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ــران ــ ــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی صــبــح ای ــ ــام ــ  روزن
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 وفاداری به اعترافات 
یک کاتب کشته شده

     در نشست تله تئاتر »کاتب اعظم«  

در »جام جم« بررسی شد   

 مخاطب امروز
 به رسانه  ملی امیدوار است

جلد دومروی خط کرونا
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رتبه فوت ایران  در جهان
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، بــررســی کنش های  مــوضــوع ایــن یــادداشــت بــه اختصار

ی عضو شورای سردبیر

فریدون  حاجی پور

که بــرای فهم و درک شرایط امروز  داخلی و خارجی است 
یک تقاطع گیری را به نمایش می گذارد؛ تقاطع گیری ای که 
به صورت »پارکابی« در یک حادث شکل گرفته، می کوشد تا 
ــنــد. در ایـــن رابــطــه  ک ــی را پــیــگــیــری و عــمــلــیــاتــی  ــدافـ  اهـ

می توان گفت:
 موضوع، درک راهبردی است که مسأله ثباتـ  بی ثباتی 

را نشانه گرفته و با خلق حــوادث و مسائل مختلف و ارائه 
روایتی در تضاد با روایت حقیقی است.

که در تولید سوژه ها از سوی بازیگران   ماجرای تعارض و تضاد شناختی است 

که با عمومی سازی دیدگاه های مبتنی  داخلی و خارجی دنبال می شود. محوری 
بر روایت های غیررسمی، قطبی سازی را دنبال و در تالش برای منحرف کردن نظام از 

، اولویت های اصلی خود و به تحلیل حاشیه بردن متن اجتماع است. مسیر
موضوعی که بازیگران بیرونی آن با توصیه ای فرانسوی، فرمول مسأله سازی، خلق 
مطالبات، گسترش مطالبات، تشکیالت سازی غیررسمی بر پایه هسته های کوچک و 

در نهایت تسخیر خیابان را طراحی کرده بود.
 توجه به تالشی که هسته های تماس ساخته و سلبریتی هایی را برای بلندگو شدن 
تجهیز و آماده کرده بود تا شبکه های اجتماعی را بستر بروز آنچه اپوزیسیون نوین 

خوانده بودند، در مدار توجه خود داشته باشد.
 اشاره به فضایی که در تقاطع گیری خارجی و داخلی، روان، امنیت اجتماعی و 

سیاه نمایی را دنبال کرده و یک مازوخیسم فرهنگی و رسانه ای را پیگیری می کند.
برجسته سازی  و  مشترک  درد  تعریف  از  سال هاست  که  تالش هایی  به  توجه 

محرومیت نسبی سخن به میان می آورد.
که از اعتراض به عنوان سوخت اصلی جنبش ها و  بازخوانی تالش هایی است 
ناجنبش ها سخن به میان آورده و تشکیل شبکه های غیررسمی، زنجیره پنداشت، 
اقدام جمعی متمرکز بر بستر منازعات اجتماعی و بهره گیری از اعتراض را به منظور 

تغییر سیاست ها دنبال می کردند.
توجه به اظهاراتی است که گذر از سیاست ورزی متعارف به غیرمتعارف، حرکت به 

سوی اقدامات مستقیم و طومار نویسی، توجه به اقدام های غیرقانونی و اعتراضی و 
اشغال مکان ها و در نهایت اقدامات خشن برای ضربه به اشخاص و اموال عمومی را به 
که توجه به این شیوه های  عنوان اشکال اعتراض طرح و بیان می کردند. افــرادی 

اعتراضی را با رسیدن به تئوری »تولید قدرت همسنگ« توجیه می کردند.
 یادآوری اظهاراتی است که با اعتقاد به اصالت قانون و اصول حقوقی، مخالف بوده 

و نافرمانی مدنی را در مبارزه سیاسی و تعمیم آن به بدنه جامعه، توصیه می کردند.
 افرادی که از تجمع سلولی، تجمع های موضوعی، تجمع های سراسری و نهایتا، 

نوبت نافرمانی سخن به میان می آوردند.
اشاره به افرادی که می کوشند اعتراض ها را شکل داده و خود را سخنگو و نماینده 

اعتراضات شکل گرفته تعریف و تفسیر کنند.
کنشی است به توهم آنان یعنی   افرادی که به صراحت می گویند، اعتراضات امروز وا
کمیت! و این که عرض اندام امروز آنان در تحریک و تهییج به این دلیل  یکدستی حا

است.
 افرادی که با لیدری اشخاص گرفتار آمده در تور دستگاه امنیتی خارجی در دبی، 
گرامی شان به محل صدور فرمان های نافرمانی تبدیل شده و افرادی که  صفحه اینستا
این روزها فقط احساسات، تهییج، تحریک، جعل خبر و دروغ را در دستورکار خود قرار 

داده و روایت های مجعول می سازند. 
 کسانی که زنان برای آنان امروز هزینه یک سوخت محسوب شده و صداقتی در 

که در باور آنان نه اثری از احترام راستین به زنان وجود  دفاع از زنان نداشته و ندارند، چرا
دارد و نه ردی از پیگیری مطالبات راستین شان.

در خاتمه باید اشاره کرد، این اقدام و بازی ای که برخی بازیگران داخلی برای تولید 
خشم و بی اعتمادی دنبال می کنند، تهدید امنیت روانی و در وضعیت کنونی تالش 
برای عصیانگری و آشوب و سپردن جامعه به هسته های هدایت شده ای است که 

امنیت ملی را هدف گرفته است.
که  کنونی جان ها و مال هایی هستند  گفته شد، مسئول  این بازیگران اما با آنچه 
آسیب دیده و در معرض تعرض هستند، پس بر گرده آنان است تا دیر نشده و فرصت 
جبرانی هست، اقدامی کنند. افکارعمومی بی تردید قضاوت خواهند کرد با این فرصت 

و تصمیم این بازیگران.

نشانه های قدیمی یک اقدام
یادداشت

اتمام حجت
مردم سراسر کشور در محکومیت اغتشاشات اخیر راهپیمایی کردند
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 حضرت آیــت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 

روز  و  دفــاع مــقــدس  هفته  ــاز  آغـ به  مناسبت  پــیــامــی  در 
کید کردند: پیام شهیدان به ما یادآور  له ها« تأ »مهمانی ال
می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم، 
در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می رسد.  متن 
که همزمان با مراسم غبار روبی، عطرافشانی و  این پیام 
کشور با عنوان مهمانی  گلباران مزار شهیدان در سراسر 

له ها از سوی حجت االسالم والمسلمین شکری، نماینده  ال
 ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای 

بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:
 بسم ا... الرحمن الرحیم 

زمــان  مناسب ترین  و  نیکوترین  مــقــدس،  دفـــاع  هفته  
برای بزرگداشت یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام 
آنــان اســت. پیام شــهــیــدان، بــشــارت بــه دل هـــای آمــاده 

ــادآور  گرامی به ما ی گــوش هــای شنوا اســت. ایــن پیام  و 
می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم، 
 در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و انــدوه می رسد. 

این پیام، حیات بخش است، نیرو و امیدآفرین است و 
نیاز امروز و همیشه  ملت بزرگ ایران و همه  آزادگان جهان 

است. سالم خدا بر شهیدان عزیز 
سید علی خامنه ای /  ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ایستادگی برابر 
 شیطان ها به پیروزی 

و پایان اندوه می رسد 

یادداشت

کید رئیس جمهور   تا

بر وظایف آمریکا در قبال برجام
ــور  ــه ــم ــس ج ــی صـــحـــبـــت هـــای رئ

  عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس

زهره الهیان

 در مجمع عمومی سازمان ملل 

و همین طور گفت وگوهایی که با 
در  مختلف  کشورهای  مقامات 
چــنــد روز اخــیــر داشـــت، حــاوی 
پیام های مهمی برای مردم جهان 
بود. ایشان به عنوان سخنگوی 
ملت ایران از حقانیت جمهوری 
گون  گونا اسالمی در حوزه های 
از صنعت هسته ای  ایــران  به ویژه در بهره مندی ملت 
دفاع کردند. این سخنان از آن جهت اهمیت پیدا می کند 
که آقای رئیسی در پاسخ به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور 
کرات برجام و همچنین تالش وی  آمریکا در مــورد مذا
برای مقصرنمایی جمهوری اسالمی به صورت شفاف و 
کنون بعد از برگزاری دوره های  روشن بیان کردند که ایران تا
کرات احیای برجام، همکاری الزم را داشته  مختلف مذا
و در مسیر گفت وگو هم کامال جدی بود و االن نوبت ایاالت 
که باید تصمیم درست و منطقی بگیرد  و  متحده است 
عزم خود را برای رسیدن به یک توافق خوب نشان دهد. 
کرات هسته ای  از  حضور جمهوری اسالمی ایران در مذا

یک چارچوب مشخص پیروی می کند. 
گر  آنچه مسلم است و از ابتدا هم همواره اعالم شده، ا
کرات نفعی به حال ملت ایران و انتفاع اقتصادی برای  مذا
کشور داشته باشد، طبعا مورد قبول جمهوری اسالمی 
ایران خواهدبود. بنابراین تمام تالش ها برای رسیدن به 
این هدف صورت گرفت و بر همین اساس پیشنهادهای 
مشخص و ابتکاری از سوی جمهوری اسالمی ارائه شد تا 
مسیر رسیدن به یک توافق خوب تسهیل شد. لذا این 
گر ما بخواهیم برخی محدودیت ها  مسأله عقالنی است که ا
را برای صنعت هسته ای اعمال کنیم باید ما به ازای آن، 
کنون  که تا کشور پدید آید تا تحریم هایی  شرایطی برای 
علیه ملت ایران روا داشته شده برداشته شود و همچنین 
کشورهای مقابل  از سوی  بــرای رفع تحریم  تضمین ها 
از جمله آمریکا داده شود. این هدف روشن جمهوری 
کرات هسته ای است و در همین  اسالمی از استمرار مذا
مسیر هم پیشنهادهایی  به ایاالت متحده آمریکا ارائه 
کافی بــرخــوردار باشند، امکان  گــر آنها از عــزم  شــده و ا
رسیدن به توافق وجــود دارد. با ایــن وصــف جمهوری 
کرات  اسالمی ایران نگاه خود را تنها معطوف به نتیجه مذا
گرفته ایم  گذشته یاد  نکرده بلکه ما در طول سال های 
چگونه تحریم ها را خنثی یا بی اثر کنیم. همچنین بخش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان  با حضور دانشمندان 
جوان توانسته اند تحریم ها را دور بزنند و مجموعه این 
تالش ها سبب خواهدشد جمهوری اسالمی به سالمت 

کند.  گذر تاریخی عبور  از این 
امــروز موضوع بسیار مهم رفع تحریم هاست   بنابراین 
ــدون حل وفصل گــر ب ــورد بحث اســت ا کــه م  و توافقی 

ــای پــادمــانــی بــاشــد پــایــدار نــخــواهــد بـــود و  ــده ه ــرون  پ
جــمــهــوری اســالمــی ایـــران هــمــواره در مــعــرض تهدید 
انـــس تحت تاثیر قــدرت هــای بیرونی  خــواهــد بــود و آژ
 ، کند. از ســوی دیگر یــا داخــلــی مــی تــوانــد مانع تراشی 
کــرد جمهوری  بــه تعهدات خــود عمل  کــه  تنها طرفی 
 اسالمی بود و طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی اتمی، 

کرد. ایران به همه تعهدات خود عمل 

به اصطالح  و  امنیت  در  حفره  ایــجــاد 
ــه تــقــاطــع  ــ ــی، حـــــاال ب ــ ــت زدای ــ ــی ــ ــن ــ ام
تبدیل  معترضان  و  اغــتــشــاشــاگــران 
شده است. یعنی دو دسته افراد به صورت کامال 
ی شده و یک طیف که عموما  آگاهانه و برنامه ریز
ــه هــشــتــادی هستند بــه دلــیــل  نــوجــوانــان دهـ
ی و هــیــجــان زدگــی، بــدون اطــالع در حال  جوگیر
تــراشــیــدن امنیت کشور هستند و عــایــدی این 
وژه  مسیر هم بــرای دشمن اجــرای مو به موی پر
ی، ایجاد آشوب و ناامنی و اخالل در  بی ثبات ساز

زندگی عادی مردم است. 

کنون با رادیکال   شیب سوگواری برای مهسا امینی ا
شدن فضا  به سمت اغتشاش  و آشوب های خیابانی 
گر  در هفته اخیر چند دختر و  تغییر جهت داده و ا
پسر نوجوان با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه 
ــرهــم زدن نظم عمومی داشــتــنــد، حاال  ب سعی در 
اراذل واوباش صحنه را به دست گرفته اند و برخی افراد 
، آسیب به اموال مردم  کور  را به سوی شورش های 

و هرج ومرج شهری هدایت می کنند. البته هدف 
ــاش خیابانی مشخص اســـت، آنــهــا سعی  ایــن اوبـ
ــده و اعــتــراضــات  ــد بــه تــدریــج فضا متشنج ش دارنـ
ــوز هــدایــت  ــرمـ ــه ســمــت ســـرقـــت و قــتــل هــای مـ بـ
ــل فــضــا بـــه طـــرز ملموسی  ــی شــــود. بـــه هــمــیــن دل
ــرده و از مــدل  کـ بــه ســـوی آشــوب ســازی هــا تغییر 
اســت.  رفــتــه  تخریبگری  بــه ســوی  سانتی مانتال 
معترضان  اصــلــی  مطالبه  دلــیــل  همین  بــه  دقیقا 
ــرای اصــــالح گــشــت ارشــاد بــه طــورکــلــی فــرامــوش  ــ ب
 شده و آشوبگران طی چند روز اخیر با سوارشدن 

ــردم، بــه ســمــت خــســارت بــه امـــوال  ــر اعــتــراض مــ ب
عمومی، حمله به مساجد و موکب های حسینی 
تخریب آمبوالنس ها، آتش زدن پرچم ایران، تعرض 
 بــه مـــامـــوران انــتــظــامــی، تــعــرض بــه زنـــان محجبه 

 و نمادها و شعائر دینی، تخریب بانک ها و ادارات  و حمله 

به خودروهای شخصی رفته اند. 

    نماد سازی جریان آشوب 
معموال در شرایط ناآرامی اجتماعی سرویس های 
کشورهای غربی از ترفندهای متعددی  اطالعاتی 
کشورهای  بــرای بــحــران ســازی  و آشوب آفرینی در 
هدف استفاده می کنند. یکی از مدل های مرسوم 
کشته سازی  بزرگ نمایی،  و  خشونت  به کارگیری 
که هرکدام در مرحله خاص  و قهرمان سازی است 
خود به بحرانی کردن اوضاع کمک می کند اما نهایتا 
 آنچه بــرای استفاده از اغتشاشگران ضــرورت دارد

ایجاد   آنها  بتواند میان  کــه  نــمــادی اســت  معرفی 
اتحاد کند. 

آمریکایی ها  تــوســط  بــارهــا  کــنــون  تــا ترفندها  ــن   ای

ــورد از ایــن  ــده و آخــریــن مــ در ایــــران آزمـــایـــش شـ

آزمــــون هــــای شـــکـــســـت خـــورده در اغــتــشــاشــات 
کــه بــه ســرعــت بــه خشونت  بنزینی ســـال ۹۸ بـــود 
گرچه نتیجه مطلوب آمریکایی ها را   کشیده شد و ا

بــه دســـت نـــداد امـــا متأسفانه صــدمــات جــانــی و 
 مالی نسبتا زیادی به کشور تحمیل کرد.  در رابطه 

 بــا نــمــادســازی، بــه طــورمــثــال در ســال ۸۸ نمادی 

ــران  « مختص اغــتــشــاشــات در ایـ ــز ــب ــه رنـــگ »س ب
ــیــشــتــری بـــه  صف  طـــراحـــی شـــد تـــا مــعــتــرضــان ب
سال  در  مدل سازی  این  بپیوندند.  اغتشاشگران 

201۸ هم توسط آمریکایی ها در عراق و لبنان مورد 
استفاده  مــورد  جوکر  گریم  و  گرفته  قــرار  استفاده 
گرفت و برخی افراد با هدف تهییج و اقدامات  قرار 
 رادیکال سعی داشتند در خیابان یارگیری بیشتری 

انجام دهند. 
به همین دلیل در مدل اغتشاشات اخیر تهران هم 
ــــاش در صحنه  جوکرها این بار با هویت اراذل واوب
حاضر شده و دست به تخریب دست جمعی می زنند 
که با افزایش خشونت فضا  و هدف آنها این است 

رادیکال تر شده و هزینه اقدام علیه این گروهک ها 
باالتر برود. البته این نوع حضور برنامه ریزی شده 
ــدون حــمــایــت هــای خــارجــی ازجــمــلــه آمــریــکــا و  ــ ب
ابراهیم  پیمان  بــا  به تازگی  کــه   رژیم صهیونیستی 

اثرگذاری  کشورهای عربی تقالی بیشتری برای  با 
در منطقه دارد، گروهک منافقین، سلطنت طلبان 
کمااین که در ادامه  و تجزیه طلبان ممکن نیست، 
و  سلطنت  طلبان  داخــلــی  اراذل  از  آنــهــا  حمایت 
منافقین در نیویورک هم کلونی خود را برای ایجاد 

ــران در حــاشــیــه سخنرانی  ــ ــــی علیه ای فــضــای روان
ملل  ســازمــان  عمومی  مجمع  در   رئیس جمهور 

در حلقه های  20-10 نفره دنبال کردند.  

    تحلیل خشونت رفتاری اغتشاشگران
ــا بــررســی اعــتــراضــات تــهــران کــه رفــتــه رفــتــه  به  امـ
ما  بــه  مهمی  دیــتــاهــای  شــد،  تبدیل  اغتشاشات 
اولیه  گذشته هسته های  ــای   ــ روزه مــی دهــد. در 
تجمعات در دسته های 12 - 10 نفره در محدوده 
، مــیــدان انــقــالب  ــوارکــشــاورز ــل ،   ب خــیــابــان ولــیــعــصــر
، پل پارک وی و کوچه ها و  له، میدان ولیعصر پارک ال
گرفت اما  خیابان های منتهی به این معابر شکل 
نکته قابل توجه این بود که در هیچ یک از تجمعات 

تهران، جمعیت در یک نقطه به ۵0 نفر نمی رسید. 
اغتشاش  مــوج  شکل نگرفتن  بــه دلــیــل  بــنــابــرایــن 
تعدادی از اوباش اقدام به سنگ پرانی و رادیکال 
کـــردن فضا مــی کــردنــد تــا شــرایــط را بــحــرانــی نشان 
ــه بــرخــی از  ــن ک دهــنــد و بــه هــمــیــن دلــیــل بــعــد از ای
نیروهای  توسط  تجمعات  ایــن  آشوبگر  لیدرهای 
گرم،   شوکر   انتظامی بازداشت شدند، از آنها سالح 

و   باتوم کشف و ضبط  شد که نشان می داد آنها برای 
منتهی الیه شرایط بحرانی تجهیز بودند. به هرحال 
بــرگــزارشــده  تجمعات  مــیــدانــی  وضــعــیــت  تحلیل 
ــاری« ــه مــیــزان »خــشــونــت رفــت  نــشــان مــی دهــد ک

بـــوده و مقایسه مــیــان رونــد  افــزایــشــی   معترضان 
اغتشاشات در سراسر کشور نشان دهنده این گزاره 
ترتیب استان تهران  که درگیرترین نقاط به  است 
تــهــران بــزرگ، مـــازنـــدران، گــیــالن، خــراســان رضــوی 
و اصفهان بــوده اســت. البته در ایــن میان یکی از 
تجربیاتی که به ویژه بعد از اعتراضات ۹6 مشاهده 
شد، نقش محوری برنامه های آموزشی شبکه های 
تلویزیونی معاند و همچنین شبکه های اجتماعی 
آمــوزش  آتـــش زا،  ــواد  م پیرامون چگونگی ساخت 
کز  نحوه درگیری با نیروهای انتظامی، حمله به مرا
کشته سازی بود راه حلی  حساس و حیاتی و پروژه 
عملیاتی که این بار هم در بستر اعتراضات اخیر به 
رفتار گشت ارشاد به صورت قدم  به قدم اجرا شد تا 
فضای ایران بازنمای بحرانی  داشته باشد.  از سوی 
گسل های  تشدید  و  دوقطبی  فضای  ایجاد  دیگر 
اجــتــمــاعــی یــکــی دیــگــر از تــرفــنــدهــای ایـــن جــریــان 
جوکریسم است که سعی دارند گسل های دوقطبی 
ساز را تشدید کنند، درحالی که اصل موضوع برای 
تــک تــک شــهــرونــدان قبل از  هــر چــیــزی، امنیت، 
هوشمندانه  مقابله  و  کشور  مصالح  ملی،  منافع 
با پروژه های رسانه ای و روانــی دشمن اســت. این 
یعنی سواد رسانه ای یک فوق برنامه نیست، بلکه 
تجزیه  توانایی  و  آنها  اثرگذاری  رسانه ها،  شناخت 
ــزو ضــروریــاتــی است  و تحلیل خــط خــبــری آنــهــا  ج
 که باید در ایــن شرایط پیوسته آن را آمــوزش دید 

و دنبال کرد. 

