی ��د 
در رو�ن ��روس را ��� ��� و �� ������، ر��رددار ������� ���اد ���وزی در �� ���� ا��� ��د. 

����دور در ۱۰۶������ از ۱۰۹������ ��د در ا�� ���� ا���، ����ه از ز��� ���ون آ��ه ا��.
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دستبهسرقتوکالهبرداریمیزدند
جــرایــم ــردماز وبــیــشــتــریــنشــکــایــتمــ
خـــردمــانــنــدجــیــببــریوزورگـــیـــریبــود،
تکنولو�ی پ�شرفت بــا رفــتــهرفــتــه امـــا
ف�ایمجازیوگسترشاینترنت، واستفادهروزافــ�ونمردماز
مجرمانهشانرابهاینف�اانتقالدادند.با مجرمانکسبوکار
اینترنتیبهوجود ف�ایاینترنت،جرایمنو�هور مجرماندر ح�ور
لو ب�داز روز شدند،هر آمدواینافرادکهبهدزدانپنهانمشهور
روآوردهوحساببانکی رفتنی�شگردخودبهشگردیجدیدتر
قربانیانراخالیمیکنند.دوهفتهقبلدلیلکوچمجرمانبهاین
مهمترینشگردهایآنهابرایاجرای از ف�ارابررسیکردیموامروز

نقشهمجرمانهشانرونماییخواهیمکرد.

�و��ای� از ش�رد�ای م�رمان م�ا�ی
مجید �مخوار

تپش

ــای مــورد اقــبــال کــالهــبــرداران، اسکیمر  یکی دیگر از روش هـ
اســت. در ایــن روش، مجرمان بــا قــرار دادن قطعه ای بــه نام 
، کارت بانکی را کپی کرده و به آسانی به تمام اطالعات  اسکیمر
کــارت دسترسی پیدا می کنند و بعد از این که خودتان رمــز را 
به فرد می گویید، اجازه می دهید تا آنها هم کارت بانکی شما را 

داشته باشند.
کنار  که بیشتر در پوشش دستفروش  مجرمان اسکیمری 
خیابان �اهر می شوند، بعد از کپی کردن اطالعات بانکی آنها را 
روی کارتی خام پیاده کرده و بعد با دانستن رمز اول که خودتان 
گفته اید، با کارت تان شروع به خرید طال و اقالم باارزش می کنند.

تنها راه گــرفــتــار نــشــدن در دام اسکیمری ها ایــن اســت که 
همیشه خودتان رمز کــارت را وارد کنید و اجــازه ندهید کسی 
رمز را مشاهده کند یا بفهمد. اگر همه اطالعات کارت در اختیار 
مجرمان باشد تا زمانی که رمز اول را ندانند، امکان برداشت 

از حساب را ندارند.

م������ دست�اه سرقت ا���ات و خرید�ای
اواخر دهه ۸0 روش برنده شدن در قرعه کشی و کشاندن 
افراد پای دستگاه به قدری فراگیر شد که پلیس با ساخت 
برنامه و هشدارهای روزانه قصد داشت از گرفتارشدن 
مردم با این روش جلوگیری کند. در این روش، مجرمان که 
اغلب آنها در زندان بودند با طعمه های خود تماس گرفته 
و به بهانه این که در قرعه کشی برنامه های صداوسیما 
یا شرکت های بزرگ برنده شده اید افراد را پای دستگاه 
عابربانک می کشاندند تا جایزه خود را دریافت کنند اما با 
چرب زبانی و تغییر زبان دستگاه، به جای این که پولی به 
ج و  حساب افراد ساده لوح بیاید، پول از حساب آنها خار

به حساب کالهبرداران واریز می شد.
با هشدارهای پلیس باالخره این روش در حال فراموشی 
بــود امــا بــازهــم کــالهــبــرداران تلفنی بــا ورود شبکه های 
اجتماعی این روش را احیا و این بار به اسم اپراتور های 
تلفن همراه و صداوسیما از واتساپ با قربانیان خود 
تماس گرفته و با صحنه سازی وانمود می کنند آنها برنده 
مسابقه یا قرعه کشی کاالیی شده و به بهانه واریز جایزه 

طعمه را سرکیسه می کنند.
تنها راه گرفتارنشدن در دام این مجرمان این است که 
بدانیم برای دریافت جایزه یا واریز پول به حساب مان 
نباید بــه عــابــربــانــک مــراجــعــه کنیم و تنها کــافــی است 
شماره کارت را بدهیم. اگر کسی از ما خواست برای دریافت 
جایزه پای دستگاه عابربانک برویم یا اطالعات کارت را در 
اختیارش بگذاریم کالهبردار است و نباید این اقدامات 

را انجام دهیم.

ش�ردی �� ��ا  اما  �رس�د

در این روش که در اواسط دهه ۹0 بسیار باب بود، فقط تجار و مدیران 

شرکت ها، طعمه کالهبرداران بودند. این روش اولین بار از سوی اتباع 

نیجریه انجام شد و به همین دلیل به کالهبرداری نیجریه ای معروف 

شد. مجرمان اینترنتی در این روش با شناسایی تجار و شرکت های بزرگ 

و دسترسی به ایمیل آنها، با تغییرات کوچک در آدرس شرکت هایی که 

با آنها مشغول دادوستد هستند، خودشان را نماینده شرکت معرفی 

و با اعالم شماره حساب جدید، از آنها می خواهند معامالت با شماره 
حساب بانکی جدید انجام شود.

البته در این روش هم با یک اقدام ساده می توان از سرقت هزاران دالر 

سرمایه جلوگیری کرد. برای ارسال ایمیل باید به صورت دستی آدرس 

ایمیل را وارد کرده و به هیچ وجه نباید پاسخ ایمیل را با گزینه ری�الی 

داد و بهتر است اگر به ایمیلی مشکوک شدید، برای جواب دادن آدرس 

ایمیل را به صورت دستی وارد کنید.

یه ای  ���بردا�ی ����
یکی از اولین جرایم رایانه ای که هنوز هم با گذشت سالیان طوالنی 
گاهی افرادی را قربانی خود می کند، فیشین� است. در این روش 
مجرمان مجازی با طراحی سایت های مشابه سایت اصلی با کمترین 
، وقتی فردی برای پرداخت اینترنتی اقدام می کند او را با خطای  تغییر
عملیات پرداخت روبه رو می کنند. این درحالی است که از آن سو 

مجرمان فیشین� به تمامی اطالعات او دسترسی پیدا کــرده و 
به راحتی دقایقی بعد حساب او را خالی می کنند. این روش تا قبل از 
یک بارمصرف کردن رمزهای اینترنتی اصلی ترین روش کالهبرداری 
اینترنتی بود. البته هنوز هم هستند شهروندانی که قربانی فیشین� 
می شوند و با یک کلیک اشتباه پول های خود را از دست می دهند. 
تنها راه جلوگیری از گرفتار نشدن در دام کالهبرداران فیشین� 
رعایت پروتکل http و واردکردن سایت مورد نظر به صورت دستی 
از سوی خود افراد است. البته ما یک روش دیگر را به شما آموزش 
می دهیم. هنگام ورود اطالعات، یکی از موارد را اشتباه وارد کنید. 
اگر همه نکات را رعایت کرده و با خطای ورود اشتباه اطالعات روبه رو 
شدید، با خیال راحت تری می توانید عملیات بانکی را انجام دهید. 
اگر شک کردید که در دام مجرمان فیشین� گرفتار شده اید، سریع 

رمز خود را تغییر دهید.

ت�ه �ــ�ا�ی؛ از اول�ــن جرایــم رایا�ــه ای

از فضای مــجــازی و دولت الکترونیک،  بــا گسترش استفاده  مدتی اســت 

کالهبرداران به این فکر افتادند که از این فضا استفاده کرده و با روش های 

جدید مردم را نقره داغ کنند. در جدیدترین روش کالهبرداری افراد با ارسال 

پیامک های حاوی بدافزار اقــدام به کسب اطالعات بانکی افــراد و اطالعات 

گوشی آنها کرده و کالهبرداری می کنند. در این روش که بیشتر با نام سامانه 

ثنای قوه قضاییه انجام می شود افراد لینکی حاوی آدرس اشتباه و بدافزار را 

برای افراد پیامک کرده و فرد بعد از کلیک روی لینک گرفتار بدافزار و مجرمان 
اینترنتی می شود. 