»جام جم« از اجرای پروژه بی ثبات سازی و ایجاد آشوب در قلب ایران گزارش می دهد

شنای بازیگران آشوب در حفره امنیت
گزارش

ــاره شــرایــط ایــران   رئیس جمهور در پاسخ بــه ســوالــی دربـ

در موضوع هسته ای نیز گفت: آمریکا از توافق خارج شد 
و اروپایی ها از اجــرای تعهدات شان نسبت به آن سر باز 
گزارش  زدند، درحالی که جمهوری اسالمی ایران برابر 1۵ 
رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر 

اجرای تعهداتش، به همه تعهدات خود عمل کرد.
کرات برای آن آغاز شد  رئیسی با بیان این که دور اخیر مذا
که آمریکایی ها اعالم کردند می خواهند به توافق بازگردند، 
افزود: ما یک بار خروج آمریکا از توافق را تجربه و لذا اعالم 
کــه آنها باید بــرای جلوگیری از تــکــرار ایــن تجربه،  کــردیــم 
تضمین های اعتمادآور و اطمینان بخشی ارائه کنند. وی 
که  ــران همچنین خــواهــان آن اســت  کید بر این که ای با تا
مسائل ادعایی پادمانی یک بار برای همیشه بسته شوند، 
که  اظهار داشــت: فعالیت های هسته ای ما سال هاست 
تحت اشراف نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی است 
و در گزارش های آژانس هیچ اشاره ای به تخطی از مقررات 

مطرح نشده است.
ــاره فــعــالــیــت هــای  ــ ـــس دربـ ــع اخــیــر آژانـ ــواض رئــیــســی، م
هسته ای ایران را سیاسی و غیرفنی و متأثر از فشارهای 
ح  غربی ها و صهیونیست ها خواند و گفت: ادعاهای مطر
علیه ایران متکی به ادعاهای رژیم صهیونیستی است 
آنها  که براساس تجربه اعمال خرابکارانه و توطئه آمیز 

علیه تاسیسات هسته ای ایران اساسا فاقد اعتبار است 
قبال رسیدگی  آنها  که مشابه  ادعاهایی  ح مجدد  و طر
و بی اساس بودن آنها از زبان آژانس اعالم شده است، 
انداختن  تأخیر  بــه  بــرای  سیاسی  بهانه تراشی  صــرفــا 
گــر مسائل پادمانی  احــیــای تــوافــق ارزیــابــی مــی شــود. ا
بـــرای همیشه حل وفصل  یــک بــار  گذشته  بــه  مــربــوط 

کوتاهی  که به فاصله  نشوند، چه تضمینی وجود دارد 
کشورهای غربی با تکیه بر این  از تــوافــق، دوبـــاره  بعد 

ادعاها، اقداماتی را علیه ایران سامان ندهند.
رئیسی افزود: هر فرد و مجموعه ای برای فعالیت اقتصادی 
خود نیاز به حصول اطمینان و پیش بینی پذیری است، 
درحالی که با باز ماندن این ادعاها، فعاالن و بنگاه های 

اقتصادی برای فعالیت های خود با ایران دچار نااطمینانی 
می شوند. بنابراین حصول یک توافق منطقی و عادالنه در 
گرو ارائه تضمین های اعتمادآور و اطمینان بخش، بستن 
پرونده مسائل ادعایی پادمانی و رفع پایدار تحریم هاست.
کره  که چــرا از مذا رئیس جمهور در پاسخ به ایــن ســؤال 
کــره  گــفــت: مــا مــذا مستقیم بــا آمــریــکــا امــتــنــاع می کنید، 
مستقیم با آمریکا را تجربه کردیم و به تجربه دریافتیم که 
گــر راســت  ا آمریکایی ها  بــر آن مترتب نیست.  فــایــده ای 
می گویند و صداقت دارند، تعهدات خود را اجرا کنند. آنها 
کره  نه تنها تحریم های ایران را لغو نکردند، بلکه در حین مذا
کردند. رئیسی  تحریم های جدیدی نیز علیه ایران وضع 
در پاسخ به این سؤال که چگونه انتظار دارید دولت فعلی 
آمریکا به جای دولت های آتی نیز به شما تضمین ارائه کند، 
اظهار داشت: آیا تعهدات کشورها در عرصه های دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی بر عهده شخص رئیس دولت آن 
کشورها است یا آن دولت نماینده حقوقی یک ملت و نظام 

گر این گونه که شما می گویید عمل شود،  سیاسی است؟ ا
دیگر موضوع تعامالت و توافقات میان کشورها یا تعامل 
کشورها در بستر معاهدات و سازمان های بین المللی هیچ 

موضوعیت و اعتباری نخواهد داشت.
کرات برجامی گفت: ما شرایط اقتصادی  وی در مورد مذا
خودمان و بــازار را بارها اعالم کرده ایم که بند به برجام یا 
گر  به نتیجه رسیدن گفت وگو نکرده و نخواهیم کرد. زیرا ا
سفره مــردم و اقتصاد مــردم بند به برجام شود مشکالت 
 جــدی ایــجــاد مــی کــنــد. سیاست دولـــت مــا آن اســت که 

کنیم  کــرات شرکت و از توافق خــوب استقبال   ما در مــذا

اما ارتباط دادن اقتصاد کشور به موضوع برجام مشکالتی 
این که  بــه  ایــجــاد می کند. نسبت  کشور  اقتصاد  بــرای  را 
آمــریــکــایــی هــا چــه مــی خــواهــنــد انــجــام دهــنــد در ارتــبــاط 
بــا مسأله بــرجــام، ادعـــای دولــت جدید ایــن اســت کــه ما 
می خواهیم غیر از دولت گذشته باشیم. ما توافق را دنبال 
می کنیم. ادعای آنها این است که ما می خواهیم به برجام 
بــرگــردیــم. ادعـــای آنها ایــن اســت کــه کــه مــا دنــبــال توافق 
کنون شده است رفتاری متفاوت با  هستیم. رفتاری که تا
دولت گذشته نبوده است یعنی در عمل و اجرا ما دیده ایم 
تحریم ها،  رفــع  یعنی  بیفتد  مــی رفــت  توقع  کــه  اتفاقاتی 
کنون اتفاق نیفتاده است بلکه برخی از موارد جدید به  تا

تحریم ها افزوده شده است.
کید کرد: همه مردم دنیا باید از  رئیس جمهور همچنین تا
حاج قاسم به عنوان یک چهره انقالبی و مجاهد متشکر 
گر حاج قاسم، سپاه قدس و نیروهای  ا باشند و بدانید 
منطقه ای او جلوی داعش را نمی گرفتند، یقینا امروز اروپا 

امن نبود و به مخاطره می افتاد.

در آخرین روز سفر رئیس جمهور به نیویورک چه گذشت؟

گر صداقت دارد، به تعهدات  خود عمل کند  رئیسی: آمریکا ا
وز از سفر به نیویورک با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت وگو کرد. رئیس جمهور کشورمان پس از این دیدار   سیدابراهیم رئیسی در آخرین ر

دفتر یادبود سازمان ملل را امضا و در پایان با اهدای کتاب بوستان شیخ اجل سعدی و کتابی از مجموعه اسناد خلیج فارس به وی، فرهنگ و هنر و تمدن و 
ی کرد. سیدابراهیم رئیسی پس از شرکت و سخنرانی در هفتادوهفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شرکت و سخنرانی در  تاریخ غنی ایران را یــادآور
اجالس تحول آموزش در سازمان یونسکو، دیدار با برخی رهبران ادیــان، دیدار با متخصصان و کارشناسان سیاست خارجی آمریکا، دیدار با مدیران ارشد رسانه های 
وز جمعه نیویورک را به مقصد تهران ترک کــرد. رئیس جمهور در این سفر همچنین با  ی نشست مطبوعاتی و دیــدار با ایرانیان مقیم این کشور دیــر آمریکایی، برگزار
رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور بولیوی، نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر عراق، رئیس جمهور سوئیس، نخست وزیر لبنان، نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهور فنالند، 

رئیس جمهور صربستان، نخست وزیر ارمنستان، رئیس جمهور زیمبابوه و دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفت وگو کرد. 

 دیپلماسی

پرونده مهسا امینی در حال  بررسی مراجع قانونی است
ی اسالمی  وز جمعه در نشستی با جمعی از مدیران ارشد رسانه های آمریکایی، ضمن پاسخ به سواالت آنان، دیدگاه ها  و مواضع جمهور سیدابراهیم رئیسی ر
ایران را تشریح کرد. رئیسی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره حواشی ایجادشده پیرامون جان باختن یک خانم جوان در ایران، گفت: علت این حادثه 
ونده دربــاره علت آن، اظهارنظر قطعی و  رسی مراجع قانونی و تخصصی است و بنده ترجیح می دهم از طریق مراجع ذی صالح رسیدگی کننده به پر در دست بر
وزانه در کشورهای مختلف ازجمله در آمریکا  نهایی انجام شود.  رئیس جمهور با انتقاد از معیارهای عمیقا دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر، خاطرنشان کرد: ر
وپایی شاهد  آن هستیم که در اثر برخورد پلیس، زنان و مردانی جان خود را از دست می دهند اما حساسیتی برای علت یابی و مقابله با این  و کشورهای ار
وندی حقی از کسی تضییع شود اما نباید  خشونت ها وجود ندارد. وی تاکید کرد: ما دنبال اجرای عدالت هستیم و اجازه نمی دهیم درباره این خانم و هیچ شهر
ی شود. رئیسی با اشاره به قتل هایی که در آمریکا و کشورهای غربی توسط پلیس صورت می گیرد، اظهار کرد: حفظ  ی به صورت دوگانه پیگیر مسائل حقوق بشر

و پرهیز از استانداردهای دوگانه است تا از سوی مردم صادقانه تلقی شود. حقوق بشر در گر

ش 
بر

مردم ایران اسالمی دیروز پس از برپایی نمازجمعه 
در مــحــکــومــیــت اهـــانـــت بـــه ســاحــت مــقــدســات و 
کن  هتک حرمت بــه حــجــاب بــانــوان و تخریب اما
راهپیمایی  انتظامی  نــیــروی  بــه  تعرض  و  عمومی 
کردند و توهین به ساحت قرآن کریم را محکوم کرده 
و با سردادن شعار  »لبیک یا حسین«  انزجار خود را از 
توهین کنندگان به مقدسات  نشان دادند. نمازگزاران 
تهرانی همراه با دیگر شهرهای کشور دیروز جمعه 
 پس از بــرگــزاری نماز جمعه در محکومیت اهانت 

به مقدسات راهپیمایی کردند. اقشار مختلف مردم 
والیتمدار اهواز، کرمان دیار سپهبد شهید حاج قاسم 
شــیــراز،  والیــتــمــدار  و  شهیدپرور  مـــردم  سلیمانی، 
همدان، لرستان، کرمانشاه، ارومیه، ایالم، اصفهان، 
خراسان  شمالی و جنوبی، چهارمحال وبختیاری، 
کاشان، نمازگزاران جمعه  مردم دارالمؤمنین شهر 
ــیـــل، نـــمـــازگـــزاران شــهــرهــای مختلف  ــان اردبـ ــت اس
سیستان وبلوچستان و مردم نقاط مختلف استان 
را  بــه مقدسات  گیالن و بندرعباس توهین  یــزد و 
محکوم کردند. راهپیمایان با سر دادن شعارهایی 
در محکومیت اهانت  به مقدسات، اعتراض خود 

کردند. شعارهایی از جمله مرگ بر آمریکا،  را اعالم 
کــه در رگ  مــرگ بــر منافق، مــرگ بــر فتنه گر، خونی 
مــاســت هــدیــه بــه رهــبــر مــاســت، فــریــاد هــر بسیجی 
مرگ بر آمریکا، منافق فتنه گر این آخرین پیام است 
ملت انقالبی آماده قیام است، این همه لشکر آمده 
به عشق رهبر آمده، نزاجا نزاجا حمایتت می کنیم، 
پلیس قانونمند تشکر تشکر، مرگ بر آشوبگر ، مرگ 
بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل و ... اغتشاشات اخیر را 
محکوم کردند.  آنها عکس نوشته و تصاویری از رهبر 
انقالب و همچنین پرچم ایران را در دست داشتند. 
در پایان این راهپیمایی قطعنامه پایانی تظاهرات 
کان  بزرگ مردم ایران در محکومیت فتنه گران و هتا

به مقدسات دینی قرائت شد. 
در بخشی از ایــن قطعنامه آمــده اســت: جنایت و 
خباثت عده ای معدود از عناصر خودفروخته ، فریب 
خــورده و مــزدوران سرسپرده در اهانت بی شرمانه 
ــه ســاحــت قــدســی و آتـــش زدن کــتــاب رحــمــت و  ب
حکمت،  قرآن مجید و اهانت وقیحانه به مقدسات 
ــای دینی و اعتقادات عمومی و به آتش  و ارزش هـ
کشیدن تعدادی از مساجد و هتک حرمت حجاب و 

عفاف  بانوان محترمه را کامال مردود و شدیدا محکوم 
کید کردند: ما مراتب حمایت  می کنیم. مردم تهران تا
قاطع خود را از حافظان جان و مال وامنیت،  نیروی 
محترم انتظامی که مظهر اقتدار جمهوری اسالمی 
اســـت و ســایــر دســتــگــاه هــای امنیتی و اطالعاتی 
اعالم داشته و یاد و خاطره شهدای گرانقدر نیروی 
انتظامی را که با تقدیم شهدای عزیز حافظ امنیت 
کشور هستند، گرامی می داریم و از این جان برکفان 
می خواهیم با قوت و قدرت به وظایف قانونی خود 
عمل کرده و خواب راحت را از برهم زنندگان  آرامش 
عمومی و امنیت کشور سلب کنند. همچنین وزارت 
اطــالعــات  بــا صـــدرو اطــالعــیــه ای اعـــالم کــرد حضور 
قضایی  تعقیب  مــوجــب  غیرقانونی  تجمعات  در 
کید کرده است: با توجه  می شود.  وزارت اطالعات تا
به بهره برداری جریانات ضدانقالب در حوادث اخیر، 
غیرقانونی  تجمعات  در  همراهی  و  حضور  هرگونه 
 طــبــق قــانــون مــجــازات اســالمــی، تعقیب قضایی 

بیانیه ای،  در  هــم  ارتـــش  همچنین  دارد.  پــی   در 
هرگونه تخریب امــوال عمومی و اختالل در امنیت 
مردم و کشور و هجمه به حافظان امنیت را محکوم 
کــامــل از هــمــرزمــان خــود در  کــرد و ضمن حمایت 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی، برای مقابله 
گون دشمنان اعالم آمادگی کرد.  با توطئه های گونا
همچنین ستادکل نیروهای مسلح و وزارت دفاع 
نیز درباره ناآرامی های اخیر بیانیه دادند، ستادکل 
ــرد: در حـــوادث چند روز  ک کید  نیروهای مسلح تا
گذشته، مشاهده شد که خویشتنداری ها نیروهای 
انتظامی، آشوبگران و تروریست های اجــاره ای را به 
این خیال باطل سوق داد که به زعم خود می توانند 
با چند حرکت ایــزایــی در حمله به حافظان نظم 
کشور را به  ــردم، اقتدار پلیس و امنیت  ــش م و آرام
کردن  چالش بکشند اما ملت موقع شناس با جدا 
صف اعتراضات خود از این اغتشاشگران اجاره ای 
و مـــزدور، خیلی زود چهره ضدامنیتی آنها را افشا 
کان حرمت  کــردنــد. وزارت دفــاع هم اقــدامــات هتا
ــرآن مــجــیــد، پیامبر  ــ ســاحــت مــقــدس و نـــورانـــی ق
کشور، حجاب  عظیم الشأن اســـالم)ص(، مساجد 
کن و اموال عمومی  بانوان و وارد کردن خسارت به اما

و خصوصی را محکوم کرد.
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مردم سراسر ایران در محکومیت اغتشاشات روزهای اخیر راهپیمایی کردند

اتمام حجت 
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میز خبر

ــیـــون  ــلـ ــیـ ــارمـ ــهـ ــت چـ ــ ــاخـ ــ سـ

وه اقتصاد دبیر گر

وحید حاجی پور

مــســکــن، مــهــم تــریــن هــدف 
ــزدهــــم بــــرای  ــ ــی دولـــــــت ســ
خانه دار کــردن مــردم است 
موجود  شــواهــد  البته  کــه 
ــور  ــ نــــشــــان مـــــی دهـــــد، امـ
ســاخــت خــانــه هــا بــه کندی 
ود. در این میان  پیش می ر
ــت در بــــازار مسکن  ــ  بــرخــی مــعــتــقــدنــد حــضــور دول

ــدواژه مــســکــن اجــتــمــاعــی مــنــســوخ شــده  ــیـ ــلـ ــا کـ  بـ

 در حــالــی کــه نگاهی بــه برنامه  کــشــورهــای دیگر، 

ــژه دولــت هــا در حــوزه   بــه خــوبــی بیانگر حــضــور ویـ

مسکن عمومی است.

میلیون ها خانواده شهری در جهان با مشکل مسکن 
می کنند  زندگی  خانه هایی  در  آنها  هستند.  روبــه رو 
ــد و  کافی نــدارنــد؛ نه بــرق دارن که سرویس بهداشتی 
نشان  بین المللی  یافته های  هستند.  مستحکم  نه 
که مسکن یک نیاز اساسی است، در  داد همان قدر 
کشورهای در حــال توسعه، حــدود 40 تــا 75 درصــد 
جمعیت شهرها در سکونت گاه های بدون امکانات 
کن هستند. این عدد در جنوب  و خدمات اولیه سا
صحرای آفریقا معادل 59 درصــد، در آمریکای التین 
حــدود 30 درصــد و در منطقه آسیا 28 درصــد است. 
به همین دلیل دولت ها سال هاست به دنبال ساخت 

مسکن اجتماعی رفته اند.

     صبر 8 ساله

برنامه ساخت مسکن  از ســال 2008 به  ایتالیایی ها 
اجتماعی سرعت دادند؛ رم، بخشی از بودجه عمومی 
گرفته است   خــود را بــرای ساخت ایــن منازل در نظر 

بــا بخش عمومی و خصوصی، منازل  بــا مشارکت  تــا 
قدیمی بــازســازی شــود و بــرای هشت ســال به مردم 
کم درآمد و بی خانه، اجاره داده شود تا در نهایت به 

تملیک خودشان درآید.

 مــســکــن اجـــــــــاره ای اجـــتـــمـــاعـــی در حـــــال حــاضــر

حـــدود 4درصـــد مــوجــودی مسکن ملی را تشکیل 
می دهد. شهرداری ها صاحب این خانه ها هستند و 

در برخی موارد مستقیما آنها را مدیریت می کنند.

     و حتی ژاپن

ــد مسکن  ــ ــدود 2/2 مــیــلــیــون واح ــ ــن ح ــ ــت ژاپ ــ دول
اجتماعی دارد؛ این خانه ها با یارانه دولتی ساخته 
شده و توسط وزارت مسکن این کشور اداره می شود. 
این خانه ها در اختیار اقشار کم درآمد قرار می گیرد و 

حدود 5 درصد کل خانه های ژاپن را در برمی گیرد.

     کمک سوئیسی

ــی،  ــایـ کـــشـــورهـــای اروپـ ــاری از  ــی ــس در مــقــایــســه بـــا ب
ــی نــــــدارد. با  ــدان ــن ســوئــیــس مــســکــن اجــتــمــاعــی چ
ــرای  ایـــن حـــال، در چــنــد ســـال گــذشــتــه اقــدامــاتــی ب

10درصــدی  سهم  بــرای  محلی  انجمن های  تشویق 
از ساخت و سازهای جدید صورت  مسکن عمومی 
کــم بــهــره و تسهیل  ــای  ــ  گــرفــتــه اســت؛ از جمله وام ه

ارائه زمین.

     مسکن یارانه ای

هلندی ها یکی از کشورهای مهم در ساخت مسکن 
، منازلی را با نرخ  اجتماعی هستند؛ دولت این کشور
که  یارانه ای به شهروندان ارائه می کند به این شکل 
عنوان  بــه  ــورو  ی  710 ماهانه  خانه ها،  ایــن  صاحبان 
اقساط به دولت پرداخت می کنند و همه چیز زیر نظر 

صندق مرکزی مسکن است. 
ــروف بــه   ــ ــع ــ ــای مـــســـکـــن، م ــن هـ ــمـ ــجـ  هــمــچــنــیــن انـ

را  اجــتــمــاعــی  مسکن   ،  toegelaten instellingen

مدیریت می کنند؛ چیزی بیش از 2/4 میلیون واحد 
مسکن در سراسر هلند.

     کم درآمدهای بلژیکی

در کشور بلژیک، مسکن اجتماعی برای افراد کم درآمد 
ــه مــی شــود. سیستم  ــراد مجرد و متاهل ارائ اعــم از اف
اروپــایــی 40 سال  کــشــور  ایــن  مسکن اجتماعی در 
اســت کــه بــه کــار خــود ادامـــه مــی دهــد و شهرداری ها 
کارگری مسئولیت  تعاونی های  و  شرکت های دولتی 
تامین منازل را بر عهده دارند.280 هزار واحد مسکن 
 ، اجتماعی در این کشور وجود دارد که سهمش از بازار

حدود 7 درصد برآورد می شود.

     گام موفق شیلی

در 30 سال گذشته، شیلی گام های طوالنی در اثبات 
بــرداشــتــه اســت،  ارزان قیمت  بــه مسکن  دســتــرســی 
طـــوری کــه ســال 1992 حـــدود 25 درصـــد مـــردم این 
ــن رقــم  ــال 2012 ایـ  کــشــور مــســتــاجــر بــودنــد و در سـ

ــه 10 درصـــد کــاهــش یــافــتــه اســت.مــقــررات مــربــوط   ب

ارزان قیمت و اجتماعی در شیلی شامل  به مسکن 

 یارانه به خانواده های کم درآمد و متوسط، طرح های 
ــاره ای اســت.  ــاره ای بــرای خرید و یــارانــه هــای اجــ اجــ
بــازســازی منازل  همچنین دولــت شیلی، به منظور 

وام هایی کم بهره به مردم خود ارائه می کند.