در این روش افراد به بهانه مشاهده سامانه ثنا ،اطالعات بانکی افراد را سرقت 
و حساب شان را خالی می کنند. 

بارها از سوی پلیس فتا و قوه قضاییه اعالم شده است که ابالغیه های قضایی 

به هیچ عنوان با شماره های شخصی ارسال نمی شود و تنها با سرشماره هایی 

که آن هم عنوان دارد ارســال می شود و اگر لینکی با شماره های شخصی یا 

پیامک تبلیغاتی برایتان ارسال شد بدانید کالهبرداری است و افراد می خواهند 
حساب تان را خالی کنند.

��ام� �ای �اوی �داف�ار 
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رو رودر

 شگردت برای سرقت چطور بود؟
گهی فروش می دادند، جست وجو  من در سایت هایی که آ
می کردم و با دیدن گوشی های تلفن همراه با فروشنده تماس 
می گرفتم. با این ترفند که خریدار هستم آنها را به محل قرار 
می کشاندم و به بهانه دیدن گوشی آنها و تطبیق گوشی و 

جعبه اش، اقدام به فرار کرده و گوشی را سرقت می کردم.
 هر مدل گوشی را سرقت می کردی؟

هر مدلی را که نه. گوشی ای که ارزش سرقت داشته باشد. 
مدل های باالی آیفون که حدود 30 میلیون تومان قیمت دارد. 
گوشی زیر 20 میلیون ارزش سرقت و به دردسر افتادن ندارد.

 چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟
من خودم مالباخته هستم و اگر کاله سرم نرفته بود، به تنها 

چیزی که فکر نمی کردم این بود که سرقت کنم.
 چطور از تو سرقت کردند؟

من در کار خرید و فروش خودرو هستم. در آخرین معامله 

فروش خودرو سارق، ماشین و مدارک را برداشت و خودروی 
مرا بــرد. در این ماجرا بیش از 500 میلیون تومان بدهکار 
شدم و از آنجا که توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نداشتم 
تصمیم به سرقت گرفتم. با خودم گفتم با همان شیوه ای 
که از من سرقت شد، از دیگران سرقت می کنم اما با مدلی 

. متفاوت تر
 با گوشی های سرقتی چه می کردی؟

جعبه گوشی را داشتم و خیلی راحت می فروختم. البته از من 
با قیمتی پایین تر می خریدند.

 ظاهرا در یکی از سرقت ها، به جای این که سرقت کنی، از تو 
خفت گیری کرده اند؟

بله. آنقدر شرایط بد بود که نامزدم بعد از آن ماجرا مریض شد 
و تحت درمان قرار گرفت.

 چطور این اتفاق افتاد؟
گــهــی فـــروش گــوشــی را در فــضــای مــجــازی دیـــدم و بــا آنها  آ

تماس گرفته و قرار گذاشتم. زمانی که سر قرار رفتم، آنها که 
نمی دانستند من سارقم و تصور می کردند  خریدارم و پول 
همراه دارم، می خواستند مرا خفت کنند. حتی به نامزدم هم 
حمله کردند و با کلی دردسر و زد و خورد موفق به فرار شدم.

 در سرقت ها چاقو هم داشتی؟
نه. ولی در آخرین سرقت که می خواستند مرا خفت کنند، 
خودشان چاقو داشتند و من برای دفاع از خود چاقو را به 
سختی از یکی از سارقان گرفتم. فقط انگشت دست یکی از 

آنها زخمی شد ولی کسی آسیب جدی ندید.
 با نامزدت به محل سرقت ها می رفتی؟

نه. فقط آخرین مورد با او رفتم، او نمی دانست من در کار خالف 
هستم. وقتی سارقان ریختند روی سر ما و قصد خفتگیری 
داشتند، متوجه ماجرا شد اما در سرقت های دیگرم یکی از 
دوستانم همراهم می شد. او از ماجرای سرقت هایم با خبر 

بود.
 اگر دستگیر نمی شدی، بازهم ادامه می دادی؟

باورتان نمی شود، از زمانی که بازداشت شده ام مدام خدا را 
شکر می کنم که گرفتار شدم. اگر دستگیر نشده بودم، کسی 
نمی داند چند مورد دیگر سرقت می کردم. سرقت هایی که 
هیچ پولی هم از آنها دستم را نگرفت. واقعا درست می گویند 
که بادآورده را باد می برد. من نه تنها نتوانستم بدهی هایم را 
بدهم، بلکه االن کلی رد مال هم به خاطر گوشی های سرقتی 
دارم و معلوم نیست تا کی قرار است در حبس باشم. آزاد 
هم شوم، مهر سابقه دار بودن روی پیشانی ام هست و هر 

جا بخواهم کار کنم، کسی به من کار نمی دهد.
 چطور دستگیر شدی؟

یکی مشخصات خودروی مرا به واحدهای گشت داده بود و 
پلیس خیلی زود ردم را زد و دستگیر شدم.

 با خودروی خودت سرقت می کردی؟
بله. البته جایی پارک می کردم که زیر دوربین نباشد و پلیس 

نتواند رد و سرنخی از من به دست آورد.
 اما بازهم هویت تو توسط پلیس شناسایی شد؟

در بــازداشــتــگــاه متوجه شــدم هــر شــگــردی بــه کــار ببری تا 
دستگیر نــشــوی؛ بــازهــم پلیس راهـــی بـــرای شناسایی و 

دستگیری ات پیدا می کند.
 و چه باید کرد که مالباخته نشویم؟

گهی اعتماد نباید کرد. اگر هم قرار گذاشته شد، باید  به هر آ
در محل های معتبر و مطمئن باشد. محل هایی که سارقان 

نتوانند در چشم برهم زدنی گوشی را بردارند و فرار کنند.
 تو خودت مالباخته بودی، اما بازهم دست به سرقت زدی. 
برایت مهم نبود شخص دیگری هم مثل خودت قربانی باشد؟

من از کسی سرقت می کردم که وضع مالی اش خوب بود.
ع را متوجه می شدی که فــرد ثروتمند   از کجا ایــن موضو

؟ است یا فقیر
وقتی کسی گوشی 30 یا 40 میلیونی دستش دارد، قطعا وضع 
مالی خوبی دارد وگرنه این همه پول برای خرید گوشی نمی داد. 
من از کسی سرقت می کردم که خیلی این سرقت به او آسیب 
نرساند و از طرفی گره کار من هم باز شود و بتوانم بدهی هایم 

را پرداخت کنم.
 آزاد شوی، باز هم سرقت می کنی؟

همین یک بار هم اشتباه کردم، من در خانواده ای با آبرو  بزرگ 
شدم و طمع و وسوسه باعث شد راه را اشتباه بروم و باعث 

شود آبروی خودم و خانواده ام برود. 
 قبل از سرقت کارت چه بود؟

در یک مغازه موبایل فروشی کار می کردم اما زحمت از من 
بود و صاحب مغازه سودش را می برد. با این وضع هیچ وقت 

نمی توانستم پیشرفت کنم . 
 االن پیشرفت کردی؟

نه . زندگی ام نابود شد. نامزدم ترکم کرد و سال ها باید در 
زندان بمانم.

 برای سرقت رفتم 
اما مالباخته شدم!

 گفت و گو با موبایل قاپی که طعمه هایش را 

در سایت های اینترنتی شکار می کرد

در یکی از سرقت ها  
وقتی در محل قرار 

حاضر شدم  به جای 
فروشنده گوشی 

زورگیران در محل حاضر 
 شده و با تهدید و زور 

گوشی ام را مقابل 
چشمان نامزدم سرقت 

کردند

ــالها ــاســ ــتند.آنهــ ــانهســ ــتگیریپسرشــ ــوکدســ شــ در ــوز ــ ــاهینهن ــوادهشــ ــ خان
آســــایشزندگــــیکنــــد ــــاپسرشــــاندر ســــختیومشــــکالتزندگــــیراتحمــــلکردنــــدت
کمــــرمرا ــــاایــــنکار میگویــــد:»ب ــــادســــتبندروبهرویشــــانایســــتاده.پــــدر امــــاحــــاالاوب
شکســــتی.نمیدانــــمکجــــایزندگــــیاشــــتباهکــــردمکــــهتاوانــــشایــــنبیآبرویــــیاســــت.«
ــره ــ ــهپســــرشخی ــ ــتادهوب ــهایایســ گوشــ در ــادر ــامــ ــیرودامــ ــرونمــ ــ ادارهبی ــداردواز ــ طاقــــتن ــدر ــ پ
رارویصورتــــش چــــادر ــــد،مــــادر ــــهبازداشــــتگاهببرن میدهــــدشــــاهینراب دســــتور شــــده.وقتــــیافســــر

ــد.« ــ ــدنمیکن ــ ــهلرزی ــ ــروعب ــانههایششــ ــدوشــ میکشــ

کمیمتفاوتاست.نه جرمشسرقتاست،سرقتگوشیتلفنهمراه.اماشگردشباسارقاندیگر
هلیا نصرتی

تپش

جیبهادرمیآوردودر مثلموتورسواران،اقدامبهگوشیقاپیمیکردونهمانندجیببرها،گوشیهارااز
،زمانیکهبرایاجرای نبودویکبار چشمبرهمزدنیبهسرقتمیبرد.شگردشاهین،اماآنچنانهمکارساز
فروشندهسرقتکند،خودمالباختهشد.شاهین،متهم نقشهسرقتراهیمحلشد،بهجایاینکهاز
شــدوماجرای رااجــرامــیکــرد،خیلیزودتوسطپلیسدستگیر کــهسناریویایــنسرقتها جــوانــی

گفتوگوباتپشبهتشریحشگردسرقتهایشپرداخت. سرقتهایشبهپایانرسید.اودر

ت
اس

نی 
زئی

س ت
عک
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خوبنیست حالکشور
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری 
اجتماعی ایران با بیان این که ساالنه حدود ۶00 هزار 
ح در پرونده های قضایی  پرونده با موضوع ضرب و جر
و پزشکی قانونی ثبت می شود و در عین حال بسیاری 
از این موارد، به پزشکی قانونی یا مراجع قضایی گزارش 
نمی شود، گفت:»در مورد جرایم خشن آمار دقیقی 
وجــود نــدارد ولــی آنچه حداقل در افکار عمومی به 
آن پرداخته شده و در مــورد آن نگرانی وجــود دارد، 
مشهودتر شــدن جــرایــم خشن اســـت. چــون آمــار 
مشخصی وجــود نــدارد، نمی توانم در مــورد کاهش 
یا افزایش این نوع زورگیری ها ا�هار نظر کنم، ولی 
به عنوان یک شهروند حس می کنم نگرانی مردم 
در خصوص زورگــیــری هــا افــزایــش پیدا کــرده اســت. 
وجــود ایــن حس در من شهروند، عــالوه بــر این که 
حامل پیام ناامنی است، بلکه بخشی از این حس، 
ناشی از شواهدی است که در این زمینه وجود دارد 
و نــمــی تــوان منکر ایــن شــرایــط شــد. ضمن این که، 
بیش از بــرخــوردهــای پلیسی با جرایم خشن، این 
اقتصادی  حتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سازمان های 
هستند که می توانند نقش موثری در این زمینه ایفا 
کنند. گرچه معتقدم اگر پلیس به سمت برنامه های 
پیش رویـــدادی و ایجابی حرکت کند، شاید بتواند 

مدتهاپ�ششــدهانــدقــدارهکــشو از که جما�تیمیخواهیمبگوی�م از
لی� ح�ین زاده

تپش

وسیلهوشیوهایکهدلشانبخواهد،تهدیدمیکنند، وباهر هفتتیرکششهر
آبرووپلیسوزندانوحتیمردم،با�� میترسانندوبهی�مامیبرند.قبالترساز
گمومخفیبود هممیرفتند،آنقدر میشدخیلیهاسراغسرقتنروندوا�ر
دربــارهآن نمیشدند.جما�تیکهامــروز ماجرایشخبردار کهافــرادزیــادیاز
، اینکهجلویچشموحشتزدهدههانفر وببندوپلیسواهمهدارند،نهاز بگیر صحبتمیکنیم،نهاز
قمهوتفن�شانرارویشقیقهمردمبگ�ارندومالواموالشانرابهتاراجببرند.پایشبیفتد،همبه
هی�توفیری شدتزخممیزنندوحتیآدمهممیکشند.برایاینآدمها،شمالوجنوبوحاشیهشهر
مردمو باهمندارد.هرجالقمهچربودندانگیریگیرشانبیاید،همانجاخفتشمیکنند.بسیاریاز
زورگیریهایخشن میکنندآمار سارقانسالحبهدست،میگویندوت�ور فیلمهایمن�شرشدهاز
م�احبهای رحیمی،فرماندهانت�امیتهرانب�رگچنینا�تقادیندارد.اودر اف�ایشپ�داکرده،اماسردار
تهراناف�ایشزورگیریبههی��نواننداشتیمواینمو�وعصحیح پ�شانجامداد،گفت:»در کهچندروز

100نق�ه نیست.تیمهایوا�نشسری�پلیسبرایمقابلهباموبایلقاپی،کی�قاپی،خفتگیریو...در
فوریتهایپلیسی110وپلیسهایتخ��یدارندکهنتیجه تهرانمستقرندوارتباطمستقیمیبامرک� از
بودهاست.پلیسخودرامل�مبهبرخوردباهرگونهجرمیمیداندوحتمابا مو�ر اقداماتآنهاهمبسیار

قوانینومقرراتبرخوردمیشود.« کنند،قاط�انهوبرابر افرادیکهآرامشوامن�تمردمراخدشهدار
باسارقانخشناتمامحجت حمیدهداوند،جانشینر�یسپلیسپایتختنی� رحیمی،سردار �الوهبر
کردوگفت:»سرقت،امن�توآرامشجام�هرابرهممیزندومابه�نوانپلیسهمهتالشخودرابهکار
بستهایممقتدرانهو�ربتیباسارقانوبهتب�آنبامالخرانبرخوردجدیومستمریداشتهباشیم.
سارقانیکهبهصورتتیمیف�الیتدارندواقدامبهسرقتهایخشنمیکنند،ا�لبباسوءاستفادهاز
اینمو�وعبهرهبرداریمیکنند.برخورداینگونه تهران،از گستردگیوحجمباالیجم�یتموجوددر
تهرانسوءاستفاده ناشناسوسا�ننبودندر سارقاننشاندهندهاینمو�وعاستکهاینافراداز
متواریشوند،حتما جایکشور کردهودستبهاقداماتمجرمانهمیزنند.مجرمانم�م�نباشندبههر

خواهندشد.« شناساییودستگیر

جوالن خشن هاى نترسجوالن خشن هاى نترسجوالن خشن هاى نترسجوالن خشن هاى نترس
ع سرقت های م�لحانه در مقابل دیدگان مردم آسیب شناسی وقو