     خودیاری در مکزیک

در مکزیک، مسکن برای گروه های کم درآمد با رویکرد 
»خودیاری« ارائه می شود، جایی که خانواده ها نقش 
مهمی در ساخت خانه های خود یا مسکن اجتماعی 

دارند. 
ــرای کــمــک به  ــ ــال گــذشــتــه، چــنــد بــرنــامــه ب در 10 سـ
که تا  مسکن اجتماعی یا ارزان قیمت معرفی شــده 
حــدودی موفقیت آمیز بــوده اســت. وام هــای مسکن 
 بــرای ساخت منازل توسط مــردم، از طریق بانک ها 

و موسسات مسکن آزاد، تامین می شود.

نگاهی به برنامه کشورهای جهان برای خانه دار کردن شهروندان خود با ساخت مسکن اجتماعی

خارجیها،چگونهصاحبخانهمیشوند؟
آمریکاچهمیکند؟

ــاالت مــتــحــده اغلب  ــ مسکن اجــتــمــاعــی در ای
که توسط  به شکل »مسکن یــارانــه ای« اســت 
ــدرال، ایــالــتــی و محلی اداره  ــ ســازمــان هــای ف
کمتر  اغلب  عمومی،  مسکن  قیمت  می شود. 
از نرخ بــازار است؛ فروش مسکن اجتماعی به 
 ، که هر خانوار خانوارها طــوری طراحی شــده 
تنها 30 درصــد از درآمــدهــای ماهانه خــود را 
برای بازپرداخت وام مسکن اختصاص دهد. 
 300 انــجــمــن مــســکــن، بــیــش از یــک میلیون 
و 200 هزار خانه را مدیریت می کند. همچنین، 
ــرای مسکن عمومی در  ــودن ب واجــد شــرایــط ب
ایاالت متحده بر اساس درآمد ناخالص ساالنه، 
ــا کمک  ــا مــهــاجــرت، ی وضــعــیــت شــهــرونــدی ی
هزینه برای سالمندان، افراد دارای معلولیت یا 

خانواده هاست.

برش

افزایشنرخاجارهبهایمسکن
کی است متوسط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه   گزارش مرکز آمار ایران حا تازه ترین 
3درصــد ودیعه  پرداختی بــرای اجــاره  یک مترمربع زیربنای مسکونی در سطح 
کشور 368هزار و 694 ریال با میانگین مساحت 103مترمربع و متوسط عمر بنای 
15سال بوده که نسبت به فصل قبل 3 /16 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
قبل 60/9درصــد افزایش داشته است.بر اساس این آمار متوسط قیمت فروش 
کلنگی معامله شده در کل کشور  هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی 
که  بــوده  با میانگین مساحت 245 مترمربع  تومان  هــزار  و 671  11میلیون  هم 
 نسبت به فصل قبل )پاییز 1400( 6/8درصــد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

25/4درصــد افزایش داشته است.متوسط قیمت فــروش هر مترمربع زیربنای 
کشور  کل  از طریق بنگاه های معامالت ملکی در سطح  مسکونی معامله شده 
12میلیون و 797هزار تومان با میانگین مساحت 107مترمربع و متوسط عمر بنای 
13سال بوده که نسبت به فصل قبل 8/8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

24/8درصد افزایش داشته است.
کاهش یــا افــزایــش حجم )تــعــداد( معامالت در مناطق شهر  بــا توجه بــه ایــن کــه 
کل  افــزایــش شدید متوسط )حسابی( قیمت در سطح  یا  کاهش  باعث  تهران 
 شهر می شود، از متوسط تعدیل شده )وزنــی( که در آن، وزن با استفاده از سهم 

با  بتوان  تا  واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می شود، استفاده شده 
حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

61
افزایشتعرفههایصادراتمحصوالتآببر

کنش به  محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در وا
کشاورزی  که تا پایان شهریور باید تعرفه های صادراتی محصوالت  این موضوع 
اعالم می شد، گفت: در قانون هیچ اشاره ای به اعالم تعرفه های صادراتی در اول 
مهر ماه نشده است اما تعرفه های صادراتی محصوالت آب بر نهایتا تا دو هفته دیگر 
اعالم می شود.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان 
افزایش تعرفه های صادراتی محصوالت  آب بر هم گفت: حداقل 100درصد افزایش 
تعرفه ای خواهیم داشت.قربانی افــزود: دومحدودیت در ارتباط با تعرفه وجود 
دارد. محدودیت در وضع ابعاد فیزیکی و دیگری در مراودات بین المللی در رابطه با 

برخی کشورها که باید تعرفه خود را متناسب با تعرفه آنها تنظیم کنیم.
کرد: در رابطه با سایر  کشاورزی بیان  معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد 
گرفته  کمتری در نظر  گلخانه تولید می شود عــوارض  که در  کشورها، محصوالتی 
کمتری مصرف  ــدارد، چــون آب  نـ مــی شــود؛ یعنی تعرفه 100درصــــد موضوعیت 
می شود. ولی در محصوالت مزرعه ای که آب بر هستند، طبق سیاست کلی حداقل 

100تعرفه صادرات در نظر گرفته می شود.
قربانی گفت: االن الگوی کشت و سیاست های پشتیبان ما آماده است در ارتباط 
با یک مورد که بحث آب است باید با وزارت نیرو به تفاهم کامل برسیم و بالفاصله 
الگوی کشت را که اعالم بکنیم همزمان با آن بحث عوارض محصوالت آب بر مثل 

هندوانه، خربزه، پیاز و سیب زمینی را اعالم می کنیم.

100
درصد

کاهشزیانخودروسازان
، ماهانه وضعیت تولید شرکت های صنعتی را از ابعاد  پژوهشکده پولی و بانکی کشور
، محدودیت  مختلفی چون شاخص تولید صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی انبار
که طبق آن، شاخص تولید  مالی و رشد صنعت، ســودآوری و ...  بررسی می کند 
صنعتی شرکت های بورسی در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته 6/7 رشد 
داشته که در بین صنایع، خودروسازی و ساخت قطعات با رشد باالی 20درصد 

بیشترین رشد را داشته است.  
گــزارش، پژوهشکده پولی و بانکی از آنجا که تغییرات در  در بخش دیگری از این 
موجودی انبار محصوالت، عالوه بر این که تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید 
صنعت مربوطه ارائــه می دهد، چون شاهدی از وضعیت بــازار و تقاضا نیز ارائه 
می کند تا از این طریق بتوان به پیش بینی روند آتی تولید پرداخت، سراغ تحلیل 

موجودی انبار شرکت های صنعتی رفته است.  
 در سه ماهه امسال، زیان ساخته شده صنعت خودروسازی 37/4 درصد کمتر از 

زیــان ساخته در فصل مشابه سال قبل اســت. رشد ســودآوری صنعت محصوالت 
شیمیایی و فلزات اساسی نیز که صادرات محور هستند، به حدود 20درصد رسیده که 

بسیار کمتر از تورم و همچنین رشد سودآوری سایر شرکت هاست.
ــزارش آمـــده اســـت، صنعت خـــودروســـازی در چند ســال اخــیــر به  ــه ایــن گـ در ادامـ
که در واردات خــودرو وجود دارد، همواره با مــازاد تقاضا   واسطه محدودیت هایی 

روبه رو بوده و همین امر زمینه ساز رشد تولید در این صنعت شده است.  

 37/4
درصد

صادراتبرقبهترکیه

کبر محرابیان، وزیــر نیرو در سفر یــک روزه خود به  علی ا
، وزیــر انــرژی و منابع طبیعی و واحد  ترکیه با فاتح دونمز
آنــکــارا،  کــشــاورزی و جنگلداری ترکیه در  ــر  کریشچی، وزی
کرد.محرابیان پس  گفت وگو  کشور دیــدار و  پایتخت ایــن 
از گفت وگوهای چند ساعته با وزرای ترکیه ای، با اشاره به 
توافقاتی در زمینه انتقال برق ایران به ترکیه خاطرنشان کرد: 
 ، اخیرا با سرمایه گذاری طرف ترک، در شهر وان این کشور
تاسیساتی که امکان مبادله برق از سوی ایران به ترکیه را 
کند، ایجاد شــده اســت.وی  به صــورت بک تو بک فراهم 
افزود: طبق توافق با وزارت انرژی ترکیه، با نصب و آزمایش 
این تأسیسات، به زودی امکان فروش برق ایران به ترکیه و 

بهره مندی از بازار صادراتی این کشور فراهم می شود.

بهروزرسانیلیستبدهکارانبانکی
بانک مرکزی با دریافت اطالعات برخی بانک ها در قبال 
کــالن و میزان پرداختی«،  »مــانــده تسهیالت و تعهدات 
همچنین »مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و 
میزان پرداختی«، به موجب مصادیق تعیین شده توسط 
شورای پول و اعتبار و  طبق مهلت قانونی در حال بررسی، 
استانداردسازی و صحت سنجی اطالعات دریافتی بوده و 
کثر این اطالعات را تا دو هفته آینده به صورت رسمی  حدا

روی تارنمای خود منتشر می کند.

عرضهگستردهمرغمنجمد
کشاورزی استان تهران  جبرئیل بــرادری سرپرست جهاد 
گــرم در  غ  کــرد: باتوجه به رونــد افزایشی قیمت مــر اظهار 
بازار و در راستای رفاه حال مصرف کنندگان، عرضه گوشت 
کز عرضه اعم از فروشگاه های  غ منجمد در تمامی مرا مر
زنــجــیــره ای، صــنــوف منتخب و ســـازمـــان مــیــادیــن آغــاز 
ــهــران افـــزود:   شــد.ســرپــرســت جــهــاد کـــشـــاورزی اســتــان ت

و شرکت پشتیبانی  کــشــاورزی  وزارت جهاد  با هماهنگی 
 امور دام با هدف تسریع در تنظیم بازار این کاالی اساسی، 

کاهش 5000 تومانی نسبت به  غ منجمد با  کیلوگرم مر هر 
قیمت مصوب، هر کیلوگرم 40 هزار تومان عرضه می شود.

 وحید عــزیــزی، مدیر کل دفتر مــبــارزه با فــرار مالیاتی 
ــای  ــزارش ه ــان مــالــیــاتــی بــا بــیــان ایــن کــه بخشی از گ ــازم س
قابلیت پیگیری  اطــالعــات  بــه دلــیــل نقص در  ســوت زنــی 
ندارد،گفت: تعداد قابل توجهی از شرکت ها با وجود فعالیت 
که برای آنها اظهارنامه بــرآوردی  اظهارنامه ارائــه نمی کنند 

صادر خواهد شد.
ــاری، عــضــو هـــیـــات مـــدیـــره اتــحــادیــه  ــتـــخـ  مــجــیــد افـ
دستگاه های  انفعال  از  انتقاد  با  ک  پوشا تولید کنندگان 
ک گفت: دو یا سه ساعته  نظارتی در مبارزه با قاچاق پوشا
کاال می آورند. خرید از سایت هم  مسافر را می برند ترکیه و 
مدلی جدید است که پس از سفارش سه روزه، کاال از ترکیه 

ارسال می شود.
 حمیدرضا شــهــرکــی، مــعــاون حمل و نقل ســازمــان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: طرح ویژه جا به جایی 
زائران حرم ثامن الحجج )ع( در دهه پایانی ماه صفر از شنبه 

دوم مهر آغاز می شود و تا نهم مهر ادامه خواهد داشت.
گــزارش بانک مــرکــزی، در یک ســال اول دولت   طبق 
ــد پــایــه پــولــی حـــدود 12 واحـــد درصـــد و رشد  ســیــزدهــم رش
نقدینگی حدود 5 واحد درصد از آنچه در پایان دولت قبل 

رقم خورده بود، کمتر شده است.

بدون تیتر

کی از آن است که ارزش واقعی سهام  بررسی روند حرکت ارزش واقعی سهام عدالت حا
عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در 20 اسفند سال 1399، 18میلیون و 780 هزار 
که قیمت این سهام در 16تیر سال 1400 تا 14میلیون   تومان قیمت داشــت، در حالی 

ــزار تومان کاهش یافته بــود؛ سهامی که در روزهــای نخستین آزادســـازی سهام  و 700ه
عدالت یعنی اردیبهشت  و خرداد سال 1399 بیش از 20میلیون تومان قیمت داشت.

گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه   در ایــن راستا، در یازدهم مهر ســال 

 492 هــزار تومانی بیش از 12میلیون و 500هـــزار تومان و در 28آبــان حــدود 11میلیون 
و 500 هزار تومان قیمت داشت اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش شد. به 
طوری که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه 492هزار تومانی در 29بهمن ماه سال 

گذشته، 10میلیون و 351هزار تومان قیمت داشت.

     نوسان سهام عدالت بین 1۲ تا 10میلیون تومان
اما در نهم فروردین ماه سال جدید، ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه 492هزار تومانی 
، اواخــر فروردین این رقم به  ــازار که با توجه به صعود ب ــزار تومان بود  11میلیون و 500ه
 حدود  12میلیون و 275هزار تومان رسید. تا 18اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت 

ادامه داشت و به 12میلیون و 763هزار تومان هم رسید اما دوباره روزهای پرنوسان بازار 
روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در 10خردادماه، ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه 492هزار تومانی، 12میلیون و 580 هزار تومان و در چهارم تیرماه نیز  حدود 

12میلیون و 489هزار تومان بود.
بر این اساس، چراغ های قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه انداخته و ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه 492هزار تومانی حتی حدود یک ماه  قبل  10میلیون و463هزار تومان 
کنون به 10میلیون و 484هزار تومان رسیده است.البته همه این  بود و طبق آخرین آمار ا
مباحث درحالی مطرح می شود که امکان فروش این سهام برای مشموالن وجود ندارد و 
این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. 
این توقف فروش نیز از اواسط سال 1399 و پس از سقوط تاریخی بورس آغاز شد و همچنان 
هم با وجود وعده های زیاد چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی درمورد تعیین تکلیف 
سهام عدالت ادامه دارد.بر اساس این گزارش، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این 
سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه 

به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

نگاه

»سهامعدالت«چند؟

35 درصد 83 درصد 

و   خودر

و قطعات

21 درصد 

 کاشی 

و سرامیک

18 درصد 

 ماشین آالت 

و تجهیزات

13 درصد 

کانی های 
ی غیرفلز

9 درصد 

ی محصوالت فلز

 7 درصد 

و  دار منسوجات

رشدارزشسهام
1401 شرکتهادر

منبع: مرکز پژوهش های مجلس 
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 دوران حضور نــزدیــک بــه دو ساله 

گــــــــان اســـکـــوچـــیـــچ بـــه عـــنـــوان  درا
 ســـــرمـــــربـــــی تــــیــــم مــــلــــی ایـــــــــران

پنجشنبه شب به پایان رسید و این مربی کروات 
 شاید برای همیشه و شاید هم برای چند سال

ک ایـــران را تــرک کــرد. از زمــان بــرکــنــاری او از  خــا
تیم ملی تا خروج او از ایران، حدود دو هفته ای 
طول کشید و دلیلش هم این بود که اسکوچیچ 
ــرای تفاهم مالی و رسیدگی به  در ایــن مــدت ب
قراردادش در تهران مانده و بعد از مدتی از هتل 
المپیک به هتل هما نقل مکان کرد. او ساعت 11 
که از  کــرد  پنجشنبه شب در حالی ایــران را تــرک 
، عصبانی  اتفاقات یک ماه اخیر به شدت دلخور

و ناراحت به نظر می رسید. 
آنــچــه کــامــا در زمـــان خـــروج ایــن مــربــی کــروات 
بــه چشم مــی  آمــد ایــن بــود کــه بــرخــاف جامعه 
با  او هنوز  بازیکنان تیم و اطرافیانش،  فوتبال، 
این جدایی کنار نیامده و مشخص نیست تا چه 
زمانی ایــن خشم و ناراحتی را با خــود به دوش 
خواهد کشید. نکته دیگر این که او در حالی ایران 
که هیچ کدام از مسئوالن فدارسیون  کرد  را ترک 
یا تیم ملی او را بدرقه نکردند. در ایــن مــدت از 
علی اصغر  فقط  اسکوچیچ،  ســابــق  دســتــیــاران 
قربانعلی پور و هدایتی، مترجمش بیش از بقیه 
 با او در ارتباط بودند و برای بدرقه این سرمربی 

به فرودگاه رفتند.
در ایــن مــدت، اسکو با هیچ رســانــه  ای صحبت 
نکرد اما حرف های دستیارش تا حدودی نشان 
 مــی دهــد او چــه حــس و حالی دارد. مــاریــو تات

در ایــن بــاره  ایــران  فوتبال  تیم ملی  سابق  مربی 
گذشته است اما  گفت: دو هفته از این تصمیم 

داده  رخ  اتفاقی  چه  بفهمیم  نمی توانیم  هنوز 
است. این تصمیم خیلی برای ما ناراحت کننده 
ــــش زیــــادی را  ــــاش، انــــرژی و دان ــرا مــا ت ــ ــود زی بـ
ناامیدکننده  نسبتا  موقعیتی  در  کردیم.  صرف 
بــه آنــهــا کمک کــردیــم و مــوفــق شــدیــم آنــهــا را به 
 ، کار جام جهانی ببریم و به عنوان پــاداش ایــن 
اخراج شدیم. تات حرف هایش را این طور ادامه 
داد: »باز هم می گویم، جای تاسف بزرگی باقی 

می ماند، زیــرا ما با جاه طلبی بــزرگ آمدیم تا 
ایــران را به جام جهانی برسانیم. در نهایت 
ــا تـــاش و اراده بسیار  ب ــه آن رســیــدیــم و  ب
شایسته حــضــور در جــام جــهــانــی بــودیــم. 

ــای  مــا ایــن فــرصــت را پــیــدا نــکــردیــم و روی
فرصت هایی  چنین  ــرا  زیـ گرفتند،  را  مــا 

در زنــدگــی زیـــاد پیش نــمــی آیــد. راســتــش را 
بخواهید اسکوچیچ بسیار ناامید است. 

 این ضربه سختی برای او بود اما زندگی 

ادامه دارد.«

 آقای آلترناتیو
ــراج اســکــو از تیم ملی و  بــعــد از اخــ
ترک ایــران، چیزی که ممکن است 
در مورد آینده او قطعی باشد این 
است که به زودی با پیشنهادهای 
زیــادی روبـــه رو مــی شــود. در این 
او  بــرخــی خبرها می گوید  مــیــان 
تیم های  از  ابــتــدا  دارد  تــمــایــل 
پیشنهاد  عربی  کشورهای  ملی 

کار دریافت کند. 
ــان حــاال  ــ گـ ، درا ــر ــگ از طـــرف دی
آلترناتیوهای  بهترین  از  یکی 

گر دربــاره آلترناتیو بودن  لیگ  برتر ایران است. ا
از  برخی  بــه  نگاهی  بدانید  می خواهید  بیشتر 
ابتدا  از  بــیــنــدازیــد.  بــرتــری  لیگ   نیمکت های 

تا انتهای جدول هر تیمی که بخواهد مربی اش 
گزینه جــالــب توجه  ــگــذارد قطعا یــک  کــنــار ب را 
نام  به  گزینه ای جــذاب  دارد؛  ــرای جانشینی   ب

گفته می شود او برای  گــان اسکوچیچ. البته  درا
حـــضـــور دوبــــــاره در فــوتــبــال 
باشگاهی ایران یک شرط 
ایــن کــه  هــم  آن  و  دارد 
باشگاهی  تــیــم  ــک  ی از 
بــزرگ و مدعی قهرمانی 
پیشنهاد کار دریافت کند. 

S P O R T

خبر

ورزش
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لیگ ملت های اروپا

گروه 2

فوتبال اروپا

در حالی که نزدیک به یک هفته از دربی شهر مادرید بین 
رئال و اتلتیکو می گذرد، جنجال های 
آن  ــه دارد.  ادامـ بـــازی همچنان  آن 
بازی بیش از همه تحت تاثیر شعارها 
گروهی  کــه  بــود  نژادپرستانه ای  اقــدامــات  و 
 ، جونیور وینیسیوس  علیه  اتلتیکو  طــرفــداران  از 
مهاجم برزیلی رئال انجام دادنــد. آنها پیش و حین بازی 

با نشان دادن عروسک میمون و همچنین هو کردن این بازیکن، بارها به او 
توهین کردند. حاال در تازه ترین خبرها گفته می شود نیروهای پلیس مادرید در 
تحقیقات خود به نتایجی رسیده  است. بنا به گزارش رسانه های اسپانیایی، 
که پیش از شــروع مسابقه، شعارهای تند  کــرده  آنها پنج نفری را شناسایی 

نژادپرستانه می دادند. 
گرانی بوده اند که بلیت های  ، سه نفرشان جزو تماشا گفته می شود از این پنج نفر
، باشگاه اتلتیکو اعام کرده از  کنش به این خبر فصلی اتلتیکو را خریده اند. در وا

حضور این افراد در ورزشگاه متروپولیتانو به صورت دائمی جلوگیری می کند. 
گرفتن این رفتارها در برخی ورزشگاه های اسپانیا،  ، با شدت   از طرف دیگر

لیگا درخواست کرده  کمیته ضدخشونت این کشورها از باشگاه های حاضر در ال
کنند  هر چه سریع تر افراد دخیل در این اقدامات نژادپرستانه را شناسایی 
که طی  و مانع حضور بیشتر آنها در ورزشگاه ها شوند. این سومین بار است 
چند سال اخیر اقدامات نژادپرستانه علیه این بازیکن برزیلی در ورزشگاه های 

اسپانیا انجام می شود. 