زورگیریباسالح
سارقان خشن از هر وسیله و ابز اری برای ترساندن طعمه های شان 

استفاده می کنند. قمه بلند و بران باشد یا تبر و حتی سالح گرم، فرقی به 

حال شان نمی کند. در یکی از این زورگیری های خشن که اسفندماه ۹2

خ داد، پن� جوان با تبر و کالشنیکف از طالفروشی ها در محله شاد آباد  ر

تهران سرقت کردند. ماموران کالنتری یافت آباد به سرعت خود را به 

محل سرقت رساندند اما متوجه شدند سارقان پس از شلیک هوایی 

گاهی تهران  و ایجاد رعب و وحشت، پا به فرار گذاشته اند. ماموران آ

بالفاصله پال� و نوع خودرو را بررسی کردند و مشخص شد خودرو متعلق 

به سارقان نیست. مرد طالفروش هم مدعی شد سارقان چهارکیلو طال 

از او سرقت کرده اند. با گسترده شدن ابعاد تحقیقات، مشخص شد دو 

نفر از سارقان اهل جنوب کشور و دو نفر دیگر نیز ساکن تهران بودند که 

با بررسی ها ی بیشتر  مشخص شد آنها مدت هاست از محل سکونت 

خود متواری شده اند. البته این پایان کار نبود و پلیس با انجام یک 

عملیات، سه نفر از سارقان را دستگیر کرد. بر اساس تحقیقات پلیسی، 

سارقان با دستگاه ذوب طال، طالها را ذوب کرده و به صورت شمش به 

مشتریان خود می فروختند. درحالی که دو سارق فراری دیگر در سودای 

پول بادآورده و ولخرجی های پس از آن سیر می کردند، در مسیر تهران 

به دام پلیس افتادند. هر پن� جوان سارق، سابقه کیفری داشتند و از 

دیگر طالفروشی های تهران و خوزستان که محل زندگی  دونفرشان 
بود، سرقت کرده بودند. 

۹2

بالفاصله پال� و نوع خودرو را بررسی کردند و مشخص شد خودرو متعلق 

از او سرقت کرده اند. با گسترده شدن ابعاد تحقیقات، مشخص شد دو 

نفر از سارقان اهل جنوب کشور و دو نفر دیگر نیز ساکن تهران بودند که 

خود متواری شده اند. البته این پایان کار نبود و پلیس با انجام یک 

دیگر طالفروشی های تهران و خوزستان که محل زندگی  دونفرشان 

خش� سرقتقوطیشیر
برایفرزند

یکی از ترا�یک ترین سرقت هایی که سال ۹۷ اتفاق افتاد، سرقت 

برای خرید یک قوطی شیرخشک توسط یک مرد جوان بود که 

سروصدای زیادی هم به پا کرد. سرقت شیرخشک از آن دست 

ماجراهای بسیار تلخی بود که با این که فیلمش در رسانه ها 

پخش شد اما کمتر کسی آن را باور می کرد تا زمانی که پدر جوان در 

ع آمیز اعتراف کرد فقط  برابر دوربین های تلویزیونی با لحنی تضر

برای سیر کردن شکم نوزاد گرسنه اش اقدام به سرقت از بانک 

کرده است. ساعت ۹ صبح روز حادثه بود که مرد جوان سالح به 

دست وارد بانک رسالت شعبه احمدآباد مشهد شد، درست 

مثل فیلم ها. او سالحش را به سمت متصدی باجه گرفت و 

از او خواست پول بدهد. متصدی باجه هم از ترس جانش 

۱۷ میلیون و 200 هزار تومان داخل کوله پشتی سارق ریخت و 

بعد هم سارق سوار موتورش شد و از مهلکه گریخت. سارق 

جوان خیلی زود دستگیر شد و با حالتی منقلب در ا عترافات 

خودگفت:»پس از سرقت، دو قوطی شیرخشک ( به ارزش 

هرکدام 25هزار تومان) خریدم اما به باقی پول دست نزدم. من 

دزد نیستم و تحت فشار دست به سرقت زدم. حاضرم نان 
خشک بخورم اما کنار زن و بچه ام باشم.«
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دالیل خشن تر شدن جرایم
بر اساس مکتب شیکاگو در علم 

دکتر امان ا... 
قرایی مقدم

جامعه شناس

جامعه شناسی، مجرمان ترسی 
از شناخته شدن نــدارنــد و به 
همین علت است که به راحتی 
ــرم مـــی شـــونـــد. در  ــ مــرتــکــب ج
روستاها افراد همدیگر و خانواده هم را می شناسند اما در 
جامعه شهری این طور نیست و هیچ کس از هویت فردی 
که از کنارش عبور می کند، اطالع ندارد. در واقع ضعیف شدن 
حس خودکنترلی در افراد، باعث شده مرتکب جرم شوند 
و این جرم ها نیز اغلب در شهرهای حاشیه نشین اتفاق 
مــی افــتــد. در هــر نــقــطــه ای کــه تجانس فرهنگی در آن 

دستخوش تغییرات اساسی شود و افراد از یک سنخیت 
و همگونی فرهنگی برخوردار نباشند، ما شاهد ارتکاب 
جرم هستیم. مثال در یکی از شهرهای اطراف تهران، همه 
نوع قوم و قبیله ای در آن زندگی می کنند و به همین علت 
جرم هم در آن بیشتر رخ می دهد. عالوه بر اینها، فشارهای 
اقتصادی، بیکاری و فساد اخالقی نیز به این روند دامن 
می زند. جوانی که صاحب هیچ شغل و درآمدی نیست، 
چاره ای جز دزدیدن از دیگر شهروندان و خفت کردن مردم 
ندارد. بر اساس نظریه کورت لوین، نیروهای برانگیزنده 
به جرم، به نیروهای بازدارنده برتری بیشتری دارد و بر همین 
اساس، با این که سارق خشن می داند به زودی توسط 
پلیس دستگیر می شود؛ ولی تحت تاثیر گرسنگی و فقر، 
تامین معاش خانواده و همچنین نوع خانواده ای که در 
آن رشد کرده و تربیت شده و لذت پول بــادآورده، بازهم 
مرتکب سرقت و حتی سرقت خشن می شود. این فرد 
حقوق و درآمد و شغل ثابت می خواهد، ولی وقتی ندارد، 
سرقت به هر روش ممکن را انتخاب می کند. حتی ممکن 
است آدم بکشد و اگر هم نکشد، به سمت خودکشی 
می رود که این روزها موارد بسیاری از خودکشی ها ناشی از 
مشکالت اقتصادی و خانوادگی گزارش می شود. به قول 
رابرت مرتن جامعه شناس، این فرد هدف دارد اما به ابزار 
رسیدن به آن هدف، دسترسی ندارد. اگر چاره ای برای این 
شرایط بحرانی اقتصاد اندیشیده نشود، شرایط روز به روز 
بدتر خواهدشد؛ زیرا به گفته پترین جامعه شناس، جهان 
امروز، جهان مادیات است و مادیات حرف اول را می زند. 

با اینکه سارق خشن 
می داند که به زودی 

توسط پلیس دستگیر 
می شود، اما تحت 

 ، تاثیر گرسنگی و فقر
تامین معاش خانواده 

ع  و همچنین نو
خانواده ای که در آن 

رشد کرده و تربیت شده 
و لذت پول بادآورده، 

بازهم مرتکب سرقت 
و حتی سرقت خشن 

می شود

کمک بیشتر و موثرتری را در این حوزه داشته باشد و مواجهه با 
موارد خشن کمتر خواهدشد.« 

او سرقت را نوعی خشونت اجتماعی دانست و ادامــه داد:»حتی 
دستگیری و اعمال خشونت نسبت به افراد هم نوعی خشونت 
است که مــردم از آن تاثیر می پذیرند. حال کشور ما از نظر سطح 
خــشــونــت مــطــلــوب نــیــســت و هــیــچ کــس نــمــی تــوانــد مــنــکــر ایــن 
مــوضــوع شــود. بــا بــررســی شاخص های سالمت و اخــتــالل روان، 
شاخص های گرایش به موادمخدر سنتی، صنعتی و مشروبات 
الکلی، خشونت های خانگی و...به راحتی می توان دریافت جامعه 
ما شــاداب نبوده و خشونت در آن تقریبا در حال نهادینه شدن 
است و به شکل های مختلف اعمال می شود؛ تا جایی که دامنه 