ادامه جنجال 
 نژادپرستی 
در فوتبال اسپانیا

گری یکی از مربیان لیگ برتر افشا

واقعیت های تلخ درباره داللی مدیر فوتبالی!
به  روز  ــیــســت هــا  ــبــال فــوت قــیــمــت 
کــــرده و هیچ  روز افـــزایـــش پــیــدا 
ــا آن مقابله  قــانــونــی نــمــی تــوانــد ب
ــنــد در  ــوی ــی هــا مــی گ ــال ــب کـــنـــد. فــوت
ــت امـــا  ــ ــاالس ــ دنـــیـــا قــــــراردادهــــــا ب
کیفیت  آنــجــا  نمی کنند  اشــــاره ای 
فــوتــبــال هــم بــاالســت و شــبــیــه به 
ایـــن چــیــزی نیست کــه آنــهــا بــازی 
بازیکنان  ــرارداد  ــ ق فقط  می کنند. 
ــاال نیست. بــارهــا و بارها  داخــلــی ب

اتفاق افتاده بازیکنی که نهایت 50 تا 70 هزار دالر می ارزیده، در فوتبال ایران 500، 600  هزار دالر قــرارداد بسته 
کانی از جیب ایــران رفته است. یکی از مربیان  است. همین قراردادهای نجومی دردسرساز شده و رقم های 
گواه از زد و  گری بزرگی می زند و برای جام جم چیزهایی تعریف می کند که  لیگ برتر در این باره دست به افشا
بندهای بزرگ در بعضی باشگاه هاست: »بازیکنی می خواستم از آمریکای جنوبی. خیلی فوتبالیست خوبی 
بود. مستقیما با او تماس گرفتم. گفتم چقدر می خواهی تا به لیگ برتر ایران بیایی؟ گفت 75 هزار دالر ساالنه. 
. بازیکن کارساز و خوبی بود. با باشگاه صحبت کردم. گفتم فان  رقم را درست فهمیدید، یک سال 75 هزار دالر
کمتر از بازیکنان داخلی است.  کــرده ام. قیمتش خیلی   بازیکن عالی است. خودم بدون واسطه با او صحبت 

گفتند پیگیری می کنیم.« 
حاال روند ماجرا عوض می شود: »ظاهرا نباید می گفتم خودم مستقیم با او حرف زده ام. شاید باید کارهای دیگری 
گر فان بازیکن را می خواهی، می توانم  می کردم. خاصه بعد از چند روز دیدم یک دالل به من زنگ زد. گفت ا
 او را بیاورم. حاال یک رقمی به شما گفته ولی االن شرایطش کمی فرق کرده. از تعجب شاخ درآوردم. گفتم شما 

چکاره هستی؟ من خودم با آن بازیکن حرف زده ام و سر مبلغ به توافق رسیده ایم. گفت من مدیر برنامه  او هستم! 
به بازیکن زنگ زدم و گفتم فانی را می شناسی؟ گفت نه!« 

کی از این اتفاق، سر وقت یکی از مدیران باشگاه رفت: »به آقای مدیری که پیگیر کار بود گفتم یعنی  مربی شا
چه که آقای دالل زنگ زده به بازیکنی که من با او صحبت کرده ام؟ وقتی با بازیکن توافق کرده ام او چکاره است؟ 
! آنجا بود که فهمیدم ماجرا چیست. گفتم آقا خودم صحبت کرده ام. چرا باید دالل  گفت حاال شما سخت نگیر
وسط باشد و رقم بازیکن را سه چهار برابر کند؟ بازیکن همین االن حاضر است بیاید برایمان بازی کند. گفت 

خیالت راحت. حواسم هست و پیگیری می کنم.« 
و اما آخر قصه: »بعد از چند روز همان مدیر که دید من اصرار به خرید مستقیم بازیکن دارم، گفت او به تیم و 
شرایط ما نمی خورد و متاسفانه نمی توانیم جذبش کنیم! گفتم من سرمربی هستم شما تعیین تکلیف می کنی؟ 
فهمیدم که دوستان ماشاءا... زورشان زیاد است. هر سال هم از این کارها می کنند. بازیکن خارجی می گیرند و 

آدم واسطه می کنند. تا ته ماجرا را خودتان بخوانید.« 
از این ماجراها زیاد در فوتبال شنیده می شود. آدم هایی که با زد و بند در جذب بازیکنان خارجی به بیت المال 

ضرر هنگفتی می زنند و اصا پاسخگو نیستند چون اصوال کسی نیست که آنها را مؤاخذه کند. 

شنبه 2 مهر 

پرتغالجمهوری چک 22:15 

سوئیساسپانیا  22:15 

امتیاز+/-بردبازیتیمرده

4238اسپانیا1
4257 پرتغال2
34-41جمهوری چک3
53-41سوئیس4

ی هــــای شب  بـــا اســـکـــن کـــیـــوآرکـــدهـــا خـــاصـــه بــــاز
گــذشــتــه لــیــگ مـــلـــت هـــای اروپــــــا را تــمــاشــا کنید 

مجارستانآلمان

انگلیسایتالیا

وداع در سکوت
2هفته بعد از برکناری از تیم ملی، اسکوچیچ از ایران رفت

گزارش
نگاه



«�� ����ن» 
�� �� ��د

�����ن د�� ���ی 
«��م ��» �����

���ه ����را   
از د���� ���

���ه ����� - ���
۵ر���� - ����� ����� ا���ز 

�� ر����  ��� 
ا���وار ا��

۷

۶۳۱۶ ۱۴۰۱ ��� ۲ �ــ���

��� و��ی «��م ��» �� ���ان ���م 
���� ����ه ����ل ���� ���� ۳

آ�� ا... ��� ����� 
در ��� و�� �� «��م ��»:

����� �� �������ه «��� را���ن» 
����� ��ی ��� رو� ا���� در ���� ��� 

۱۰

۱۱

    در ���� ��� �����  «���� ا���»  در «��م ��» ��ر�� ��   

و��دا�ی �� ا���ا��ت �� ���� ���� ��ه
۸۶

گزارش

������ ����� �ــ� در ز���� ��� د�ــ�ع �ــ�ــ�س و �� 
در ز���� ��و�� در ا�ــ� ���� ���ه ��ـــ�ه ای ا�ــ�. او �� از 
������ن و �����او�ن ��� د��ع ���س ا�� و در ���� ��ی 
������ ����ن ر����، ��ل، ����ی و ��� ������ در ا���ای 
��� و ��� در ��ل د�ران د��ع ���س، �����ی ���دی ��ود 
در د�ران اد���ت ������ و ����� ���، ���ه ����ر ���ه ای 

�ــ�د. در د�ران ��� از ��� �� او در �ــ�زه ��� ا���ا�� ���ه ��ــ�ه ای �ــ�د و ��� ���� 
«آب �� و ��داب ��»ی او �� در ���� ����ی ��وده ��، ��� از ������ ���� و ����� ���� 
�����ی ا���ا�� د�ران ��� از ��� ��د. ����� �� و��� ای ��و��� ��� دا��، در 
��ل ��ی ��� از د��ع ���س، ���ب «����ه ��� ��� و د��ع ���س» را ����� ��د و در 
آن �� ��� و ��� ��� ����ص �� ��د، �� ���� ����ان ����� ���ب ��ی ��� و ���ی 
�� ��د! �� �� ��ی ��� ����ه و ������ از ��� د��ع ���س ���ن ��م و ����� ��� از او 

��� ��ا�� ����� ��د.

���� ���وا�ی از ����ا�� ��د �� ز���� ����م دا�� و �� 
��ت ����� ��د. ����ه ��ا ��د و �� ���� د��� �����ی 
���� و ��ی او ���� ��رد ���� ��� ��ان وا�� �� �� ا�� او در 
���� ای د��� �� ��ت �������ار ��د؛ ��ودن ��� ��ای ��ود. 
د�ران  در   �� ��ود����  ������ه ����  و   ���� ��� از   ����
ا���ب و ����� در ز��ن ��� ������ ����� �� و �� ز��ن ��دم 

راه ����، ��وده او��. ���وا�ی در ��ود، ���ن ���ه و ز��ن ����� را ��� ��ده ا�� 
و �� ���� د��� ��ود���� ا�� �� ز���� ��� و ���� دارد، �� ������ ������� ���� 
���ا ��ده ا��. او در ا���د ا�� ����� و ���� �� ���� ������ن د��� ���ه دا�� و �� 

���� د��� ��وده ����، ���� ��ود��ی ����� �� ��.

از ��� �������ا�ی ���ش در رده ����ان  زار�ــ� ����  ا��� 
در�� ا�ل ����� ا�� از ��� ا���د ������ی ��ای ز��ه ����ن و 
������ ��� د�ــ�ع ���س، ���ه ��ــ�ه ای �ــ�د. زار�ــ� �� ��د 
ــ�د، �ــ� وا�ــ�ــ� ������ت  ــ�ه � ــ�ن و ����� �� �ــ��ــ�ی دارای ز�
دا�ــ�،  �ــ�  ������ی   �����  ��� و  ������� اش  و   �����
��ا��� در اوج د�ران ��� و ����ران �����، ����د ����ه ��ی 

��� د��ع ���س را �� ���ی ���. ا�� ����ه �� �� �� ��ل �� ��� از ���دت �ی ��� ادا�� 
����، ��ا��� در ا����ل ����� و ����� ��� ����ی از ����ان د��ع ���س ����ر ���� 
����. ا���س �� ا�� ���اث ار����، در ��ل ��ی ا��� از ��� ا���ده و �� ��ر�� ����ار 

�� ��د �� د��� �� ����ار ���ن، ���وت ���ا�� ��ارد.

ــ�د ��  ــ ــ�وه در د�ران د�ـــ�ع �ـــ�ـــ�س �ـــ��ـــ�ی � ــ �ــ�ــ�ــ��ــ� �
������� ����� �� �� و �ــ�ه ����ر �ــ� �ــ�رد ���� وا�ــ� 
�� ��، ا�� ���� اوج ��ر او ��� از ����ن ��� ��د. او �� ���ان 
����ی �� از دل ���ط ���م �زم ��آ��ه �ــ�د، ��ا��� ��� 
ا���ا�� را �� ���ان �� ژا�ــ� ��ی ���ح ���. ��وده ���� 
در آن د�ران �� ���ص «��� ��� ��ا��» ������ را در ��� 

ا���د ��د �� ا��ات آن �� ��ل �� ��� در ��� ا��ان ���� ��د و او ا�� ����ن را در ����� 
و ������ ��ی ���ی اش �����ن ����ن و ز��ه ادا�� داد. 

۴ ���ه ���ه ��� د��ع ���س

ــ�از ����  ا�ــ�ــ�ب ا�ــ��ــ� ا�ـــ�ان �ــ� �ــ�ــ�ان �ـ
 ��� �� ���ر ز���� روی داد  در ��ر�� ����� 
�� ���ان ���ه ای ��� و ���� در ز���� ا���ن 
ــ� ور�ـــ� �ـــ�زی �ـــ�ی ز�ــ��ــ�، ����� از  ا�ــ�ا�ــ� �
��� ��ی ���ی ارو���� و آ������� و ����� 
از ����� ��� ��ای ��� ا���د. در ��ا�� ا�� د����ه، 
 �� دا����  ــ�ار  � ����ا����  و  ��ر����� �� 
�� اد�ــ�ی ���اری ���، ��� را از �� ������ 

ــ�ده �ــ�د�ــ�. در ا�ــ� دوران،  � و ������ ���� 
��و ا���ب و ���ش  �� دل در  ����ان ��ا�� 
����� و راه ا��م (ره) دا����، �� ��رت ��ی 
 ����  ������ و   ���� وارد   ���  ���� در 
����ان ا����� در آن ز��ن در ��زه ا����� و 

��� ا���� ��� ����.
����ر ��� �� ��ا��� ��، ��� ��� در ���ر 
د����ن ��. ��وه ��ی ����� ا������ �� درک 

و���� ���ر، ��� را �� او���� ���� ��د 
�� ����ان ���  ��د��. در ا�� ز���� ��د   �����
وارد ���� ����. د���را���� و ������� ای 
در ��ر ���د. ��� �� آ��ن ���رش ��ر ��اده ��د. 
����ان   .���� ���� درو�ــ�ــ�ن  از   ���  ���
��دم  ا���ر   ���  ����� ��د��   �����  �����
���� از �ــ��ــ�ای ��� را �� د�ــ� ������. 
����ت  �� �ــ��ــ�ان د��� ��  در ا�ــ� ز���� �ــ�د 

ــ�ای �ــ��ــ�م �ــ�دن د�ــ�ــ�ان،  ــ�اری � �ــ� ��� ا�ـ
 .�������� ��� آن   ����� و  ز����  �ــ�زی �ــ�ی 
و  �ـــ�ای �ــ��ــ� در دوران ���� ���   ����
�ــ�ه ��د   �� ����� �ــ�د. ����  ���د �� ����� 
در �� ���م ���� در ��ا�� د��� �� ا����د، 
از ��� و ��ا����ی ��د ���ه �� ��د �� در ��ا�� 
د��� ������. ��� �� و���� ای ��ای ����� 
ــ�د. ا�ــ� ����� ���  رز�ــ�ــ��ــ�ن �ــ�ل �ــ�ه �
�� ��د�� ��� ���� در ��ا�� د��� را �� ��دم 
 �� �� ا ���� و �� آ�ــ�ن ���ار د���  �ــ�دآوری 
 ��� ا�ــ�   ����  ،������� ����وز  ��ا��  در 
ــ�د، �ــ�ل و �ــ�ن و �ــ��ــ�س و و�ــ� را از  � ���
زود   ����  ����� ــ�  ا�  .������ د�ــ� ر�ــ�ــ� 
 ���� ����� ��ار  ��رد ���� ���� ��ا��ن و 
 �� و   ������ �� ���ر  رز�����ن  ���ن  در   ��
و ���� ��� �� ��د�� رو���  ��ا��ن ��� 
 .����� ــ��  � را  رز�ــ�ــ��ــ�ن   ����� و   �����
��وه ��ی ������ و ����ان  ار���ط ���ن ا�� 
�ــ�ان دو�ــ�ــ�ار ا���ب �� ���� و �ــ� زودی 
����ار �� و ����ان �� ���� ��وه ��ی ������ 
����ا��  �����ی  �ــ��ــ�.   �����  �� ����
����ه  ����� ������ ����� در ����� ای 
از ��وده ��ن، در ���ن رز�����ن ����ب و 

�� ز��ن ��ل آ��ن ����� ��:
�� روم ��در �� ا��� ���� �� ��اَ�َ�م

از د��ر دور ��ر آ��� �� ��اَ�َ�م
���� ��ن و ��ا�� ���� ��در، ا��داع!

زان �� آن ������ �� ��ن و ��ا �� ��ا��م... 
 �� �ــ�ا�ــ�ن  و  �ــ�دم   �����  ،����� ���ن �� 
���ر در ����، �� او��� ����ن ��� ����ان 
د��ع ���س ����� �� و�� ا�� ���� ������ 
���د �� در ��� آ��ن رواج دا��. ����ن ��ی 
ــ�ع �ــ�ــ�س ����  ــ�ــ�ی در �ــ�ــ� د� ــ�ــ�ار د� �ــ��
رد���� ا��؛ از ���� ����� و ����� ��� 
 �� ��� �������� و ر���ی ا��م �����(ره) و ��

��� ���� و ����ا�� راه ���ا:
��ار��/ا��م ���� را ����  ���دا ������ را وا
�ـــ� ای ر�ــ�/  �ــ�ار�ــ�/ ز �ــ�ن �ــ� ����ی �

�� �� ��ار�� ���دا روی �
    ���� ا��� ��ر

:��
���� آ��ن �� ����ن �� ������
���� ��� و ا���ن �� ������

��� ����� و ����� از ����ان
����ان را ����ان �� ������

    ������ ��وه

�ــ� در ���  �ــ�ــ�ــ�ن د�ــ�ــ� و �ــ��ــ�ــ�ار د�ــ�ــ�ی 

ــ��ـــ� ا�ــــ�، ������  د�ــ�ع �ــ�ــ�س �ــ��ــ� ارز�ـ
�ــ�ــ�ن �ــ�د�ــ� �ــ��ــ�را و و�ــ��ــ� د�ــ�ع �ــ�ــ�س و 
���ی دادن ��ادث ���م ��ل ۶۱ ���ی �� 
رز�����ن   ������� �ـــ�دآوری  و  ز����  و���� 

ا��م ����� ��ران ا��م ����(ع) ا��.
�� �� ��� د��ع ���س در ���  ا�� �����ا�� 
ا��ان �� و��د آ��، در ��زه ������ ���� 
ــ�اج و  ــ� �ــ�ــ� �ــ�د. ��� ����� �ــ� �ــ�ــ�ی از ا�
�ــ� �����  �ــ�ه �ــ�رد�ــ� ����� �ــ��ــ� و ���� 
�����ات  �� ��د.  زاده  ����ا��  و   ������
�� ��وز و  ������ در دل �����ات ���� ا�� 
���ر �� ����. ��� ا���ب �� ����� در ���� �� 
��ا��. ���� ���� ��� در  �� �� ���� و��د 
 �����  �� ���� ��ی   �� ا���ب  از   ��� دوران 
��� ������ و ���� ����� ����� ��د ا�� ا���ب 
�� �� ���� ا��ه ��ز��� �� ��� ��ی  ا���� 
ا�ــ�ا�ــ� و ا���� و ���� ��ز��� �� ������ 
�� و��د آ��ه ��د، ��ای ��ز���� ��د در ���� 
را �����  ���� ��ی ����   �� ��ز���   ،���
د��. �� ا�� ����� ���� ��د�� در ��ل ��ی 
���� ا���ب، ���� ا���ه از ��ل و ����ی 
���� �ــ�. در ���� ����ی، �ــ��ــ�ی ��ن 
 ��� ��� ���� دا����� ��ا��� آ�ــ�ری ���� 
���� ا�� ���  �� ��رد ���� ��� ا����� ��ار 
����� ���� ���اه  ��زآ�����   �� د�ــ�ع ���س 
�� �� ��� از ا�ــ� ���� ��ای  �ــ�. ���� ر���� 
����ن ��ی ����� و ������ ��رد ا����ده 
���ن د�����ره ز�ــ�ه �� و ��  �ــ�ار �� ����، ��
��و�� از ����ان �ــ�ان آن ز����  ���� آ�� و 
 ،�����  ������ ا�ــ�ــ� �ــ�ر،   ���� ــ�ن  �
����ی ����،  ����ر��  ����دی،   ����
����ر�� �ــ�ــ�ا�ــ� �ــ�اد، و�ــ�ــ� ا�ــ�ــ�ی و... 
 .���� � ��ا����� ا�� ���� را از ����ر�� ��ر
��� ������ اول ا���ب �� ����� ���ز دا�� 
����ه ���� ز�ــ�ن ���م �ــ�د را ��  �� ���ا�� در 
����� ������، او را ��� ����� ��ار د�� و ���� 
 ����� �������� �� را  و ����� اش   ���
�ــ� �ــ� را دا�ـــ� ��  ��� و ر�ــ��ــ� ��� ا�ــ� و�ــ�
���� د��� در ��ل ��ی ���� ��� ���� 
ا�ــ�ــ�ی ا�ــ� ���� �ــ�د. �ــ� �ــ�و�ــ� �ــ�دن آ�� 
���، ر���� �� د��� از د�� دادن ��ر��د ��د 
و ��� �� د��� ا��اط در ا����ده از ����� ��ی 
��� ��ه ����ان و ����� ��ن �� ������ در 
د���س ����ن از رو�� ا���د. ��� از آن ��د �� 
��� ا���اض �� ���ان ����� ای د��� از ��� 
د��ع ���س �� ���� آ�� و ����ی ��ی ���� و 

����ر د�� ۷۰ ���� ���� روز��ر ��.

����ان را   ����ان �� ������
��ور �����ات ������ و ����ا�� د��ع ���س �� ���

�� ����� اد���ت �� ���ان ��� از ���ه ��ی ��� ز���� ا������ ����� د��� �����، ��� ����� ����اد��ی ��� و 

آرش �����

د��� ��وه ����� و ���

��رگ ا������ و ����� ا��. در ����� اد���ت ���ن و ا���� اد���ت ��د��ن و��� �� د�� ��ر�� ����، �� ����� 
����ت ��رگ ز���� ���� �����ات ��ی و ����دی در اد���ت ��ه ا��. در ����� ا��ان، ����اد��ی ��ر�� ����� 
ا���ل ���ر �� د�� ������ن ��ر�� �� ا���ب ���و��� ���� ��ه اد���ت �� �����ات ����ی و ��ر�� ���ا 
���. ���ان ���� ��� ا��ا���ن ��� از ��� ا�ــ�ان و ���� ����� ����ی ا�ــ�ی و ����� �� ا�� ��ز��� ���� �� 
���� ������ و ��� ���� ��ی ���� ������ ای در �ــ�زه اد���ت، ����� و ز�ــ�ن ��ی د�� و ����� ��ای ��رگ 
��س، ��دو�� ���� �� ��� و �� �������ی ��ر را �� دوش ���� و �� �� ��� ����ن ا���ره �� و ����� ��ی 
���، ����� و ز��ن �� را از ر��د و ��ا���� در دل ����� ���ت د��. در د�ران ���و��، ���م ��دم در ��ا�� ا����اد 
دا��� و ����ن �� �����، ���� �� ���ه ا��ا���ن �� اد���ت �� ���ان و���� ای ��ای �����، ������ و ���ی ��ی ���� �� ا�ــ�ار د�� 

�����ه �� و ���� ��ی ������� ����� ��� و �� ����� ��ای آ���� ����، ر�� و آزاد���ا�� ����� ��د.

ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� ار�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� و در را�ـــ�ـــ�ی  �ـ
����ا�� ���م ����را و ���� ���ا����ا(ع) 
��غ   ���� ����ی  را���ن» در  �������ه «��� 

.���� ����� ���

�����ه ��ی ��ی
 داغ و ������ در «���ه» 



M E D I A

رسانه  6
ببینید و بشنوید

رادیوصباست  ویژه برنامه های  از  یکی  عنوان  »سرگذشت« 
که به صورت مستند تقدیم مخاطبان می شود. این برنامه 
)ص( بــه موضوع  ــروز بــه مناسبت ســالــروزرحــلــت پــیــامــبــر امـ
انسیه  ــردازد.  ــی پـ مـ تــوســط پیامبر  بــنــای مسجد  اهــمــیــت 
 شمس اللهی تهیه کننده این برنامه گفت: مستند سرگذشت 

ــن قسمت بــه مــوضــوع اهمیت بــنــای مسجد توسط   در ای

کرم صلی ا... علیه و آله و سلم می پردازد. پیامبر ا

مرکزی  مــی کــرد  اقتضا  مدینه  در  پیامبر  حضور  ــزود:  افـ وی 
پایه گذاری شود که هم عبادتگاه مسلمانان باشد و هم مرکز 
 اجتماع مردم برای انجام مراسم عبادی، بررسی امور سیاسی

قضایی، تعلیم مسائل دینی و حتی تصمیمات نظامی آنان. 
، تحصیل علم  ــرای نــمــاز ، محلی ب  از ایـــن رو مسجد در آغـــاز

و محکمه قضایی بود. مسجد در واقع همه نهادهای سیاسی 
و اجتماعی را در بر می گرفت؛ لذا نقش ویــژه ای در راستای 

رسالت پیامبر داشت. این برنامه به مناسبت سالروز رحلت 
و  گنبد  پیشینه  مساجد،  معماری  اهمیت  به  )ص(  پیامبر
گلدسته مساجد و تاریخچه معماری مسجدالنبی می پردازد 
ــا مــهــنــدس ســیــف الــلــهــی مــعــمــار مسجد  ــطــه ب و در ایـــن راب
به   14 ساعت  امــروز  می کند. سرگذشت  گفت وگو  جمکران 
 تهیه کنندگی انسیه شمس اللهی و گزارشگری آتنا محمدپناه 

و زهرا محسن زاده تقدیم مخاطبان می شود.

»سرگذشت« 
 مسجدالنبی 

در رادیو صبا
6316 شماره  1401 2 مهر    شــنبه

خبر

مالک »دورهمی« 
صداوسیماست

مهران مدیری، کارگردان و مجری برنامه »دورهمی« 
مجازی  فضای  در  ویدئویی  انتشار  با  گذشته  روز 
کــنــش بــه حـــوادث اخیر حاضر به  کــرد در وا اعــام 
امــا ناصر  ایــن برنامه از صداوسیما نیست؛  پخش 
قــدیــرکــاشــانــی، تــهــیــه کــنــنــده مــجــمــوعــه دورهــمــی 
 اعام کرد این مسابقه به صداوسیما تعلق دارد و سازمان ادامه آن را بعد از ماه صفر 

پخش می کند. 
تهیه کننده فصل پنجم دورهمی در توضیحی درباره تعداد قسمت های باقیمانده این 
برنامه برای پخش و وضعیت آن به مهر بیان کرد: سری پنجم از دورهمی در 12۵قسمت 
تولید شد و همان طور که می دانید از قسمت 34 به بعد از حضور چهره ها در مسابقه 
استفاده شد تا برنامه جذاب تر باشد و حالت دورهمی های قبل را حفظ کند. خدا را 
شکر برنامه بسیار جذاب تر شد و مورد توجه و استقبال بیشتر بینندگان قرار گرفت. 
قدیرکاشانی درباره رقم های چندین میلیاردی که نسبت به دستمزد مهران مدیری 
برای اجرا و کارگردانی هر فصل از این برنامه مطرح شده است نیز پاسخ داد: در حال 
افــراد  توسط  شاخص  برنامه های  اجــرای  و  سریال  و  فیلم  بابت  پرداختی ها  حاضر 

شاخص مثل آقای مدیری همین حدود و با همین مبالغ است.

اتفاق

 بررسی وضعیت نشر 

در »کتاب فرهنگ«
گروه کتاب رادیو فرهنگ با برنامه های 
ــان یـــک کـــتـــاب، کــتــاب هــفــتــه،  ــتـ داسـ
کتاب فرهنگ، سیم  و زر و ...در هفته 
گرامیداشت دفاع مقدس به طور ویژه 
به موضوع دفاع مقدس در حــوزه نشر 
می پردازد. برنامه رادیویی »کتاب فرهنگ« هرشب ساعت 20 با موضوع 
معرفی کتاب های حوزه دفاع مقدس به صورت زنده و سایر برنامه های این 

گروه، ضبطی و تولیدی از رادیو فرهنگ پخش می شود. 
مهدی داد جو، مدیرگروه کتاب رادیو فرهنگ، درباره برنامه های این گروه 
در هفته دفاع مقدس گفت: کتاب هفته شنبه تا چهارشنبه از دوم  تا هفتم 

مهرهرشب ساعت 23و30دقیقه پخش می شود. 
در این برنامه با صدای برترین گویندگان رادیو فرهنگ به مناسبت هفته 
کتاب »شهد شهود« زندگینامه بسیجی عارف  دفاع مقدس از نشر شاهد 
و قاری ممتاز قرآن، شهید جواد بیات نوشته اصغر جاهدی، انتخاب شده 

که خوانده می شود. 

موج

زند 44ساله شد 
ــگــران  ــازی امــیــرمــحــمــد زنـــد از آن دســـت ب
ی  ــاز اســـت کــه مــرتــب نــقــش هــای مثبت ب
ایفای  در  را  او  مخاطبان  کمتر  و  می کند 
ایفای  البته  دیــده انــد.  منفی  نقش های 
ــودش  نــقــش هــای مــثــبــت، ســخــتــی هــای خ
را دارد، زیـــرا جـــای کـــار بـــرای بــازیــگــر کمتر 
مــی گــذارد امــا بــا ایــن حــال زنــد سعی کــرده 
ی کند که  نقش هایش را به گــونــه ای بــاز
آخرین  بــاشــد.  تماشایی  مخاطبان  ــرای  بـ
ــازه وارد  ی او در تلویزیون در سریال ت بــاز
بود که به کارگردانی محمدجواد صالحی 
وزهـــا  پــخــش شـــد. ایـــن هنرمند کــه ایـــن ر
ــوت مــی کــنــد  ــ شــمــع 44ســـالـــگـــی اش را ف
ور  تـــر هــمــچــون  مختلفی  ســـریـــال هـــای  در 
ــوش، ســتــایــش ســــه، راه و بـــیـــراه و  ــامـ خـ

محکومین به ایفای نقش پرداخته است.

 زادروز

کــه فضای قصه و نــوع روایـــت داستان  کی از آن اســت  شنیده ها حا
کــارهــای قبلی مــهــران مــهــام فاصله دارد و کــه بــا   ســریــال بی همگان 

کــه مــهــام دارد، پیش بینی مــی شــود سریال   بــا تــوجــه بــه ســابــقــه ای 
ــا فـــرزنـــدان  ــواده و بـــرخـــورد بـ ــ ــان ــت خــ ــوری ــح ــا م  بــی هــمــگــان او کـــه بـ

تهیه می شود، جزو کارهای پربیننده شبکه سه شود.

     پرداخت به اصل 44 قانون اساسی
مهران مهام در پاسخ به این سؤال که سریال بی همگان با چه هدفی 
تولید شــده و قــرار اســت بــه مخاطبان چــه پیامی را انتقال دهــد به 
جام جم می گوید: این مجموعه تلویزیونی در فضای خانوادگی تولید 
کــارگــردان بهرنگ توفیقی و اصغر هاشمی  کار با حضور دو  می شود و 
است. بی همگان جزو سریال های پرلوکیشن است که همین موضوع 
کار گروه را در حین تولید دشــوار کرد اما تاش کردیم تا با بهره بردن از 
لوکیشن های متنوع اثر متفاوتی را بسازیم. جدا از چند لوکیشن اصلی 
مانند خانه ای در شهرک نفت، گابدره، جاجرود، دارآباد و ... برای ضبط 

کشور رفتیم و فرودگاه، رستوران،  سکانس هایی از سریال به شمال 
قهوه خانه سنتی، بیمارستان و لوکیشن های خیابانی در سطح شهر 
به خصوص شمال شرقی تهران مکان هایی بود که سریال بی همگان 

جلوی دوربین رفت.
وی درباره وجه تمایز این سریال با کارهای قبلی اش توضیح می دهد: 
که  که نسبت به ملودرام هایی  بی همگان، ملودرام اجتماعی است 
کــرده ام، تفاوت عمده ای دارد و این که عاوه براین که  کار  گذشته  در 
به موضوع خــانــواده و عشق میان دختر و پسر پرداخته ایم، نقبی 
هم به مسائل روز زده ایــم. می توانم بگویم در این سریال به اصل 44 
گذاری های نادرست  قانون اساسی هم می پردازیم که گاهی شاهد وا
هستیم. البته بیشتر از این نمی توانم توضیح بدهم، زیرا قصه لو می رود.

این تهیه کننده ادامــه می دهد: بخشی از قصه سریال بی همگان 
که  کشور و جوانان نخبه است  هم مربوط به مبحث دانش بنیان 
مخاطبان می توانند این موارد را در قصه این مجموعه تلویزیونی 
شاهد باشند. مهام با اشاره به نگارش مجموعه بی همگان توضیح 

می دهد: این سریال با قلم سعید جالی و علیرضا کاظمی پور نوشته 
شده است. چهار یا پنج سال قبل دوستان فیلمنامه را نوشته بودند، 
حتی نیاز به بازنویسی هم نداشت و ما کار را جلوی دوربین بردیم. 
که نمی توانم خیلی  گی های زیــادی دارد  فیلمنامه بی همگان ویژ
درباره جزئیات صحبت کنم، زیرا باید بینندگان پای این اثر بنشینند 
اما می توانم بگویم در این قصه اتفاقاتی می افتد که تماشای آن برای 
مخاطبان خالی از لطف نیست. ضمن این که آنتن تلویزیون را رصد 
می کردم خیلی آثــار ملودرام نداشتیم اما این نوید را به بینندگان 
که بی همگان یک اثر خوب و تماشایی برایشان خواهد  می دهم 
بود که با شیب مایم به اوج می رسد و تماشای اتفاقات قصه برای 

مخاطبان جذاب خواهد بود.

     قصه های متعدد
وی در پاسخ به این سؤال که چطور شد کارگردانی این مجموعه را به 
دو کارگردان، بهرنگ توفیقی و اصغر هاشمی سپردید؟ توضیح می دهد: 

کردم  کارگردانی ایــن سریال صحبت  که با آقــای توفیقی بــرای  زمانی 
در جریان بودم که او برای کار دیگری قــرارداد دارد، به همین دلیل تا 
مقطعی از سریال می تواند همراه با ما باشد. با مدیر وقت فیلم و سریال 
شبکه سه صحبت کردیم و قرار شد با آقای توفیقی کار را جلو ببریم. او 
بسیار لطف داشت و کار را با ما شروع کرد و بعد آقای هاشمی لطف کردند 

و مجموعه را به پایان رساندیم.
این تهیه کننده عنوان می کند: حدود 18 تا 19 قسمت از سریال را بهرنگ 
توفیقی کارگردانی کرد و قبل از شروع کار آقای هاشمی راف کات را دید و 

فیلمنامه را کامل خواند و بقیه کار را کارگردانی کرد. 
گــروه هــای مختلف  مهام دربــاره انتخاب بازیگران توضیح می دهد: 
سنی می توانند مخاطبان این مجموعه  نمایش با توجه به اتفاقات و 
قصه های متعدد سریال باشند. ما تاش کردیم بازیگران بسیار خوب و 
حرفه ای را برای این سریال دعوت کنیم. ضمن این که بستن بازیگران 
کار را دیدند به من  کار بسیار سخت است. دوستانی که  خوب برای 
گفتند چقدر کار پربازیگر است و در جواب دوستان گفتم این معجزه 
کار بود. نوید این را هم می دهم که در این سریال از چند بازیگر جوان 
استفاده کردم که مطمئن هستم برایشان این سریال پر پرواز خواهد 
بود که راهــی مجموعه های دیگر بــرای بــازی شوند. همچنین آرمان 

موسی پور ساخت موسیقی تیتراژ این سریال را به عهده دارد.
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بی همگان به سر شود
گزارش

 آخرین قاب از بازی 

زهره فکورصبور
در میانه راه تولید مجموعه بی همگان یک اتفاق تلخ 
وز  ــره فکورصبور درگــذشــت. او تــا بــه امــر رخ داد و زه
تلویزیونی  مجموعه های  در  را  مختلفی  نقش های 
ی کرده است. آخرین قاب از این بازیگر در سریال  باز
تلویزیونی بی همگان اســت که نقش همسر مهدی 

ی کرده است. وستانی را باز سلطانی سر
وستانی،  سر سلطانی  مــهــدی  بی همگان  ســریــال  در 
کــاوه  رفــیــع،  سمیرا حسن پور، محمد صــادقــی، میترا 
امیرسلیمانی،  سپند  هــژیــرآزاد،  کاظم  خــداشــنــاس، 
نــســریــن بــابــایــی، مــســعــود شــریــف، مــهــدی مــاهــانــی، 
ــوش ســلــیــمــی، جلیل فـــرجـــاد، هـــادی قمیشی،  ــ داریـ
ی، علیرضا  ی، سلمان خطی، افسانه ناصر مهسا باقر
مهدی  نعمت اللهی،  علیرضا  کاظمی،  علی  ویـــش،  در

ــت،  ــ ــانـ ــ ــا دیـ ــ ــ ــردی ــ ــ احـــــــــــدی، ب
ــی،  ــ ــفـ ــ امــــیــــرحــــســــیــــن آصـ

ــام مـــومـــنـــی، یــاســیــن  ــن ــه ب
مــســعــودی، عــلــی جــالــی و 

مریم اصفهانی. هنرمندان 
ی،  خــردســال: دانــیــال جعفر

ــارا  ــی رســـتـــا رحــیــمــیــان و ت
ی به ایفای نقش  عسکر

پرداختند.

نگاه

ی رقم می زند و او برای رسیدن  امیرعلی پس از آزادی از زندان در تاش است تا سال های ازدست رفته را جبران کند و زندگی تازه ای را برای خود بسازد اما سرنوشت شرایط دیگر

وه رسانه دبیر  گر

فاطمه عودباشی

وانــه آنتن خواهد شد. معاونت سیما  ی دست وپنجه نرم کند و ... . این خاصه ای از تازه ترین سریال شبکه سه است که ر رگ تر  به خوشبختی ناگزیر است با مشکات بز

در مسیر تحول رسانه ملی، درصدد است تا با ساخت کارهای جذاب بتواند هم به مسائل مبتابه جامعه بپردازد و هم این که نظر مخاطبان را جلب کند. بنابراین پیش بینی 
 می شود سریال تلویزیونی »بی همگان« که یک ملودرام اجتماعی است مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. این سریال تلویزیونی به تهیه کنندگی مهران مهام تولید شده 

و تهیه کنندگان فعال و پیشکسوت در تلویزیون است. یکی از ویژگی های متمایز این تهیه کننده در این است که رگ خواب بینندگان تلویزیون را بسیار خوب می داند  که جز
وی موضوعاتی بگذارد که مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد و با عاقه پیگیر تماشای اثرش باشند. او هرگز خودش را محدود به ساخت مجموعه های  و سعی می کند دست ر
و  وبه ر اجتماعی نکرده و هریک از کارهایش رنگ ولعاب خود را دارد. از سوی دیگر عاوه بر ساخت سریال های اجتماعی، مجموعه های طنز هم ساخته که با اقبال مخاطبان ر

بوده است. با او درباره جزئیات آخرین ساخته اش که با نام بی همگان قرار است پخش شود به گفت وگو نشسته ایم.

ر   برای تماشای تیز
این برنامه 
و را  وبه ر کیوآرکد ر
اسکن کنید 

کاظم هژیرآزاد در بی همگان نقش پدر را 
 تجربه خواهد کرد که مخاطبان او را با 

نام حاج قاسم خواهند شناخت.

محمد صادقی در این مجموعه ایفاگر نقش 
اصلی قصه با نام امیرعلی است که از زندان 

آزاد می شود و ... .

میترا رفیع جزو بازیگران جوان است که 
مخاطبان با چهره او که در این سریال نقش 

الناز را بازی می کند، آشنا می شوند.

کاوه خداشناس در این مجموعه نقش 
مهندس خسروی را بازی خواهد کرد که با 

ماجراهایی روبه رو می شود.

مهدی سلطانی سروستانی در این سریال 
 تصویرگر نقش یک پدر است که با نام 

مهرداد یوسفیان ایفای نقش خواهد کرد.

شبکه دو
مستند »تمشک«8:07
قصه های شنی11:07

مجموعه »آقای قاضی«1۵
کوی محبت17:02
تازه دم18:30
باران19:01
تله تئاتر »کاتب اعظم«21:30

شبکه چهار
چشم انداز16
سریال خارجی18
آئینه داران19
چراغ21
چهارسوی علم22

شبکه پنچ
مستند پنج7:10

بچه های ایران14:0۵
دلدادگان16:0۵

تهران 2020
ماهچراغ21

باب القبله21:۵۵
شبکه آموزش

سازه های بزرگ با ریچارد هموند8:0۵
صبحی دیگر9:20

دستی بر آتش14:0۵
سفر بزرگ16:10

مصنوعات فلزی18:3۵
پنجه های کارآمد22

آموزش آشپزی با ریک استاین23:20
شبکه نمایش

حقیقت محض11
شیخ شریف13
شین1۵

17

ــازده 60 : ایــن فیلم روایت مجاهدت  آبــادان ی
گروهی از کارکنان رادیو نفت آبادان برای حفظ 
رادیو و مخابره اخبار به منظور مقاومت مردم 
کمالی،  در برابر نیروهای عراقی است؛ علیرضا 
حسین معجونی، نــادر سلیمانی، ویــدا جوان 
گـــودرزی از جمله بــازیــگــران فیلم به  و شبنم 

کارگردانی مهرداد خوشبخت هستند.
مهاجر19:10

من بچه هامو می خوام 211
ندکلی23

شبکه آی فیلم
مادر16
چرخ فلک17
شیدایی18
ک سرخ19 خا
حورا20
هوش سیاه 212
تنهاترین سردار22

شبكه های رادیویی
رادیو ورزش/ فردا روشن است 13:1۵

رادیو نمایش/ نمایش مسیر عاشقی 1۵:30

رادیو معارف/ باغ تماشا 16:30

رادیو صبا/ چارک19

19
گفت وگو/ مجله تحلیلی و خبری بدون  رادیــو 

خط خوردگی
رادیو سامت/ مخاطب خاص20

20:3۵ 
ایــران/ دیباج )مسابقه ای با محوریت  رادیــو 

خوانش اشعار عاشورایی(
رادیو قرآن/ اشراق 21:10

23:30 
رادیــو فرهنگ/ کتاب هفته )خوانش بخشی از 
کتاب شهد شهود؛ زندگینامه شهید جواد بیات(
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رسانه

خبر  روز 

6316 شماره  1401 2 مهر    شــنبه

گزارش

مراسم رونمایی از مستند »کمپ 7« در شبکه افق سیما برگزار 
شد. در این مراسم، نکات مهمی حول اهمیت ساخت این گونه 
تولیدات تلویزیونی و همچنین لزوم پرداخت به بخش های کمتر 
مورد توجه قرار گرفته از دفاع مقدس توسط مدعوین مطرح شد. 
صــادق یزدانی، مدیر شبکه افق سیما در بخش دیگری از این 
جلسه گفت: مستند کمپ 7، کار متفاوتی است که به مناسبت 
هفته دفاع مقدس تولید شده و همزمان با این هفته از شبکه 

کم داریــم.  افــق پخش می شود. در دنیا، حماسه های ماندگار 
شکل گیری این حماسه ها و ماندگاری شان تحت تاثیر دو مولفه 
اساسی است. اولی، داشتن یک رهبر و امام در میدان است که 
به عنوان جهت دهنده، مردم را به حرکت درمی آورد و مولفه دوم، 
پیوند میان امت با امام است. مدیر شبکه افق سیما خاطرنشان 
کرد: یکی از وظایف مهم رسانه این است که به حماسه ها بپردازد. 
شبکه افق نیز بر اساس ماموریت خود که تبیین گفتمان انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس اســت به ایــن حماسه ها توجه ویــژه ای 
دارد. هر سال همزمان با هفته دفاع مقدس، به حماسه آفرینان 
آن می پرداختیم، امــا در ایــن میان به نظر می رسد به آزادگــان 
کرده ایم. رزمندگان ما در جبهه اسلحه داشتند، اما  کمتر توجه 
آزادگان در فضایی محدود و بدون اسلحه با دشمن جنگیدند. 
مغفول مانده بخشی  به  7 توانستیم  کمپ  مستند  در  نظرم   به 

 از جنگ بپردازیم. 