این خشونت ها حتی به فضای مجازی نیز کشیده شده است.« 
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، به مخاطره افتادن سالمت 
روان و رفتارهای اجتماعی مردم را نتیجه افزایش خشونت های 
اجتماعی در جامعه بیان کرد و افزود:»بخشی از این زورگیری ها ناشی 
از فقر بوده و بخشی دیگر ناشی از قرارگیری در گروه هایی است که 
با اعمال خشونت و ایجاد رعب و وحشت سعی می کنند مالی را 
کسب کنند. من فکر می کنم ترس مردم از اعمال خشونت در اماکن 
عمومی و احساس ناامنی در قبال اموال شان، آثار مخرب ماندگاری 

در روح و روان و ذهن آنان به جا خواهدگذاشت.« 
موسوی چلک در پاسخ به این پرسش که چرا وضع مجازات های 
سنگین مانند حبس و حتی اعدام نتوانسته مانع خشن تر شدن 
از مواقع، مجازات ها دربرگیرنده  جرایم شود،گفت:»در بسیاری 
اقدامات تامینی است نه تربیتی، که برای این موضوع باید به چند 
مولفه توجه داشت. یکی از این مولفه ها زندان هاست. آیا در زندان ها، 
اقدامات تربیتی متناسب با ویژگی های شخصیتی افرادی که مرتکب 
خشونت می شوند، وجود دارد یا خیر. پاسخ منفی است و امیدواریم 

در برنامه تربیتی زندان ها، یک بازنگری اساسی و جدی صورت گیرد. 
همین حضور در زندان نوعی اقدام تامینی است، اما مساله مهم در 
تکرار نشدن جرم، اجرای برنامه های اصالحی است که به نظر من باید 
با محوریت مددکاران اجتماعی، همکاری روان شناسان و در سایه 
تعامل با خانواده صورت گیرد. ضمن این که در اقدامات اصالحی، 
باید به زمینه ها، عوامل تعیین کننده و موثر در وقوع جرم یا رفتار 
خشونت آمیز توجه ویژه داشت تا بتوان رویکردهای پیشگیرانه 
شامل پیشگیری قضایی، وضعی یا اجتماعی را در جامعه تقویت 
کرد. البته معتقدم اولویت اول، باید با پیشگیری اجتماعی باشد و 
پیشگیری قضایی و انتظامی و وضعی در درجات بعدی اهمیت قرار 
دارند. بنابراین برنامه های اصالحی از درون زندان با فرد آغاز شده 
و این مراقبت ها حتی پس از خروج او از زندان نیز باید تداوم پیدا 
کند. واقعیت این است که چرخه برنامه های اصالحی در سازمان 
زندان هاکامل نیست. ضمن سپاسگزاری از تمام تالش های انجام 
شده در این حوزه، به ضرس قاطع اعالم می کنم مددکاری اجتماعی 
سازمان زندان ها به شدت به بازنگری نیاز دارد، در غیر این صورت 
اصالح زیر سایه تامین قرار می گیرد و می توانم بگویم تقریبا آن جایگاه 
الزم را نخواهد داشت. این روند نیز، نیازمند بازنگری سازمان زندان ها 
در ساختار خود، بازنگری در جایگاه مددکاری اجتماعی، تقویت نیروی 
انسانی و تقویت آموزش مددکاران اجتماعی است. محور برنامه های 
اصالحی، مددکاران اجتماعی و روان شناسان هستند و معتقدم 
هنوز در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته اند. در حال حاضر وجه 
غالب برنامه های سازمان زندان ها در مورد تمامی جرایم، از جمله 
جرایم خشن، برنامه های تامینی است و نه تربیتی. اصالح این روند 
، برنامه ها و نیروی انسانی است تا  نیز مستلزم چرخش در ساختار
اقدامات اصالحی نقش بازدارندگی خود را در تکرار نشدن جرم به 

خوبی ایفا کند.« 
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ا�ر ا�ــ�ــایبــدنجــوان۲9سالهق�وینیکــهدر
مرگم��یسدهبود،بهبیماران ت�ادف،دچار
حالیافتادکه نیازمنداهــداشد.ایناتفاقدر
تــ�ــادف،کــارتاهــدای��وخــودرا اوپ�شاز

دریافتکردهبود.
»قلب مامان« لقبی بود که مادر مهرداد به پسر 
عزیزدردانه اش داده بود و او را همیشه با همین 

نام صدا می کرد، اما تصادفی نابه هنگام باعث شد تا قلِب مهرداِد 
مادر در سینه فرد دیگری بتپد. 

ــرادی، خــواهــر مــهــرداد بــه جــام جــم مــی گــویــد: » هشتم  زهـــرا مــ
اردیبهشت ماه امسال بود که برادرم مهرداد در قزوین به شدت 
تصادف کرد. اصال مایل نیستم در مورد جزئیات آن صحبت کنم، 

چــون ما را به شــدت اندوهگین می کند، امــا با 
توجه به شدت باالی تصادف و حادثه ای که برای 
خ داده بود، گوشی تلفن همراهش از  مهرداد ر
بین رفته بود و نمی توانستیم با او تماس بگیریم. 
ــرای مــهــرداد چــه اتفاقی  چــون نمی دانستیم ب
افتاده، برای همین بیمارستان های قزوین را 
دنبال او گشتیم. سرانجام متوجه شدیم او پس 
از تصادف به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شده و 
در بخش آی سی یو بستری شده است. بــرادرم آسیب زیادی 
دیده و سطح هوشیاری اش به چهار رسیده بود. تالش زیادی 
کردیم او را به تهران منتقل کنیم و پرونده پزشکی اش را به 
هرجایی که الزم بود، فرستادیم تا آخرین کورسوهای امید را 

بــرای برگرداندن مهرداد به زندگی از دست نــداده باشیم، اما 
جواب همه پزشکان یکی بود. بعد هم گفتند به دلیل شدت 
خونریزی بهتر است او را تکان ندهید. کادردرمان بیمارستان 
شهید رجایی قزوین هم برای درمان برادرم سن� تمام گذاشتند، 
اما شدت صدمات به برادرم بسیار باال بود. پزشکان تشخیص 
دادنــد بــرادرم مرگ مغزی شده است. مدتی بعد، از دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین تماس گرفتند و در جلسه ای با حضور 
اعضای خانواده ام در مورد آخرین وضعیت جسمی برادرم با ما 
صحبت کردند. البته دو پزشک دیگر هم مرگ مغزی برادرم را 
ح  تایید کردند. مادرم پیشنهاد اهدای اعضای بدن برادرم را مطر
کرد. با اعالم رضایت خانواده، برادرم به بیمارستان سینای تهران 
منتقل شد و پس از اهدای عضو، پیکرش را به قزوین برگرداندند. 
مادرم همیشه به مهرداد می گفت قلب مامان و پس از مرگش 
هم دلش می خواست قلب او در سینه فرد دیگری بتپد. برای 
همین عالوه بر کبد، دو کلیه و لوزالمعده، قلبش هم اهدا شد 

تا همچنان به تپش خود ادامه دهد. «

تلنگر

راز�ای سر �ه م�ر
وقتی اسم فیلمی »مــرد بازنده« 

روزنامه نگار

علی رستگار

باشد و قصه هم درباره سرهنگی 
به نــام احمد خسروی باشد که 
مس�ول رسیدگی به پرونده یک 
قتل است، لزوما به معنی تعبیر 
نام اثر و شکست پلیس است؟ 
اگرچه سرهن� با آن گریم غریب 
و از ریخت  افتاده جواد عزتی و آن 
درد همواره دندان و رابطه ای دور و شکست خورده با پسر 
جوانش و قصور احتمالی در مرگ همسرش، دست کم در 
�اهر و در ویترین مرد بازنده ای به نظر می رسد؛ اما تالش 

مدام او در قصه برای حل پرونده قتل جوانی ثروتمند و 
بانفوذ و ترمیم رابطه با پسرش، گام هایی اساسی برای 

اعاده حی�یت و پا� کردن برچسب بازندگی است.
از همین رو مرد بازنده با این که قصه اش در بستری جنایی 
خ می دهد و کشف راز سر به مهر جنایت، محرک درام  ر
و انگیزه شخصیت قهرمان می شود، ولی آنچه در پایان 
اهمیت پیدا می کند، نه شناسایی قاتل بلکه اثبات شمایل 
و وجوه قهرمانانه مردی است که بازنده خطابش می کنند. 
ضمن این که زد و بندهای پشت پــرده مقتول با نفوذ و 
بیگانه با اخالق و دوستان و همکارانش در فساد اقتصادی 
و رانت خواری، اهمیت ماجرای قتل را در اولویت دوم قرار 
می دهد و سرهن� پی به رازهای سر به مهر بزرگ تری می برد 
که ابعادش فراتر از یک جنایت است. برای همین است 

که سرهن� بعد از دوندگی های بسیار و حتی مواجهه با 
قاتل، وقتی متوجه حقانیت او و فشار روانی مستمر منجر 
به قتل می شود، به جای تحویل او به دستگاه انتظامی و 
ج از کشور را فراهم  قضا، زمینه فرار قاتل و فرزندش به خار
می کند؛ چون می داند صرفا مهره ای در یک بــازی بسیار 
بزرگ تر هستند. هرچند قــرار نیست برخالف این قتل، 
راز جنایت ها و خیانت هایی مهم تر برمال شــود و بــرای 
همین هم سرهن� را در پایان فیلم از آن تاکسی زردرن� و 
وسط بزرگراه مدرس شمال پیاده می کنند اما اگر منصف 
باشیم، همان پوزخند و حلقه کردن دست ها به پشت 
بدن و قدم زدن در حاشیه خیابان را می توانیم به عنوان 
پیروزی و دست کم تالش سرهن� برای رسیدن به حقیقت 

تعبیر کنیم.

«ق�� مامان» ���ز م� ت�د

مردبازنده
سال:۱400

حسین  امینی،  ابراهیم  نویسنده: 
حسنی، محمدحسین مهدویان

کارگردان:محمدحسین مهدویان
 ، آزادی ور بازیگران:جواد عزتی، رعنا 
آناهیتا درگاهی، بابک کریمی، مهدی 

زمین پرداز
ــد  ــم خـــالصـــهقـــ�ـــه:ســـرهـــنـــ� اح
خسروی مس�ول رسیدگی به پرونده  

قتل جوانی به نام شهاب می شود.
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داستان

در راه رسیدن به محل کار مگنوس، به عشق بی حد و حساب 
نویل فکر می کردم. این که مگنوس چه ویژگی شخصیتی 
داشته که نویل این چنین شیفته او شده و همه چیزش را 
تقدیم کرده است. حتی اگر از دست دادن تمام ثروتش به خاطر 
مگنوس را کنار بگذارم، زنی با شهرت و ثروت نویل باید تا چه حد 
عاشق و دلباخته مردی باشد که بپذیرد در یک محله متروک 

و دور از تمام محافل هنری و ادبی زندگی کند؟ 
به یک خانه که نــه، به یک انباری بــزرگ رسیدم و در مقابل 
سطل های متنوع رن�، پارک کردم. پیاده شدم و به رن� ها 
دقــت کـــردم. بنفش ارغــوانــی، سبز چمنی و انـــواع متنوعی 
از خاکستری مقابلم بودند. آن تکه ای را که از فرش تا شده 
داخل کمد قیچی کرده بودم، از جیبم درآوردم و با طیف گسترده 
خاکستری که پیش رویم قرار داشت، مقایسه کردم. بی فایده 

بود. رن� فرش نباتی بود و همخوانی نداشت. 
من در مکانی کهنه و ک�یف بودم که از زمان ساختش حتی 
یک بار هم رن� نشده بود. همه جا رن� زرد کره ای بود و همه 
چیز فرسوده به نظر می رسید. این که چه چیز صاحبش را 
مجاب کرده بعد از این همه سال، دستی به سر و روی این 
خانه بکشد و نونوارش کند، پرسش جالبی است. پیرمردی 
با ژاکــت قرمز مندرس در را به رویــم باز کــرد. او کم شنوا بود 
و چشمانش چنان در صورتش فرو رفته بود که فکر کردم 
ــودم را معرفی کـــردم: آلما  او هــم نمی تواند خــوب بب�ند. خ
ساویچ، بازپرس خصوصی. از او پرسیدم آیا با مگنوس شارپ 

برای نقاشی خانه اش، قــراردادی امضا کرده است؟ او تایید 
کرد و از این گفت که چگونه این شخص خانه اش را خوب 
رنــ� کــرده اســت. او نه تنها از نقاشی خانه راضــی بــود، بلکه 
توانسته بود برای خود در این مدت هم صحبت نیز پیدا کند. 
گفت با مگنوس نوشیدنی خورده اند و در مورد بیسبال هم 
حرف زده انــد. داشتم به حرف هایش گوش می کردم که زن 

جوانی با چهره گلگون و موهایی مجعد حرف ما را قطع کرد:
- پدرم آلزایمر دارد. خانه مدت هاست رن� نشده است. البته 

از �اهرش هم پیداست.
از زن جوان پرسیدم آیا هر یک از آنها با پلیس صحبت کرده اند؟ 
گاه هربرت تماس  او گی� به نظر می رسید. احتماال پیرمرد با کارآ

تلفنی داشته است. 
به خانه مقتول بازگشتم و در مقابلش پارک کردم. از ماشین 
پیاده نشدم. دفترم را باز کردم و دوباره با چند نفر از دوستان و 
اقوام شان تماس گرفتم. از آنها خواستم هر چیزی را که در مورد 
نویل و مگنوس به یاد دارند، برایم بازگو کنند. خاطره   ها اگر چه 
گرانبها هستند اما اغلب اشتباه بوده و دقیق در ذهن ها باقی 
نمی مانند. همین خاطرات اما گاهی تنها سرنخ هایی هستند 

که آدم باید دنبالش را بگیرد.
کتی گرین بهترین دوست نویل بود. اولین باری که تماس 
گرفتم آنچنان شوکه و حیران بود نتوانست با من صحبت کند 
اما این بار با من گفت وگو کرد؛ هنوز غمگین بود و صدایش 

می لرزید.

- من هر ماه با آنها شام می خوردم. مگنوس بهترین غذاها 
را می پخت.

؟ آشپ�ی او چطور بود؟  - مگنوس؟ نویل چطور
- نه نویل آشپزی را دوست نداشت. هر وقت تنها بودیم، 

همیشه بیرون غذا می خوردیم.
کتی به صحبت کردن ادامه داد، به وضوح خوشحال بود کسی 

را دارد که با او صحبت کند:
- آنها خیلی بچه می خواستن اما نویل یک بار سقط جنین 
داشت. این اتفاق آنقدر برایشان تلخ و دردنا� بود که دیگه 
هرگز دوباره تالش نکردن بچه دار بشن. مگنوس نتونست 

این جریان رو تحمل کنه. برای همین هم وازکتومی کرد.
از او بیشتر در مورد سقط جنین پرسیدم. این که دقیقا چه 
زمانی اتفاق افتاده است؟ کتی مطمئن نبود اما گفت حدودا 
باید چهار یا پن� سال پیش بوده باشد. تلفن را قطع کردم 
و به داخــل خانه مقتول رفتم. وارد اتــاق مهمان شــدم و به 
همه جا را با دقت بیشتری نگاه کردم. دریافتم این اتاق اندازه 
مناسبی برای یک اتاق کودک است. دیوارهای آبی آسمانی 
که بعدا با شلختگی رویش را با رن� سفید پوشانده اند، قاب 
عکس هایی که از دیوار کنده شده اند و دیگر اینجا نیستند و 

فرشی به رن� نباتی...
همه این جزئیات نشان می داد نویل و مگنوس این اتاق را 
نه برای مهمان که برای کودکشان تزئین کرده اند. بچه سقط 
شده و با خود تمام رویاها و شادی های آنها را نیز برده است. 
شاید در اصل به خاطر حامله شدن نویل تصمیم گرفته اند به 
ج از شهر و این شهرک متروکه بیایند. کم  نیستند زوج هایی  خار
که آرزوی بزرگ کردن فرزندشان دور از هیاهوی شهری و در 