شبکه افق
 با یک مستند متفاوت 
روی آنتن

رکوردداری مرکز پویانمایی صبا
مرکز پویانمایی صبا همزمان با آغــاز فصل پاییز با تولید و 
ارائه 17عنوان برنامه برای پخش از 10 شبکه سیما بار دیگر 

رکورددار تولیدات نمایشی در قالب انیمیشن شد. 
بادکنکی،  ماهی  ریـــرا،  قصه های  قصه ها،  بــاغ  شکرستان، 
جنگل فندوق، آقامعلم و بچه ها، نقاش کوچولو، رعنا دختر 
چیا،  حیوانات،  مهد  جنگل،  همسایگان،  فرآیند،  دهقان، 
موزه، پند پارسی، جعبه جورواجور و محله سبزیجات عنوان 
که به همت مرکز پویانمایی صبا برای  17 برنامه ای اســت 
پخش در روزهای پاییزی از شبکه های مختلف سیما در نظر 

گرفته شده است.
خود  دیگر  فصول  همچون  که  »شکرستان«  جدید  فصل 
ــوردار اســت بــا نگاهی بــه قصه هایی از  ــرخ کــتــر ب کــارا از صــد 
 13 در  ایــرانــی  هنر  ظرفیت های  و  رســـوم  و  آداب  فرهنگ، 
ــت. مجموعه  قسمت 16دقــیــقــه ای تهیه و تولید شــده اس
که  »باغ قصه ها« تولیدی دیگر از مرکز پویانمایی صباست 
در 26 قسمت هشت دقیقه ای، پاییز امسال از شبکه پویا 
ــرا« نیز در 26قسمت  به نمایش در مــی آیــد. »قصه های ری
10دقیقه ای برای مخاطبان خردسال تولید شده و در فصل 
پاییز از شبکه پویا پخش خواهد شد. سری جدید مجموعه 
گروه  برای  که در 13قسمت 12دقیقه ای  »ماهی بادکنکی« 
کــودکــان تهیه و تولید شــده از دیگر برنامه های مرکز  سنی 
کنون در حال پخش از   پویانمایی صبا برای پاییز است که هم ا

شبکه نهال است. 
مجموعه دیگری که پاییز امسال روی آنتن می رود »جنگل 
کتر حیوانات  فندق« نام دارد. مجموعه ای که در قالب کارا
کودکان  بــرای  راوی داستان های جــذاب  دوست داشتنی، 
خواهد بود. جنگل فندق در 15قسمت 12دقیقه ای تولید 
آنتن خــواهــد رفــت. »آقامعلم  از شبکه نهال روی  شــده و 
ــه در 13قسمت  ک ــوان مــجــمــوعــه ای اســـت  ــن و بــچــه هــا« ع
ــه ای بـــرای مــخــاطــبــان کـــودک تهیه شـــده اســت.  ــق ــی 13دق
مجموعه آقامعلم و بچه ها پاییز امسال مهمان مخاطبان 

شبکه دو، نهال و آموزش خواهد بود. 
ــولـــو« مــجــمــوعــه جـــــذاب دیـــگـــری از گـــروه  ــقـــاش کـــوچـ »نـ
ــه در 26قــســمــت  خـــردســـال مــرکــز پــویــانــمــایــی صــبــاســت ک
 11دقیقه ای تولید شده و بــه زودی از شبکه پویا و جام جم 

پخش می شود. 
سری جدید »رعنا دختر دهقان« در 13قسمت 18دقیقه ای 
کــودک ونــوجــوان تهیه و تولید شــده است  بــرای مخاطبان 
و داســـتـــان ایـــن مــجــمــوعــه در یــک شــهــر قــدیــمــی از ایـــران 
رخ مــی دهــد. مجموعه »فــرآیــنــد« از تــولــیــدات دیــگــر مرکز 
ــه در 13قــســمــت 13دقـــیـــقـــه ای با  پــویــانــمــایــی صــبــاســت ک
گاهی و اطــالعــات علمی مخاطبان  هــدف افــزایــش سطح آ
 کودک ونوجوان تهیه و تولید شده و به زودی از شبکه امید 

روی آنتن می رود.
»همسایگان جنگل« داستان جنگلی است که در آن جنگل 
حیوانات برای کمک به یکدیگر آماده هستند و در کنار هم 
»مهدکودک حیوانات«  می کنند.  برطرف  را  مشکالت شان 
)فینگیلیا( از دیگر برنامه های تولیدی مرکز پویانمایی صبا 
که در آن شخصیت های مهدکودک  برای فصل پاییز است 

حیوانات ساده و درعین حال خالقانه پردازش شده اند. 
سری جدید مجموعه »چیا« در 13قسمت 8دقیقه ای برای 
اســت. مجموعه  تولید شــده  و  تهیه  مخاطبان خــردســال 
جذاب »موزه« در 13قسمت 18دقیقه ای از دیگر تولیدات 
مرکز پویانمایی صبا برای مخاطبان کودک است. مجموعه 
ــوان در 13قسمت  ــوج ــودک ون ک »پــنــد پــارســی« مخصوص 
10دقیقه ای تهیه و تولید شده اســت. سری جدید »جعبه  
« در 30 قسمت 9 دقــیــقــه ای بـــرای مخاطبان  جـــورواجـــور
خردسال تهیه و تولید شده است. مجموعه جدید دیگر که 
پاییز امسال روی آنتن مــی رود و برای مخاطبان خردسال 

تولید شده »محله سبزیجات« است. 
بازپخش مجموعه انیمیشن »سالم بر ابراهیم« کاری از گروه 
نوجوان مرکز پویانمایی صبا است که به تهیه کنندگی اسدا... 
کارگردانی اسماعیل یوسفی در چهار فصل تولید  دیانتی و 
شده که قرار است در قالب 13قسمت 20 دقیقه ای از شبکه 

امید به نمایش درآید.

ــه تـــلـــویـــزیـــونـــی  ــامــ ــ ــرن ــ  ب

وه رسانه گر

فاطمه عودباشی

»مــــــــــــکــــــــــــتــــــــــــب« بـــــه 
محمدرضا  تهیه کنندگی 
اجـــــــــــرای  و  فــــهــــیــــمــــی 
حــــــــــــجــــــــــــت االســــــــــــام 
جــمــالــزاده  محمدحسین 
بـــه مـــوضـــوع عــبــرت هــای 
عــاشــورا مـــی پـــردازد کــه از 
شــبــکــه یــک ســیــمــا روانــــه آنــتــن مـــی شـــود. معموال 
برنامه های  فضای  عــرف  کارشناسان،  با  گفت و گو 
امــا ســازنــدگــان برنامه مکتب تمام  معارفی اســت 
تــاش خــود را کــرده انــد کــه بــا محوریت قـــرار دادن 
مسائل، از دل معارف پاسخی برای آنها پیدا کنند. 
ــور چنین  ــه دکــ ــاف رســـم مــعــمــول ک ــرخ همچنین ب
برنامه هایی ساده است اما از یک دکور مدرن که در 
عین حــال هماهنگ با فرهنگ و سنت اســت، بهره 
بردند به گونه ای که از کتاب ها به عنوان بخشی از 
طــراحــی بـــرای نــشــان دادن اســتــمــرار امــر پــژوهــش و 
تاش بی پایان پژوهشگران برای دستیابی به حل 
مسائل به شیوه ای متفاوت استفاده شده است. با 
تهیه کننده برنامه به گفت و گو نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید.

محمدرضا فهیمی، تهیه کننده برنامه در پاسخ به این 
سوال که در این ایام برنامه های متنوعی با محوریت 
عــاشــورا و سیدالشهدا روی آنــتــن داشــتــیــم. شما به 
واسطه این برنامه سعی کردید چه پیامی را به مخاطب 
خود انتقال دهید تا بتوانید اهدافی را که مدنظر دارید، 
ارائــه دهید به جام جم توضیح می دهد: برنامه های 
معارفی هدفی را که دنبال می کنند، بعد اخالقی و مبانی 

معارفی است. ما در برنامه مکتب به عنوان یک برنامه 
معارفی به معنای این که صرفا اخالقی باشد، نبودیم. 
مکتب یک مسأله اش این است که یک هدف واالتر و 
یک سابقه اجتماعی در معارف اسالمی است که این 
سابقه اجتماعی برای امروز و آینده ما که می خواهیم 
به سمت تمدن سازی برویم، فرق دارد. بنابراین با این 
مسأله سراغ معارف رفتیم و قرار است در فصول بعدی 
برنامه مکتب به بازخوانی برهه های مختلف زندگی 
ائمه بپردازیم و با توجه به محرم و صفر از این فرصت 
استفاده کردیم و محوریت مان را معارف سیدالشهدا و 

تاریخ زندگی ایشان قرار دادیم. 

     عدالت طلبی

وی درباره این که کدام دسته از مخاطبان را برای این 
برنامه هــدف قــرار داده ایــد )عــام یا خــاص( می گوید: 
طبعا هر دو طیف مخاطبان می توانند بیننده برنامه 
ما باشند و برای هر دو گروه کار را تولید کردیم ولی سوژه 
و زاویه دیدی که با آن سراغ مسائل رفتیم، این بوده که 
الزم است نگاه کل به جزء داشته باشیم، زیرا یک سری 
موضوعات مانند تاثیر سواد در پیشبرد افکار عمومی 
یــا مسائلی مثل عــدالــت هــم یــک بعد عدالت طلبی 
بــرای عــوام مــردم و مخاطب امــروزی دارد و همچنین 
برخی مسائل جدید که سابقا اینها را نداشتیم مانند 
کــه همه  همه گیری فــضــای مــجــازی و دســتــرســی ای 
به فضای اینترنت دارنــد و به واسطه آن با تحلیل ها 
آشنا می شوند. در مجموع ما هر  گون  گونا و نظرات 
گرفتیم. ضمن این که  دو طیف مخاطبان را در نظر 
معتقدم باید فضای گفت و گوها به سمتی حرکت کند که 
بتوانیم درباره مباحث مختلف از زوایای تازه صحبت 
کنیم. در معارف اسالمی که پیام اصلی این برنامه است 
خصوصا معارف شیعی پویا هستند و متناسب با زمان 

حرف دارند. یک زمان در دهه 50 مقام معظم رهبری، 
آیت ا... بهشتی، شهید مطهری و سایر کسانی که در 
خط فکری و خط امام بودند از معارف اهل بیت)ع( 
یک بازخوانی کردند که خروجی اش را در کتاب انسان 
کلی اندیشه اسالمی می بینیم. به  250ساله و طرح 
عنوان مثال انفاق قبال یک صدقه دادن ســاده بود 
اما یک سابقه اجتماعی به آن دادند و برای مردم یک 
ساز و کار اجتماعی ترسیم کردند و زمینه ساز انقالب 
اسالمی شد. ما به دنبال این بودیم که بازتعریف دیگری 
در معارف انجام شود با توجه به این که 40سال از آن 
سال ها گذشته با همان رویکرد سراغ معارف و مبانی 

برویم و بتوانیم برای آینده مان حرف دربیاوریم. 
وی درباره این که در برنامه های آتی روی چه چالش ها 
طبق  می کند:  بیان  گذاشتید،  دســت  موضوعاتی  و 
موضوعات  برنامه،  بعد  قسمت های  در  برنامه ریزی  
ــود امــا بــا تــوجــه بــه مسائلی کــه پیش آمــده  دیــگــری ب
مشخصا موضوع امر به معروف و نهی از منکر را با آقای 
دکتر مفتاح داریــم که بــه زودی پخش خواهد شد و با 
توجه به همین ایام سیره انسان ساز نبوی را داریم که 
گیری شد تا پخش شود و این که پیامبر  کتور جا در کندا
با چه روشی دل ها را هدایت و برای قبول اسالم و قوانین 

آن زمینه سازی می کرد. 
این تهیه کننده در پاسخ به این سوال که مهمانان را 
ک هایی برای  بر چه مبنایی انتخاب می کنید و چه مال
کارشناس مهمان تان دارید، عنوان می کند:  انتخاب 
ریشه موضوعی و طرح اولیه ای که از آن موضوعات را 
استخراج کردیم، کتاب انسان 250 ساله مقام معظم 
کلی اندیشه اسالمی است و متناسب  رهبری و طرح 
کسانی  ســراغ  می کردیم،  استخراج  که  موضوعاتی  با 
بودند؛  تالیف  صاحب  مــوضــوع  آن  در  کــه  می رفتیم 
مثال درخصوص اصحاب آخرالزمانی امام زمان )عج( 

سراغ کسی رفتیم که پنج جلد کتاب با همین موضوع 
دارد یا در بحث سیره انسان ساز نبوی که در خدمت 
آقای وکیلی هستیم ایشان کسی هستند که تالیفات 
متعددی در این حوزه دارنــد. در این حوزه به دنبال 
تخصص و علم رفتیم و نه صرفا چهره بودن و افرادی 

که برای مردم آشنا باشند. 
که از مخاطبان  وی با اشــاره به بازخوردهایی 

دریافت کردند، توضیح می دهد: بازخوردها 
خصوصا در رابطه با برخی مهمانان که برای 

اولین بار در این برنامه حضور پیدا کردند، 
خیلی زیاد بود و از مخاطبانی که اینها 

را می شناختند بازخوردهای زیادی 
رســیــد کـــه بــســیــار خـــوب شـــده از 

کــردیــد. در  ایــن افــراد استفاده 
رابطه با دکور هم بازخوردها 
ــر از حد  ــاالتـ فـــوق الـــعـــاده بـ

تصور ما بود و حتی از کسانی 
که در فضای برنامه های معارفی نبودند 

که این افــراد برنامه های  و تصورمان نبود 
معارفی را ببینند به جهت تفاوتی که دکور 
داشت، بازخورد داشتیم و باعث شده بود 

مخاطبان به این برنامه اقبال پیدا کنند. 

گفت و گوی »جام جم« با محمدرضا فهیمی، تهیه کننده برنامه مکتب

درس زندگی از مکتب اهل بیت)ع(

»بانوی حرم« به بانوان 
جریان ساز زینبی می پردازد

رادیواربعین تا پایان ایام صفر روی آنتن است. 
کــه مـــورد توجه  یکی از بــرنــامــه هــای ایــن رادیـــو 
کامه  گرفته »بانوی حرم« است.  مخاطبان قرار 
وزیری، سردبیر برنامه های رادیویی درباره این 
کرد: برنامه بانوی حرم دغدغه ای  برنامه عنوان 
بود که پس از چندین بار خادمی در رادیواربعین 
برای بانوان اربعینی داشتم و طرحی است درباره بانوانی که بعد از حضرت زینب)س( 
که حضرت زینب)س(  اســت  بــیــرق داری معنوی  ایشان هستند. منظورم  پرچمدار 
کنون  ــرای ایــن طــرح ایــن بــود که بدانیم ا ــد و هــدف از اج بعد از عــاشــورا انجام دادن
چه کسانی این علم را در دست دارنــد. این گونه بود که بانوی حرم با این موضوع در 
کرد. او دربــاره مهمانان برنامه و دلیل دعوت از آنها  ذهن من، جای خودش را پیدا 
گفت: سعی کردیم بانوان جریان ساز و تاثیرگذار در فضای اربعین را بیشتر بشناسیم 
و ببینیم در کنار آقایانی که مراسم اربعین را برگزار می کنند، بانوان چه کارهایی انجام 
می دهند و چگونه حضور خود را رقم می زنند. من این طرح را صرف رادیواربعین 
 ندیدم و می خواهم در طول سال ادامه پیدا کند که البته دراین باره برنامه ریزی هایی 

نیز انجام شده است. 

سیما

 »آتش سرد«
اوایل مهر روی آنتن 

بــا شــروع فصل پاییز هــر یــک از شبکه های 
تلویزیون برنامه ها و مجموعه های متنوعی 
قالب های  از  یکی  می کنند.  آنــتــن  روانـــه  را 
که  است  تلویزیونی  سریال های   ، پرطرفدار
قرار است شب های پاییز و زمستان مردم را 
کنند. سریال جدید »آتش سرد« از نهم  گرم 
مهر هر شب از شبکه دو سیما پخش می شود. این مجموعه به کارگردانی رضا 
ابوفاضلی و تهیه کنندگی علی مهام از از شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 و 30 دقیقه 
به روی آنتن شبکه دو سیما می رود. آتش سرد در 30 قسمت 45 دقیقه ای آماده 
پخش شده است. این سریال بنابر اعالم سیمافیلم پیشتر قرار بود مرداد روی 
آنتن برود، حاال با تاخیر و بنابر اعالم تیزر پخش شده از شبکه دو از 9 روز دیگر 
کبری، فریبا متخصص، شیوا  ، عبدالرضا ا روی آنتن مــی رود. پرویز فالحی پور
خداویسی،  بهزاد  سلوکی،  مهدی  دهقان ،  جعفر  کرامتی،  مهسا   ، خسرومهر
پویا امینی، یلدا قشقایی، مریم موسویان، مرتضی ضرابی و ... از بازیگران این 

مجموعه تلویزیونی هستند.

قاب

بچه های مدرسه والت
مریم فــاح:  وقتی بهرام زند با صدای پرصابتش می گفت:" بچه 
های مدرسه والت" جلوی تلویزیون به خط بودیم. راوی داستان 
ی درسخوان و مودب بــود.او عاقه زیــادی به  انریکو،دانش آمــوز
وی کاغذ می  وزانــه داشت و معموال وقتی قلمش ر ثبت خاطرات ر
رفتن خانم  وع می شد. ماجرا از وایــت او شــر نشست، داستان با ر
دلگارچی و آمدن معلم جدید،آغاز شد.بچه ها شنیده بودند آقای 
پربونی سختگیر و بداخاق است، اما بر خاف رفتارعصا قورت داده 
ویز نارنجی ها(پشت آن چهره جدی اش احساسی  اش)با صدای پر
پدرانه دیــده می شد.خصوصا زمانی که بــرای بچه ها ماجراهایی 
ــی مـــی کـــرد.شـــاگـــردان مـــدرســـه والـــت   ــوی ــرت آمــــوز را قــصــه گ ــب ع
بودند.پدرانریکو  اجتماعی  مختلف  ازطبقات  شهرتورینوایتالیا 

وتنبل  وزنامه نگار بــود. فرانچی شاگرد شر ر
ــا نوچه  ــی زد ودو ت ــه التـــی حـــرف م کـــاس ک
رگــش زنــدگــی  فقیرانه ای  داشـــت بــا مــادربــز
وسی عاشق جمع کردن تمبر بود،  داشت. گر

او بعد از مدرسه به پدرش کمک می کرد.

خاطرات کاغذی

کد باال را  اسکن کنید

گفت وگو

ــزارش جــام جــم، در ایـــن مــیــان شــیــوه یــکــی از  ــ ــه گ ب
که در روزهــای اخیر جلب توجه  برنامه هایی است 
که به بحث با  کرده؛ برنامه ای گفت وگو محور  بسیار 
کارشناسان خبره در مورد حقوق و علوم سیاسی و 
مفاهیم بنیادین آن و مسائل بحرانی و مسأله زای آن 

در ایران می پردازد.
 آنچه در شب سه شنبه، 29 شهریور با حضور سعید 
شریعتی، فعال سیاسی اصالح طلب و حجت االسالم 
امر  ستاد  سابق  دبیر  محبی،  جلیل  و المسلمین 
گذشت،  بــه مــعــروف و نهی از منکر در ایــن برنامه 
این  کــرد؛  مخابره  جامعه  به  امیدوارکننده  پیامی 
که بسیار هم  گفت وگو نه تنها بسته نیست  که مفر 
گشوده است و آنچه در افکار عمومی می گذرد از زبان 
نمایندگان شان، در رسانه  ملی قابل شنیدن و به 

بحث گذاشته شدن است.
 این برنامه )تا لحظه تنظیم این گزارش، جمعه اول 
مهر 1401( به  9877 بازدید و 1199 دانلود در تلوبیون 
)مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه های صداوسیمای 
ــران( دســت یافته اســت کــه عـــددی قــابــل توجه  ــ ای
که بــرای قسمت دیگری از  به شمار می آید.  اتفاقی 
این برنامه در تاریخ چهارشنبه 30 شهریور با حضور 
علی مطهری، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
و علیرضا شجاعی زند، جامعه شناس و دانشیار گروه 
جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس نیز رخ داد و 
کنش های گسترده ای که در فضای مجازی  ضمن وا
برانگیخت در تلوبیون نیز به 2143 بازدید و 282 
که به  دانلود دست یافت. به هر روی برنامه شیوه 
سبک برنامه »زاویــه« و با اجرای عطاءا... بیگدلی، 

آخرین مجری زاویه روی آنتن رفته است تا این جای 
که  ، مناظره ای جــدی، داغ و پرتیتر را رقــم زده  کــار
بسیاری از مخاطبان تلویزیون را به وجد آورده و به 
شنیده شدن صدایشان از رسانه  ملی امیدوارترشان 
کــرده اســت.  جــای امــیــدواری اســت که رسانه  ملی 
اجازه می دهد آنهایی که دغدغه مندند و نسبت به 

اتفاقات روز و خط سیر افکار عمومی حساسند در 
رسانه خود و برای مردم خود، با یکدیگر به گفت وگو 
که رویــکــرد رسانه  ملی در  بنشینند.  بدیهی اســت 
کار  میانه اتفاقات اخیر مثبت بــوده و تا ایــن جــای 
کــرده اســت. رسانه  ملی چنان  کسب  نمره قبولی را 
ــار اســـت، الزم  کــنــون مشغول انــجــام ایــن ک کــه هــم ا

است مناظره هایی زنده و داغ و تضارب واقعی آرا را 
تا دیدگاه های موافق و مخالف  به نمایش بگذارد 
حرف هایشان را بزنند و در نهایت مــردم بشنوند و 
که از یک رسانه  کنند. این انتظاری است  انتخاب 
 مـــی رود، آن هم وقتی ملی و متعلق به همه مردم

 کشور است.