محیط روستایی را دارند.
بچه مرده اما آنها به این فضای رو به زوال چسبیده اند. شاید به 
این دلیل که فضای سرد و از هم پاشیده این شهرک متروک، 
بازتابی از خانواده ای باشد که قبل از تشکیل شدن، از هم 
پاشیده است. احتماال نویل به عنوان یک مــادر نتوانسته 
فرزندش را در رحمش حف� کند، افسرده  و ویران تر از مگنوس 

بوده است.
***

روی کاناپه اتــاق نشیمن دراز کشیدم و متوجه شدم آنقدر 
سفت و آزاردهنده  است که هیچ کس نمی تواند حتی برای 
یک شب هم رویــش دوام بــیــاورد. مشخص اســت تاکنون 
هیچ کدام از دوستان و اقــوام این زوج یک شب هم در این 

خانه نخوابیده اند.
ــی دراز  ــدگ ــرآم در حــالــی کــه هــنــوز روی کــانــاپــه بـــا آن هــمــه ب

گاه هربرت زن� زدم: کشیده بودم، به کارآ
- نیاز دارم موردی را برایم بررسی کنید.

- آلما، تویی؟
- آره منم. می خوام از پزشکی قانونی بپرسی که حامله بوده 

یا نه؟
- من�ورت نویل شارپه؟

- آره
- باشه؛ بهت زن� می زنم. 
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اجتما�ی،آلمابهدرخواستپلیسبرایحلپروندهقتلنویسندهایم�روفبه خالصهداستان:مددکار
مترجم: 

آی�ا اسدی
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بررسیخانهمقتولومحلجنایتکهاتاقمهمان نامنویلشارپ،بههمکارید�وتشدهاست.آلماپساز
بشناسد.باجستوجودر است،سراغدوستانواقــوامویمــیرودتانویلوشوهرشمگنوسرابهتر
حسابهایشبکههایاجتما�ی،بیمهوحسابهایبانکیمتوجهمیشودآنهامشکالتمالیزیادی
�روتوشهرت از داشتهاندوبهر�مت�ری�هاین�دیکاناینزوج،مشخ�استمگنوسبهگونهایانگلوار
فروشک�ابهابهدستآورده،خرج مقتولشبهرهمیبردهاست.مگنوسش�لمناسبوپردرآمدینداردوهرچهنویلاز همسر

ادامهداستانرابهروایتآلمامیخوانید: زندگیوبدهکاریمگنوسشدهاست.در

به خانه مقتول 
بازگشتم و در مقابلش 

پارک کردم. از ماشین 
پیاده نشدم. دفترم 
را باز کردم و دوباره با 
چند نفر از دوستان 
و اقوام شان تماس 

گرفتم. از آنها خواستم 
هر چی�ی را که در مورد 

نویل و مگنوس به یاد 
دارند، برایم بازگو کنند. 
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مک�

درخواست عجیب زوج جوان برای ط�ق در دادگاه خانواده

بی اطالعی از رابطه حقوقی بین مستاجر و صاحبخانه، گاهی باعث بروز اختالف میان آنها 
گاهی در این باره می تواند از اختالف و درگیری و تشکیل پرونده در مراجع قضاوتی  می شود. آ
جلوگیری کند. یکی از موارد مهم در این خصوص، پرداخت هزینه های خانه اجاره ای است. 
مــاده4۸۶ در این باره مقرر مــی دارد تعمیرات و تمام مخارجی که در عین مستاجره برای 
استفاده از آن الزم باشد، به عهده مالک یا موجر است. البته اگر تعمیرات مربوط به عین ملک 
اجاره ای باشد، با مستاجر است و به مالک ربطی ندارد، تعمیر شیرآب یا سیستم گرمایشی 
یا سرمایشی در صورت خرابی در مدت اجاره با مستاجر است. اما تعمیراتی که به ملک ربط 
پیدا کند، متوجه مالک خواهد بود. مثل خرابی ایزوگام بر اثر کیفیت بد ایزوگام و بارش باران.
 ، ،  انجام کارهای اضافی و تزئینات در واحد اجــاره ای است. اگر فرد مستاجر موضوع دیگر
هزینه هایی را برای ملک انجام دهد یا مثال تزئیناتی را برای ملک که جدانشدنی است، انجام 
دهد و از مالک و موجر اذن نداشته باشد هزینه آن را نمی تواند مطالبه کند؛ برای مثال بدون 

اذن مالک اقدام به نقاشی ساختمان برای راحتی خود کند.
در قرارداد اجاره دقت کنید که مدتی برای آن ذکر شود و ذکر مدت در قرارداد علت اصلی 
صحیح بودن آن به حساب می آید زیرا در غیر این صورت، آن اجاره باطل خواهد بود. اثر باطل 
بودن، متوجه مستاجر خواهد بود و ممکن است به ناحق محکوم به پرداخت خساراتی 

شود که مستند به وی نیست.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
با ترفند  انتظامی در خــصــوص کالهبرداری مجازی  فتای 

»ثبت نام جاماندگان یارانه« هشدار داد.
سرهن� علی محمد رجبی ا�هار کرد: »کالهبرداران همانند 
پیامک جعلی ثنا با ارسال انبوه پیامک جعلی حاوی لینک 
به شهروندان تحت عنوان ثبت نام یارانه، واریــز یارانه یا 
ویرایش اطالعات سرپرستان خانوار اقدام به هدایت افراد 
به درگاه های بانکی جعلی یا نصب بدافزارهای موبایلی کرده 

و سپس حساب آنها را خالی می کنند.«
وی با بیان این مطلب که تنها سامانه رسمی برای پیگیری 
یارانه ها، سایت hemayat.mcls.gov.ir است به شهروندان 
توصیه کرد که اپلیکیشن های معرفی شده در پیامک های 

جعلی یارانه نقدی را نصب نکنند.
رئــیــس مــرکــز تشخیص و پیشگیری از جــرایــم مــجــازی 
پلیس فتای انتظامی با بیان این که افــراد به هیچ عنوان 
ج در پیامک های دریافتی از منابع  روی لینک های مندر

ناشناس کلیک نکنید، تصریح کرد: »افــراد برای پیگیری 
یارانه قطع شده از طریق سامانه هایی که در رسانه ملی 
معرفی می شود، اقدام کنند. احتمال دارد با پایان یافتن 
ح، آنها با عنوان تمدید مهلت یا ویرایش  مهلت این طر

اطالعات، طعمه ها را فریب دهند.«
وی به شهروندان توصیه کرد، اطالعات شخصی خود را به 

افراد ناشناس ندهند.

را��ه ���ق� مال� و م�تاجر

در این خصوص  سارا شقاقی، روان شناس 
می گوید: بــه نظر مــن مــشــاوره هــای پیش از 
طالق اجباری است. در حقیقت می توان آن 
ــرای حف� زنــدگــی مشترک  را آخــریــن تــالش ب
ــت. دالیــــل مــخــتــلــفــی بــــرای مــراجــعــه  ــسـ دانـ
زوج ها جهت طالق به دادگاه خانواده وجود 
آنها  زندگی  خانواده ها،  دخالت  گاهی  دارد. 
را از هم پاشیده است. زندگی های مشترک 
گاهی نیز به دالیل و انگیزه های بی اهمیت 
ــه نــابــودی کــشــیــده شـــده اســـت. برخی  رو ب
مشاوره های ارائــه شــده در مراکز مشاوره را 
فرمالیته می دانند و بــر ایــن بــاورنــد کــه این 
مشاوره ها در جلوگیری از طالق تاثیری ندارد 
اما برخی دیگر آن را راهکاری مفید برای کاهش 
آمار طالق که روزبــه روز حالت تصاعدی دارد 
مــی دانــنــد. درواقـــع زوج هــایــی کــه تصمیم به 
آن با  جدایی می گیرند، بهتر اســت پیش از 
یــک مــشــاور صحبت کنند، دلیل جــدایــی را 
بگویند و از توقعات و انتظارات شان صحبت 
کنند. در این صورت شاید مشاوره های این 
متخصص بتواند از طالق آنها جلوگیری کند و 
صحبت هایش باعث شود که این زوج تصور 
بــرای جــدایــی بی اهمیت و  کنند دلیل شان 
قابل حل است. برای همین بهتر است که زن 
و شوهر به خصوص در سال های اول ازدواج 
اگر تصمیم به طالق گرفتند، با یک مشاوره 
خوب صحبت کنند و از او راهنمایی بخواهند 
و طالق را آخرین راه حل مشکالت خود بدانند.