مناظره های جدی، داغ و پرتیتر در »شیوه« 

مخاطب امروز به رسانه  ملی امیدوار است
بــپــردازد در  با کارشناسان خبره موضوع  برنامه های گفت وگو محور که به بحث 

وه رسانه گر

آفاق گودرزی
رسانه ملی اندک نیست اما آنچه در روزهای اخیر در برنامه هایی چون »گفت وگوی 
ویژه« خبری در شبکه دو و »شیوه« در شبکه چهار می گذرد بسیاری از مخاطبان را به 
باز بودن باب مناظره با حضور موافقان و مخالفان یک موضوع، شنیده شدن نظرات گوناگون و »آزادی بیان« و 
»آزادی پس از بیان« امیدوارتر از پیش کرده است. اتفاقی که می توان این گونه تحلیلش کرد؛ گشایش درهای 
شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی روی نمایندگان اقشار مختلف صنفی، سنی، جنسی، فرهنگی، قومی، 

سیاسی و مذهبی می تواند با ایجاد حس تعلق در مخاطبان، آنها را به رسانه خود امیدوارتر از پیش کند. 

پرهیز از کلیشه ها
این که  ــاره  دربـ مکتب  برنامه  تهیه کننده 
دکور برنامه مدرن و با فرهنگ و سنت مان 
هماهنگ اســت، چطور به ایــن طراحی برای 
دکــور رسیدید، می افزاید: چــون به دنبال 
ایـــن بـــودیـــم از فــضــای کــتــب تــاریــخــی یک 
خوانش و تحلیل و تبیین داشته باشیم و 
حرف تکراری و کلیشه ای نزنیم. بنابراین 
سعی کردیم فضای مان را به سمت فضای 
که  کسانی  کنیم.  نزدیک  پژوهشگران 
پژوهش می کنند در محلی که مشغول 
به کار می شوند همیشه یک شلختگی 
وجود دارد و تعدادی کتاب در قفسه 
و تعدادی کتاب دم دست شان وجود 
دارد. بــه همین دلــیــل تـــاش کــردیــم 
فضای مراجعه به کتاب را در دکــور پیاده 
کنیم. در مجموع سعی کردیم فضای اصیل 
و سنتی را که مدنظرمان اســت، بتوانیم با 

دکور به مخاطب منتقل کنیم. 

مکث

روی آنتن 
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 اتفاق خوب

 وبزرگ تئاتری رسانه ملی 
 بعد از مدت ها وقفه، رسانه ملی 

مدرس و منتقد

جبار آذین

مخاطبان  ارزش،  با  درحرکتی 
هنر وتــئــاتــردوســت سیما را به 
ضیافت های تماشایی، جذاب 
تـــئـــاتـــرهـــای  ــه  ــدانـ ــنـ ــرمـ ــنـ و هـ
تــلــویــزیــونــی دعـــــوت کـــــرده و 
ســبــب ســاز امــیــد و شــادمــانــی 
دوســـــــتـــــــداران آثـــارتـــئـــاتـــری 
تلویزیون شــده اســت. آغــازگــر حیات دوبـــاره ایــن اقــدام 
قابل تحسین، تهیه وتولید و پخش تله تئاتر قوی، ارزشمند 
و بامحتوای عاشورایی»کاتب اعظم« است. این نمایش 
تاریخی، اجتماعی، دینی و عاشورایی، نگاهی متفاوت و 
کاتب  اندیشمندانه به وقایع و رخدادهای عاشورا دارد. 
اعظم را مهدی غفوری با اقتباس ازکتاب خوب »اعترافات  
کاتب کشته شده« نوشته و کارگردانی هنری آن را به عهده 
دارد. علی عبادی هم در مقام کارگردان تلویزیونی، گروه را 
کاتب اعظم  در هفت قسمت به همت  کرده است.  یاری 
سازمان سینمایی ســوره حــوزه هنری تهیه شده و امین 
فراهانی،  نازنین  ــادرفــاح،  ن صــفــری،  سیامک  زنــدگــانــی، 
فاطمه گودرزی و جمعی ازهنرمندان شناخته شده تئاتر و 
کــرده انــد.  نقش آفرینی  آن  تولید  در  سینما  و  تلویزیون 
داستان پرکشش،جذاب و متن قوی نمایشی کاتب اعظم 
که از منظرساختار و دیالوگ نویسی و نــوع نگاه  ادبــی و 
ــه ویــژه »مــرگ  ــهــرام بیضایی ب ــارب ســاخــتــاری بــه بــرخــی آث

یزدگرد« اوشباهت هایی دارد، حکایت یک شبان است. 
او فرزند کاتب فراری و کشته شده دربار معاویه است و خود 
را به کربا رسانده تا وقایع نگار حماسه عاشورا و رودررویی 
سپاه شمر و عمر بن سعد با یاران و خاندان امام حسین 
)ع( باشد. قصه این تله تئاتر از جبهه دشمنان خاندان 
والیت و امامت آغاز شده و تا رخداد حماسه عاشورا ادامه 
دارد. متن قــوی واجـــرای دیــدنــی و بــازی هــای درخشان 
که توسط آریا  وکارگردانی حرفه ای و موسیقی مناسب آن 
عظیمی نژادساخته شده از امتیازهای ارزشمند این تئاتر 

ارزشی وماندگار تلویزیونی است.
بینندگان  و  تئاتری ها  و  تئاتر  اعظم،  کاتب  با  رسانه ملی 
تلویزیون را با تئاترتلویزیونی آشتی داده است. این حرکت 
که  مهم فرهنگی وهنری رسانه ملی را آن هم درشرایطی 
تئاتر و سینمای کشور درحالت رکود نسبی اند، باید به فال 
نیک گرفت و در انتظارتولیدات جذاب، درخشان و مستمر 
تله تئاترهای تلویزیونی به همت مدیران صدا و سیما و 

هنرآفرینی هنرمندان خوب تئاتر وتلویزیون و سینما بود.

 »روضه خورشید«
 از کنار مضجع منور امام رضا)ع(

رادیــومــعــارف در بــرنــامــه »روضــه خــورشــیــد« بــه بــازخــوانــی 
مبارک شان  حیات  طول  در  اهل بیت)ع(  مظلومیت های 
ــزای رحلت  ــ ــام ع ــ ــردازد. هــمــزمــان بـــا فـــرارســـیـــدن ای ــ ــی پ ــ م
حضرت محمد)ص( و عالم خاندان عصمت و طهارت حضرت 
با همکاری  زنــده روضه خورشید  امــام رضــا)ع(، ویژه برنامه 
آستان قدس رضوی از کنار مضجع شریف امام رضا)ع( پخش 
کرم)ص( در طول  می شود. این برنامه ضمن بیان سیره نبی ا
اهل بیت)ع(  مظلومیت های  شرح  به  مبارک شان  حیات 
مـــی پـــردازد. همچنین شــنــاخــت زمــیــنــه هــای ســیــاســی - 
اجتماعی مظلومیت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( و 
تبیین زیارت با معرفت و عناصر الزمه آن ازجمله موضوعاتی 
کــه در ایــن برنامه بــه آن پرداخته مــی شــود.  برنامه  اســت 
و  محمدی  محمدجواد  تهیه کنندگی  بــه  روضه خورشید 
اجرای حسین حیدری سوم تا پنجم مهر ساعت ۹ از امواج 

فضیلت و فطرت روی آنتن می رود.

یادداشت

نادر فاح با اظهار امیدواری از ادامه ساخت تله تئاتر در تلویزیون، 
درباره حضورش در »کاتب اعظم« می گوید: البته من سریال »عقیق« 
را پیشتر کار کردم که تاریخی است، »جشن سربرون« هم در فضایی 
کار کــه هنوز پخش نشده امــا بــه عــنــوان   تاریخی روایـــت مــی شــود 

 تاریخی- مذهبی، نخستین تجربه من است. پیشتر هم به واسطه 
آقای فرهاد کی نژاد برای بازی در یکی دو  پروژه مذهبی دعوت شده 
بودم که امکان همکاری میسر نشد اما این بار صحبت کردیم و به 

نتیجه رسید. تقریبا یک ماهی درگیر تولید کاتب اعظم بودیم و دو 
کاتب اعظم و  ــاره ساختار  کار به اتمام رسید. وی درب هفته پیش 
ساخت آن در فضایی خارج از استودیو بیان می کند: عموما تله تئاتر 
در فضای استودیویی و با دکورهای صحنه ای تولید می شود اما 
کاتب اعظم در فضای بیرونی ساخته شده و به چنین ساختاری 
تله تئاتر میدانی می گویند که برای من بسیار هم جذاب بود.  فاح 
گر آن است، می گوید:  درباره نقش »ابوشجعا« که در این نمایش ایفا

در لشکری که مقابل امام حسین)ع( قرار گرفته، دو دسته وجود دارد؛ 
برخی افراد تندرو را می بینیم که بیشتر تابع احساسات و تعصبات 
خشک خودشان هستند، مقابل امام حسین)ع( قرار می گیرند و 
رحم و مروت چندانی هم ندارند. در این نمایش هم به من نقش 
کتر نظامی را بازی می کنم. ابوشجعا  منفی پیشنهاد شد و یک کارا
شخصیتی است که چندان رحم و مروتی ندارد اما می گوید من تابع 

فرمانده و دستورات او هستم و به هرچه او بگوید، عمل می کند.

ابوشجعا
شخصیتی که 
رحم و مروت ندارد

 بازگشت تله تئاتر
 به تلویزیون

ــت  ــه 13ســــــال اس ــک بـ ــزدیـ ــه نـ ــرچـ  اگـ
تلویزیون  در  تله تئاتر  کــه ســاخــتــار 
کــمــرنــگ شـــده اســـت امـــا اکــنــون مرکز 
ســریــال ســـوره در ســازمــان سینمایی 
ــری نــخــســتــیــن اثــر  ــنـ ــوزه هـ ــ ــ ــوره ح ــ ــ س
تله تئاتر  قــالــب  در  را  خـــود  نمایشی 
عــرضــه کـــرده اســـت. قــدم جــدی مرکز 
ســریــال ســـوره بـــرای احــیــای ایــن  گونه 
در کنار توجه به بعد اقتباس و آیینی 
بودن »کاتب اعظم«  قابل توجه است 
و باید دیــد با راه انداختن تله تعزیه 
و شــروع ساخت تله تئاتر توسط مرکز 
ســــوره چـــه اتــفــاقــی بــــرای ایـــن گــونــه 

نمایشی در تلویزیون رخ خواهد داد. 

قاب

 همکاری آریا عظیمی نژاد
 با پیرغالمان حسینی 

از نکات جالب توجه در خصوص تله تئاتر  یکی 
که این شب ها روی آنتن شبکه دو  کاتب اعظم 
که آریا عظیمی نژاد، آهنگسازی  رفته، این است 
آن را بر عهده داشــتــه اســت.  عظیمی نژاد برای 
مقامی  موسیقی  ســـراغ  ــروژه  پـ ــن  ای آهنگسازی 
گــذر موسیقایی را  آیینی رفته و هشت پاساژ یا 
برای میان پرده کار تولید کرده است. او در این تله تئاتر تجربه ساخت قطعه »آمدم ای 
شاه پناهم بده« با صدای مرحوم کریمخانی و در وصف امام رضا)ع( را این بار در رثای 
امام حسین)ع( تکرار کرده و در همکاری با پیرغامان حسینی، برای هر قسمت کاتب 
اعظم، یک قطعه آیینی مرتبط با فضای فیلمنامه ساخته است. ابوالفضل مشکینی، 
سیدمحسن هاشمی، شهروز حبیبی، ذبیح ا... ترابی و... از جمله پیرغامانی هستند 
که این آواهای مقامی را می خوانند. کاتب اعظم که اقتباسی از رمان »اعترافات کاتب 
کرباست.  کاتبان سپاه یزید در واقعه  کشته شده« نوشته ساسان ناطق است، قصه 
روایت این تله تئاتر از نیمه های شب عاشورا آغاز می شود و تا عصر واقعه ادامه دارد. این 
مجموعه نمایشی به نویسندگی و کارگردانی هنری مهدی غفوری و کارگردانی تلویزیونی 
علی عبادی، داستان شبانی است که فرزند کاتب فراری و کشته شده دربار معاویه است.

سیما

تله تئاتر 
در فضای باز

گــودرزی، بازیگر سینما و تلویزیون  فاطمه 
کــه مجموعه »کــاتــب اعــظــم« بــا بـــازی او در 
حال پخش از شبکه دو است دربــاره این که 
ــاره برای  این مجموعه می تواند آغــازی دوب
ساخت تله تئاتر در تلویزیون محسوب شود، 
کار  یــک  کاتب اعظم  مــی گــویــد: »مجموعه 
خاص است و نمی دانم می توان آن را بازگشتی برای ساختار تله تئاتر به تلویزیون 
. بااین همه امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و برای همه  به حساب آورد یا خیر
هنرمندانی که دوست دارند تله تئاتر بسازند، راه باز شود و بتوانند در این حوزه 
کار کنند.«  او با بیان این که کاتب اعظم نخستین تجربه حضورش در یک تله تئاتر 
است ، دربــاره این  مجموعه اظهار می کند: »تله تئاتر معموال در فضای بسته 
ضبط می شود اما مجموعه کاتب اعظم در فضای بسته و استودیو ضبط نشد، 
بلکه در یک جاده و فضای باز ضبط شد و لوکیشن خاصی داشت.«  گودرزی 
درباره نقشش در تله تئاتر کاتب اعظم هم توضیح می دهد: »من نقش ام حسن را 

ایفا کرده ام اما منظور امام حسن)ع( نیست و یک شخصیت دیگر است.« 

چهره

خبر

 روند ارائه پیشنهاد ساخت تله تئاتر کاتب اعظم به شما از سوی 
مرکز سریال سوره چگونه اتفاق افتاد؟ 

کارگردان هنری: اواخــر بهمن 1400  مهدی غفوری، نویسنده و 
کشته شده« نوشته ساسان ناطق  کاتب  که رمان »اعترافات  بود 
از طرف مرکز سریال سوره به من داده شد و خواستند بخوانمش و 
نظرم را نسبت به آن بگویم. من و حامد نوراللهی، طراح پروژه تقریبا 
کتاب را با یکدیگر خواندیم و او ازمن پرسید مهدی نظرت چیست؟ 
و من گفتم چقدر برای تله تئاتر جذاب است و چه زاویه دید قشنگی 
دارد. او گفت ما هم در مرکز سریال سوره چنین نظری در موردش 
داشــتــه ایــم و بــه نظرمان جــذاب آمــده اســت. بــا یکدیگر رفتیم و 
صحبت های اولیه را در مرکز سریال سوره انجام دادیم و قرار شد من 
طرح را بنویسم. گمان می کنم این اتفاق، پژوهش و طراحی من، 
دو ماهی طول کشید و بعد از تعطیات نوروز بود که طرح تصویب 
کنیم و  شد و به این نکته رسیدیم که حاال بــرای پــردازش آن چه 
شخصیت ها چگونه طراحی شوند و... که طی جلساتی متعدد با 
کارگردان تلویزیونی و حامد نوراللهی، طراح  حضور علی عبادی، 
کنم آنچه در این جلسات  کید  پروژه به ثمر نشست. البته باید تا
کارشناسی بود و ما بعد از طرح،  سه نفره می گذشت فقط بحث 
با یکدیگر به طراحی شخصیت ها پرداختیم و نقاط عطف قصه در 
همین جلسات متعدد شکل گرفت و بعد از آن بود که من شروع به 

نوشتن کردم. 
 در گفت وگویی که قبل تر با یکدیگر داشتیم اشاره 

که به عنوان مثال خیمه مطبخ توسط شما به  کردید 
ــق در اعـــتـــرافـــات کــاتــب  ــاط داســتــانــی کـــه ســـاســـان ن
کرده اضافه شده است. می خواهم  کشته شده تعریف 
بدانم به جز آنچه موارد دیگری به داستان افزودید و به 
عنوان مثال شخصیت حاتم با بازی امین زندگانی که 
کنون در خدمت شان هستیم در رمان به همین  هم ا

کنون می بینیم؟  شکلی بودند که ا
کاتب  غفوری: من نمی توانم بگویم ما از اعترافات 
ــه عــیــن داشــتــیــم امــا  کــشــتــه شــده، اقــتــبــاس عــیــن ب
می توانم بگویم اقتباسی وفادارانه داشتیم. ما زاویه 
کرده بودند؛ روایت  که ایشان انتخاب  دید جذابی 
کاتبانی در سپاه عمربن سعد است  داستان از دید 
را به عهده  کتابت  که در واقعه عــاشــورا، مسئولیت 
داشته اند . همچنین در رمــان شبانی به نام حاتم 
هست اما نه به این شکل. پس ما زاویه دید را همان 
زاویه دید رمان در نظر گرفتیم و پرسوناژ شبان را هم 
پژوهش های مان  مبنای  بر  سپس  و  کردیم  حفظ 
ــروع ــزیـــدیـــم شــ ــرگـ ــه بــــــرای قـــصـــه بـ ــ  و زیـــرمـــتـــنـــی ک

 به روایت کردیم. 
گر موافق باشید گفت وگو را با صحبت در مورد ساختار ادامه دهیم   ا
کــاتــب اعــظــم بــا تله تئاتر مــرســومــی که  و ســپــس بــه مــحــتــوا بــرســیــم. 
می شناسیم تفاوت هایی دارد. تفاوت هایی که از جمله آنها می توان 
بــاز و  کاتب اعظم در فضای  به ضبط تله تئاتر در استودیو و ضبط 
لوکیشنی خاص در نزدیکی های لوکیشن قلعه فیلم سینمایی »ملک 
از  اســتــفــاده  مــا در تله تئاتر شاهد  کــرد. همچنین  اشـــاره  سلیمان« 
کاتب اعظم رخ می دهد. با  که در  جلوه های ویــژه نیستیم، اتفاقی 
کاتب اعظم را یک مینی سریال  توجه به ایــن تفاوت ها اساسا چــرا 

ندانیم و آن را تله تئاتر بنامیم ؟ 
غفوری: گمان می کنم باید کمی اصولی تر به تعریف مان از تله تئاتر 

و مینی سریال بپردازیم. متنی که دست ماست، فیلمنامه نیست 
که سکانس بندی شده است اما سکانس بندی هایشان  و با این 
گر قــرار بود فیلمنامه ای سکانس بندی  کاما تله تئاتری است و ا
شود نوع روایت متفاوت می شد. اصلی در تله تئاتر وجود دارد که 
گر می نامندش و ما به آن وفادار بوده ایم. به  اصل زاویه دید تماشا
این معنا که از هر منظری به صحنه های کاتب اعظم بنگرید، چه 
گر را می بینید  داخلی و چه خارجی، وفاداری ما به زاویه دید تماشا
 ، و متوجه می شوید خط صحنه را کاما حفظ کرده ایم و از این منظر
از نظر اجرایی، کاما به قاعده تله تئاتر وفادار بوده ایم اما می پذیرم 
با نظر علی عبادی، کارگردان تلویزیونی و تیم ایشان نوآوری هایی 
به عنوان مثال در پان بندی ها و دکوپاژها دیده می شود که از نظر 
من اتفاقاتی خوب است. چون اصل بر این است که شما زاویه دید 
کند بیرون از صحنه نشسته  کنید و او احساس  گر را حفظ  تماشا
که ما از آن تخطی نکرده ایم، نه  و در حال تماشای صحنه است 
در متن و نه در اجرا اما نوآوری هایی داشته ایم. درمجموع این که 
گر آن زاویه دید رعایت  نمی توان کاتب اعظم را مینی سریال نامید. ا
نشده بود می توانستم با شما همراه شوم ولی به واسطه وفاداری به 

آن، پاسخم به پرسش تان منفی است. 
علی عبادی، کارگردان تلویزیونی: توضیحی که من می توانم در 
پاسخ به این سؤال که به کاتب اعظم با توجه به اتفاقاتی که در آن رخ 
داده بهتر است چه بگوییم، بدهم این گونه است. 
گونه  کــار به دلیل ترکیب ســه  ــودن ایــن  نــوآورانــه ب
متفاوت تئاتر تلویزیونی با یکدیگر است. به این معنا 
که منطق ما در بخش هایی از کار مانند داخل خیمه 
کاتبان بسیار نزدیک به منطق تئاتر استودیویی 
است.  یعنی چه؟ یعنی انگار دوستان در حال اجرا 
در پاتویی هستند و ما تاش می کنیم این اجرا را 
پوشش دهیم. بخش هایی مانند روبه روی خیمه 
اســت،  تئاتر تلویزیونی  بــه  نــزدیــک  بسیار  کاتبان 
آن گونه که در آن گویی متن برای تلویزیون نوشته 
شــده اســت و بخش های رو بـــه روی مطبخ بسیار 
نزدیک به تله تئاتر است. یعنی میزانسن ها خود را 
گونه در  برای دوربین منعطف می کردند. این سه 
کار ترکیب شده است و ما با خود گفتیم حال  این 
که دستمان باز است و سه گونه را با یکدیگر ترکیب 
کرده ایم، می توانیم یک پله هم فراتر رویــم. یعنی 
و  تلویزیونی  مجموعه های  سمت  به  یعنی  چــه؟ 
مینی سریال هم برویم و جلوه های ویژه را هم وارد 
کــارمــان کنیم و ایــن گونه شــد کــه ایــن اتــفــاق طی 
رونــدی مشورتی رخ داد. مهدی غفوری می داند 
که در جلسات سه نفره مان با حامد نوراللهی ما چقدر بر سر این 
کــه دوربــیــن ایــن سمتی هم  کــردیــم  موضوعات بــا یکدیگر بحث 
کنون در حال تصویربرداری اش  می تواند بایستد یا نه و آنچه هم  ا
گفتم  گونه ای اســت.  من می پذیرم آنچه  هستیم نزدیک به چه 
ممکن است کمی گیج کننده باشد چون مرزهایش مشخص نیست 
« است؛ چیزی حاصل  ولی راهی برای دور زدن پارادوکس »تله تئاتر
، رسانه ای به شدت  تئاتر و  تلویزیون، رسانه ای به شدت مردمی 
نخبگانی که ترکیب شان با یکدیگر کاری دشوار است و برای همین 