ی� از �ای مادر در���ی �� از ت��
هرمـــــز و پریســـــا بعـــــد از یـــــک مهمانـــــی 

سیما فراهانی
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، کارشـــــان  ـــــدر و مـــــادر هرمـــــز ـــــه پ در خان
بـــــه دادگاه خانـــــواده تهـــــران کشـــــید. 
چای هـــــای  مـــــزه  از  هرمـــــز  وقتـــــی 
مـــــادرش تعریـــــف کـــــرد، هرگـــــز فکـــــرش 
را هـــــم نمی کـــــرد کـــــه همســـــرش از ایـــــن موضـــــوع ناراحـــــت شـــــده 

و این ســـــرآغاز یک درگیری و جنجال بزرگ خواهد بود. 
مـــــرد جـــــوان وقتـــــی در برابـــــر قاضـــــی دادگاه خانـــــواده قـــــرار گرفـــــت، 
دربـــــاره علـــــت درخواســـــت جدایـــــی بـــــه قاضـــــی گفـــــت: زندگـــــی 

ـــــادرم، از  ـــــه م ـــــی در خان ـــــب مهمان ـــــک ش ـــــد از ی ـــــا بع ـــــن و پریس م
ایـــــن رو بـــــه آن رو شـــــد. مـــــا دو ســـــال اســـــت کـــــه بـــــا هـــــم ازدواج 
کرده ایـــــم. در ایـــــن دو ســـــال اختـــــالف زیـــــادی نداشـــــتیم، جـــــز 
حســـــادت های پریســـــا بـــــه خواهـــــر و مـــــادر مـــــن. هـــــر بـــــار بـــــه 
ــــم  ــرم درهـ ــ ــــه همسـ ــردم، قیافـ ــ ــه می کـ ــ ــا محبـــــت و توجـ ــ آنهـ
می رفـــــت و بـــــا مـــــن قهـــــر می کـــــرد. بـــــه هـــــر بهانـــــه ای درگیـــــری 
ــــه نمی شـــــدم، ولـــــی  ــوا راه می انداخـــــت. اوایـــــل متوجـ ــ و دعـ
بعدهـــــا خـــــودش بـــــا زبـــــان خـــــودش می گفـــــت چـــــرا بـــــه آنهـــــا 
محبـــــت و توجـــــه می کنـــــی؟ می گفـــــت بایـــــد همـــــه توجهـــــت 
بـــــه مـــــن باشـــــد. در ایـــــن مـــــدت ســـــعی کـــــردم رفتارهایـــــش 
ــا بـــــرای  ــ ــر او از خیلـــــی کارهـ ــ را تحمـــــل کنـــــم و حتـــــی بـــــه خاطـ

خانـــــواده ام گذشـــــتم. تـــــا این کـــــه چنـــــد وقـــــت پیـــــش، یـــــک 
شـــــب بـــــه خانـــــه مـــــادرم رفتیـــــم. شـــــام مهمـــــان آنهـــــا بودیـــــم. 
بعـــــد از شـــــام وقتـــــی مـــــادرم چـــــای آورد، مـــــن از طعـــــم چـــــای او 
تعریـــــف کـــــردم. همیـــــن مســـــاله تبدیـــــل شـــــد بـــــه یـــــک جنجـــــال 
بـــــزرگ. پریســـــا همان جـــــا بـــــا لحـــــن بســـــیار بـــــدی بـــــه مـــــن گفـــــت 
. مـــــن هیـــــچ حرفـــــی  از ایـــــن بـــــه بعـــــد در خانـــــه مـــــادرت چـــــای بخـــــور
بـــــه او نـــــزدم. وقتـــــی بـــــه خانـــــه برگشـــــتیم، او بـــــاز هـــــم بی خیـــــال 
موضـــــوع نشـــــد و دعـــــوای بزرگـــــی راه انداخـــــت. مـــــن هـــــم دیگـــــر 
تحمـــــل نکـــــردم و از کـــــوره دررفتـــــم. عصبانـــــی شـــــدم و درگیـــــری 
شـــــدیدی بیـــــن مـــــا شـــــکل گرفـــــت. جـــــوری کـــــه پریســـــا از خانـــــه 
ـــــن رفتارهایـــــش را  ـــــل ای ـــــر تحم ـــــم دیگ ـــــن ه ـــــت. م ـــــرد و رف ـــــر ک قه
نـــــدارم و می خواهـــــم از او بـــــرای همیشـــــه جـــــدا شـــــوم. در ایـــــن 

دو ســـــال فقـــــط تحمـــــل کـــــردم، ولـــــی دیگـــــر طاقـــــت ایـــــن قهرهـــــا 
و رفتارهـــــای بچگانـــــه اش را نـــــدارم. مـــــن نمی توانـــــم بـــــه خاطـــــر 
افـــــکار بچگانـــــه همســـــرم، بـــــه خانـــــواده ام بی احترامـــــی کنـــــم. 
ــز بـــــه قاضـــــی گفـــــت: آقـــــای  ــ ــــرد نیـ ــر ایـــــن مـ ــ در ادامـــــه همسـ
قاضـــــی، شـــــوهرم رفتـــــار خوبـــــی بـــــا مـــــن نـــــدارد. همیشـــــه مـــــادر 
ــرا بـــــا  و خواهـــــرش را بـــــر ســـــر مـــــن می کوبـــــد و همـــــه چیـــــز مـــ
آنهـــــا مقایســـــه می کنـــــد. ایـــــن اولین بـــــار نیســـــت کـــــه وقتـــــی 
دســـــتپخت مـــــادرش را می خـــــورد، بـــــه مـــــن تیکـــــه می انـــــدازد و 
کنایـــــه می زنـــــد. آن شـــــب هـــــم در میـــــان جمـــــع مـــــرا تحقیـــــر کـــــرد. 

او گفـــــت مدت هاســـــت چـــــای بـــــا طعـــــم بـــــه ایـــــن خوبـــــی نخـــــورده 
اســـــت. ایـــــن یعنـــــی مـــــن بلـــــد نیســـــتم چـــــای خوش طعـــــم دم 
کنـــــم. بارهـــــا ســـــر ایـــــن مســـــاله بـــــا هـــــم دعـــــوا کرده ایـــــم امـــــا بـــــاز 
بـــــه مـــــن کنایـــــه می زنـــــد و مـــــرا در میـــــان خانـــــواده اش کوچـــــک 
می کنـــــد. از دســـــتپخت مـــــادرش جـــــوری تعریـــــف می کنـــــد کـــــه 
انـــــگار مـــــن هیـــــچ کاری بلـــــد نیســـــتم. حتـــــی وقتـــــی بـــــه خانـــــه 
مـــــادرش مـــــی رود، از مرتب بـــــودن آنجـــــا هـــــم تعریـــــف می کنـــــد. 
مـــــن هـــــم دیگـــــر تحمـــــل ایـــــن رفتارهـــــای او را نـــــدارم و می خواهـــــم 

بـــــرای همیشـــــه از او جـــــدا شـــــوم. 
در پایـــــان قاضـــــی ســـــعی کـــــرد ایـــــن زوج را از جدایـــــی منصـــــرف 
کنـــــد، ولـــــی وقتـــــی اصـــــرار آنهـــــا را دیـــــد، رســـــیدگی بـــــه ایـــــن پرونـــــده 

را بـــــه جلســـــه آینـــــده موکـــــول کـــــرد. 
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