مجبور می شویم پا بر خطوطی بگذاریم. 
 آنچه علی عبادی می گوید، ترکیب سه گونه تئاتر استودیویی، تئاتر 
تلویزیونی و تله تئاتر به همراه امکاناتی چون جلوه های ویژه، حاصل 

کار را چه میزان با آن چه پیشتر به عنوان تله تئاتر در آنها حضور داشتید 
متفاوت کرده بود؟ 

امین زندگانی، بازیگر نقش حاتم در تله تئاتر کاتب اعظم: 
در راستای اشارات جذاب علی عبادی در مورد 

سبک کار می خواهم به نکته ای اشاره کنم. 
کــه بــرای  ــود  گذشته ب گــمــان می کنم هفته 
پــروژه ای سینمایی به دفتری دعوت شدم، 

)بــا خنده( به توافق نرسیدیم پس نپرسید چه بــود و چه نبود. 
که از  کار  کــارگــردان  کار صحبت می کردیم  که در مــورد  همین طور 
اساتید دانشگاه هم هستند اصطاحی را در مورد آن به کار بردند 
کار سینمایش است؛  گونه این  که برایم جذاب بود. ایشان گفتند 
نیز  عبدالرزاقی  الیکا  و  من  آموزشگاه  نام  می دانید  این که  ضمن 
سی نمایش است. او گفت نام این جنس از کار به عنوان تلفیقی 
از سینما و نمایش، سینمایش است. چیزی که شما در دل کاتب 
اعظم هم می بینیدش و یک جاهایی نما، قاب بندی و حتی 
میزانسن ها به سینما نزدیک می شود اما اصالت 
تئاتریکال بودن خود، نمایش گونه بودن خود 
را هم حفظ کرده است و کاتب اعظم می تواند 
آغازی خوب برای پروژه هایی باشد که تعریفی 
 از این جنس دارند و خروجی شان هم می تواند

 بسیار خوب باشد. 
 با خودتان ادامه دهیم. در گفت وگویی اشاره 
کرده بودید وقتی متن کاتب اعظم را خواندید به یاد 
ــرد« بــهــرام بــیــضــایــی افــتــادیــد. ایــن  ــزدگـ ــرگ یـ »مــ

یادآوری از چه نظر بود؟ 
ــانــی: جــمــلــه ای کــه مــن خــدمــت مهدی  زنــدگ
کیفیت و قــدرت  ــردم از بـــاب  کـ غــفــوری عـــرض 
دیالوگ ها بود و از این باب گفتم من مدت ها بود 
در عرصه ادبیات نمایشی، متنی با این قدرت 

امین زندگانی در پاسخ به این سئوال که ما عادت کرده ایم شما را در نقش قهرمان داستان ببینیم 
حتی در کارهایی که قهرمان پردازی آنچنانی نداشته است. تفاوت آنچه در نقش حاتم در کاتب اعظم 
از شما می بینیم با این روتین همیشگی برای تان چالش برانگیز نبود، می گوید: شاید این هم برای 

من کلیشه شده است.
 همان طور که اشاره کردید همیشه عادت داشته ام به نوعی قهرمان داستان باشم حتی در کارهایی 
که با نقش حاتم نباید  که قهرمان پردازی آنچنانی نداشته است و این برایم چالشی سخت بود 
هیچ اتفاقی را رقم بزنم، یعنی در عین حال که اتفاقات پیش می رود من هم بخشی از بدنه داستانم 
کتری که وارد می شود و آدم ها از طریق این گفت وگوها به شناختی از خود و شرایط  به عنوان کارا

کم بر میدان و خیمه ها می رسند. حا

گون  ــود، ایــن کــه مــن هــمــواره در متون گونا ــرای مــن خیلی سخت ب  ایــن ب
ــار دوگــانــگــی گــونــیــســت )قــهــرمــان داســـتـــان( بــــوده ام و ایــنــجــا دچـ  پــروتــا

 شک و تردیدی هستم که در معرض انتخاب قــرارم داده اســت و مدام 
در دیالوگ هایم با شخصیت های مختلف بر سر همین موقعیت بحث 
کــرده ام تا از  می کنم و برای خود گریزگاهی به نام حضور مادر درست 

موقعیت انتخاب رهایی ام دهد. 
برای من که عادت کرده ام در نقش هایی بازی کنم که در روند اتفاقات 
یک سکانس تعیین کننده اند، بازی در نقشی که از موضع قدرت وارد 

نمی شود و تعیین کننده نیست، کاری دشوار بود و من برای رسیدن 
گرچه کنم ا  به حاتم پاالیش بسیار شــدم. ایــن نکته را هم باید اضافه 

کاتب اعظم حاصل 2۹-28 جلسه فیلمبرداری بود ولی من به اندازه   
که در برابر غول های  پــروژه ای شش ماهه با آن درگیر بــودم. ضمن این 

بازیگری حاضر در این اثر فرصتی هم برای آزمون و خطا نبود. 

مکث

عادت شکنی به سبک حاتم

    در نشست تله تئاتر »کاتب اعظم«  در »جام جم« بررسی شد   

وفاداری به اعترافات یک کاتب کشته شده
وه مردم، گفتار مرا بشنوید و شتاب نکنید تا شما را به آنچه حق شما بر من است پند دهم و عذر خود را بر   »ای گر

وه رسانه گر

نرگس کیانی
وز  شما آشکار کنم، پس اگر انصاف دهید سعادتمند خواهید شــد.« این بخشی از سخنان امــام حسین)ع( در ر
ی به تهیه کنندگی  عاشوراست. جمالتی که تله تئاتر هفت قسمتی »کاتب اعظم« نیز با آن آغاز می شود. تله تئاتر
مرکز سریال سوره که از رمان »اعترافات کاتب کشته شده« نوشته ساسان ناطق اقتباس شده است. از جمله نکات جالب توجه در مورد 
ی اش برای تماشای دوباره تله تئاتر از قاب تلویزیون پس از سال ها وقفه است و همچنین زاویه دیدی که این اثر از آن  این اثر، زمینه ساز

امین زندگانی:
برای من که 

عادت کرده ام 
در نقش هایی 

ی کنم که در  باز
وند اتفاقات  ر
یک سکانس 

تعیین کننده اند، 
ی در نقشی که  باز

از موضع قدرت 
وارد نمی شود 
و تعیین کننده 
ی  نیست، کار

دشوار بود و من 
برای رسیدن به 

حاتم پاالیش 
بسیار شدم



خبر

تینو صالحی، بازیگر و کارگردان تئاتر می گوید، تله تئاتر »کاتب 
گونه  اعــظــم« می تواند مقدمه ای بــرای شــروع دوبـــاره ایــن 

نمایشی در تلویزیون باشد. 
کاتب اعظم عنوان تله تئاتری به کارگردانی هنری و تلویزیونی 
مهدی غفوری و علی عبادی است که از ۲۷ شهریور روی آنتن 
رفته اســت. متن این نمایش تلویزیونی از رمــان »اعترافات 
کاتب کشته شده« به قلم ساسان ناطق اقتباس شده است. 

این تله تئاتر در هفت قسمت تهیه شده و اولین اثر نمایشی 
سازمان سینمایی سوره محسوب می شود. کاتب اعظم پس 
کنون از شبکه دو سیما  ، ا از سال ها دوری تلویزیون از تله تئاتر
روی آنتن می رود.  تینو صالحی در پاسخ به این سؤال که بعد 
کاتب اعظم را  از مدت ها، شبکه دو سیما تله تئاتری به نام 
تولید کرده است و هر شب روی آنتن می برد، آیا ممکن است 
که مدیران سازمان صداوسیما در تالش برای احیای حوزه 

تله تئاتر باشند، چنین می گوید: »در کنار مسأله کیفیت، شروع 
تله تئاتر کاتب اعظم و پخش آن از شبکه دو سیما، حرکت بسیار 
جذابی اســت. با توجه به این که هنرمندان بسیاری مانند 
امین زندگانی، سیامک صفری، نادر فالح و فاطمه گودرزی 
در آن ایفای نقش کرده اند و از شبکه پرمخاطب تری پخش 
می شود، شاید بتوان آن را مقدمه ای بر حضور تله تئاترهای 

دیگر  دانست. 

 مقدمه ای برای
 شروع دوباره 

رسانه
M E D I A9

6316 شماره  1401 ۲ مهر    شــنبه

 زاویه دید

»کاتب اعظم«؛ سینما در تئاتر
بنا  تــلــویــزیــون در  بگوییم  گــر  ا

کارشناس رسانه

شیدا اسالمی

آثــار نمایشی  کــردن ساختمان 
ــــون تـــئـــاتـــر اســــت،  ــود مــــدی ــ خـ
سخنی  گزاف به زبان نرانده ایم. 
ــه  ــ ــ آن ک از  ــر  ــتـ ــشـ ــیـ پـ خـــیـــلـــی 
ــای تـــلـــویـــزیـــونـــی و  ــ ــال ه ــ ــری ــ س
ــا به  ــــی پـ ــران ــ ــلــه فــیــلــم هــای ای ت
صفحه تلویزیون بگذارند، این 
تله تئاترها بودند که کام مخاطب ایرانی را با داستان هایی 
شــیــریــن مــی کــردنــد کــه بــازیــگــران تــئــاتــر مــقــابــل دوربــیــن، 
راویـــان شـــان بــودنــد. آنــهــا به سبب ســاخــتــارســاده تــر و در 
دسترس ترشان، با امکانات کمتری قابل  تبدیل به یک اثر 
داستانی تلویزیونی بودند و هنرمندان شاخص بسیاری از 
کارگردانی  و  بازیگری  به دنیای  تله تئاترها  دریچه همین 
فیلم و سریال معرفی شدند، ضمن این که تله تئاترها پیوند 

متن مردم را هم با فضای نخبگانی تئاتر تسهیل کردند.
را  ارتــبــاطــی ای  معادله  چنین  گرفتن  شکل   سینما  ذات 
ممکن می  سازد و کات را جایگزین باال و پایین رفتن پرده 
، الزاما به  تئاتر می کند. از این رو در دنیای امروز هنر تصویر
کتفا  ضبط تلویزیونی تئاترهای ازپیش روی  صحنه رفته، ا
نمی شود و این فرم پیشینه مند نمایشی، به صورت اصیل 

و اختصاصا برای نمایش در تلویزیون نیز تولید می شود.
درواقع، امروز تله تئاتر هویت حرفه ای متفاوتی از »ضبط 
تئاتر صحنه« یافته است و تلویزیون و پلتفرم های مختلف، 
با این گونه متعالی به مسیری مستقل برای تبدیل داستان 

به متن تلویزیونی دست یافته اند.  
جدیدترین تجربه تلویزیون در این زمینه، تله تئاتر »کاتب 

اعظم« است که از آنتن شبکه دو سیما پخش شده است.
، داستان  در هفت قسمت تدارک  دیده شده این تله تئاتر
شبانی دنبال می شود که پدرش کاتب فراری و کشته شده 
دربار معاویه بوده و حاال آمده تا در ظهر عاشورا، مواجهه 
سپاه شام و کوفه را با لشکر امام حسین)ع( ببیند و وقایع 
آن را بنگارد؛ حضور چالش  آفرینی که ماجراها و اختالفاتی 
کاتبان  بین او و چند نفر از ســربــازان و محافظان چــادر 
عمربن سعد پدید می آورد و مواجهه اش با شخصیت هایی 
کربال  کاتبان، طباخان و... سپاه قاتالن  که در چادرهای 
گی  را به تجربه ای غریب بدل می کند. در نگاه نخست، ویژ
برجسته تئاتر که ادبیات غنی و برگرفته از متون پشت گرم 
ــان، داســتــان  بــه ادبــیــات داســتــانــی مکتوب در قــالــب رمـ
کوتاه و... است در ساختار این تله تئاتر دیــده می شود. 
نمایشنامه تلویزیونی کاتب اعظم اقتباسی است از رمان 
او  ناطق.  ساسان  به قلم  کشته شده«  کاتب  »اعــتــرافــات 
کتابش، اطالعات دقیقی را از زبــان این شبان روایت  در 
می کند که پدرش روزی در دربار معاویه بوده  و از نیرنگ ها و 
دسیسه های معاویه در حق امام علی)ع( و خاندان ایشان 
کاتب اعظم، وقایع قبل از  حکایت می کند. از این رو در 
عاشورا و اتفاقات رخ داده در روزگــار امام علی)ع(، دوران 
پیشوایی امام حسن)ع( و امامت امام حسین)ع( در این 
کاتبان را  کاتب دیگری در چــادر  روز از زبــان این شبان و 
می بینیم و می شنویم که زمینه ساز وقوع فاجعه قتل نواده 
کالبدشکافی  کــرم)ص( شده است. این اثر نوعی  رسول ا
ریشه های عاشورا و جامعه شناسی عصر تقابل حسینیان 
که می تواند در هر عصری به قاعده تکرار  و یزیدیان است 
که در این اثر قابل توجه  تاریخ، تکرار شود. نکته دیگری 
اســت، خــارج  شــدن تئاتر از فضای داخــلــی یــا بازنمایی 

دکوراتیو نماهای خارجی در یک فضای بسته است.
کاتب اعظم با این  کــارگــردان  مهدی غفوری، نویسنده و 
که یک  کــرده  روش، آن را به یک تله تئاتر میدانی تبدیل 
فضای باز در بیابان دارد و یک فضای بسته در خیمه ها. 
کــاتــب اعــظــم محصور در فــضــای داخلی  ــرای  صحنه اجـ
ــرده تــا در لوکیشن اجــرا  کـ کـــارگـــردان هــم تـــالش  نــیــســت. 
ساختارشکنی کند و هم در دکوپاژ و تصویربرداری که آن را 

تا حدودی به سینما و قواعدش نزدیک می کند. 

یک زاویه نگاه تازه به 
واقعه عاشورا

ــب  ــات  تــلــه تــئــاتــر هــفــت قــســمــتــی »ک
اعظم« به تهیه کنندگی مرکز سریال 
وی آنــتــن شبکه  وزهـــا ر ســـوره ایــن ر
دو است. از جمله نکات جالب توجه 
ی اش  ــر، زمــیــنــه ســاز ــورد ایــن اثـ در مـ
برای تماشای دوباره تله تئاتر از قاب 
تلویزیون پس از سال ها وقفه است 
و همچنین زاویه دیدی که این اثر از 
رسی این  وایت می شود. برای بر آن ر
اثر، نشستی با حضور امین زندگانی 
ی  بــازیــگــر نقش حــاتــم، مــهــدی غفور
ی و نویسنده و علی  کــارگــردان هنر
اثر  این  تلویزیونی  کارگردان  عبادی 

وزنامه جام جم برگزار شد.  در ر

در »کاتب اعظم« با تصویر 
گر سروکار داریم  ذهنی تماشا

ابونعمان  نقش  بازیگر  صــفــری،  سیامک 
این  اعــظــم« می گوید  »کــاتــب  تله تئاتر  در 
مجموعه، واقعه عاشورا را از نگاه افرادی که 
در حال کتابت آن بودند، روایــت می کند و 
همین، موجب متفاوت شدن کار می شود.  
گی و امتیازات   او در پاسخ به این سؤال که ویژ
کاتب اعظم از نظرش چیست، توضیح می دهد: »به نظر من این مجموعه یک درام 
جذاب است و زبان مناسبی هم در آن به کار گرفته شده است. کهنگی گویشی آن 
هم جالب و البته برای ما که قرار بود در این مجموعه بازی کنیم، سخت بود. به 
نظر من  نویسنده موضوعی را که مطرح می کند بسیار خوب دراماتیزه کرده است. 
قالب، کلیت کار و نوع روایت آن نیز به تئاتر نزدیک می شد و ما بیشتر با ایماژ)تصویر 
گر کار داشتیم، چون هرگز واقعه ای را که اتفاق می افتد، نمی بینیم  ذهنی( تماشا
و بیشتر درباره آن حرف می زنیم.«  صفری در پاسخ به این سؤال که با توجه به این 
که تله تئاتر مخاطبان محدودتری دارد، به نظرش کاتب اعظم می تواند مورد توجه 
قرار بگیرد، می گوید: »به طور طبیعی وقتی اثری تولید می شود، همه آن را تماشا 

گی های خاصی داشته باشد.  نمی کنند، مگر این که ویژ

ترکیب 3 گونه تئاتر تلویزیونی 
به اضافه جلوه های ویژه 

نوآورانه بودن »کاتب اعظم« به دلیل ترکیب 
با یکدیگر  تلویزیونی  تئاتر  گونه متفاوت  سه 
است. به این معنا که منطق اثر در بخش هایی 
از کار مانند داخل خیمه کاتبان بسیار نزدیک 
به منطق تئاتر استودیویی است. بخش هایی 
مانند روبه روی خیمه کاتبان بسیار نزدیک به 
. این سه  تئاتر تلویزیونی است و بخش های روبه روی مطبخ بسیار نزدیک به تله تئاتر
گونه در این کار ترکیب شده و در ضمن سازندگان به سمت مجموعه های تلویزیونی 
و مینی سریال هم رفته و جلوه های ویژه را هم وارد کار کرده اند، اتفاقی که طی روندی 
مشورتی رخ داده است. مهدی غفوری، کارگردان هنری و نویسنده اثر در جلسات 
سه نفره خود با حامد نوراللهی، طراح پروژه و علی عبادی، کارگردان تلویزیونی بسیار 
بر سر این موضوعات با یکدیگر بحث کرده اند که آنچه در حال تصویربرداری اش 
هستند، نزدیک به چه گونه ای است. آنها می پذیرند که این ممکن است کمی گیج 
کننده باشد، چون مرزهایش مشخص نیست ولی راهی برای دور زدن پارادوکس 
»تله تئاتر« می دانندش؛ چیزی حاصل تلویزیون، رسانه ای به شدت مردمی و تئاتر، 

رسانه ای به شدت نخبگانی است که ترکیب شان با یکدیگر دشوار است.

نمای نزدیکرخ رویداد

نخوانده بودم؛ متنی که به وجدم بیاورد و به این فکر کنم که چگونه 
بازی اش کنم. اتفاقی که در مورد خیلی از متن ها نمی افتد و آن هم 
نه به این دلیل که نویسنده خوب نداریم بلکه به دالیل متعددی که 
می توانم به یکی از آنها از قول دوستی اشاره کنم. این که ما عرصه ای 
وسیع برای انتخاب موضوع، دیالوگ نویسی، رفتارشناسی و... در 
اختیار نداریم پس بازی کردن در خروجی کار نویسندگانمان هم 
کالم  کاری پیچیده نیست. من در متن مهدی غفوری آن قدرت 

که اجــازه نمی داد حتی یک  کردم  و آن چفت و بستی را احساس 
گر می خواستید  کلمه از دیالوگ هایش را به راحتی جا به جا کنید و ا
کار را انجام دهید باید با او بحث می کردید چون چیدمانش  این 
به هم می خورد. دیالوگ ها آهنگ داشت، موزون بود، وزن داشت 
کردن  که برای اضافه  و هر کدام انتخاب شده بود و این گونه نبود 
زمان نمایش نوشته شده باشد و این چالشی را ایجاد می کرد که من 
مدت ها بود در آن نیفتاده بودم و این برایم اهمیت بسیار داشت. 

پس تشابهی که عرض کردم از این جنس بود. 
آنچه امین زندگانی گفت نکته ای بود که می خواستم در ادامه به 
آن بپردازم. دیالوگ ها موجز و اثرگذار است، بی آن که به اضافه گویی 

بیفتد. پروسه دیالوگ نویسی چطور پیش رفت؟ 
اســت.  ترکیبی  توضیحی  بــدهــم،  توضیح  بخواهم  ــر  گ ا غــفــوری: 
دیالوگ نویسی چیزی آنی و خلق الساعه نیست و طرح خوب است 
که شما را به شخصیت خوب می رساند و شخصیت درست است که 
شما در پیدا کردن زبانی درست برای او یاری می دهد و این زمانی 
که  که همه مراحل به درستی طی شــود. هنگامی  اتفاق می افتد 
کجا شروع  نمودار شخصیت های شما بی نقص باشد و بدانید از 
گاه  می شود، کجا اوج می گیرد و به کجا می رسد، دیالوگ ها ناخودآ
امین  آنچه  ایــن چیزی پیچیده نیست.  و  برایش خلق می شود 
گر واقعا چنین چیزی احساس  زندگانی گفت نظر لطفش است و ا
می شود من بابت آن خوشحالم و علتش طی شدن مراحلی است 

که به آنها اشاره کردم. 
کــاری اش نقش های متعدد تاریخی و  کارنامه   امین زندگانی در 
مشخصا مذهبی دارد. می خواهم بدانم تکرار حضور در نقش های 
کننده  که برمی انگیزد برایتان نگران  کنش های احتمالی  مذهبی و وا

نیست؟ 
زندگانی: آنچه می گویم نه فقط در ارتباط با نقش های مذهبی که 

کارهای مان است، من به صورت  در رابطه با تمام 
کلیشه ای برای بازی در نقش ها انتخاب می شوم 
اما می کوشم خودم انتخاب کلیشه ای نکنم. البته 
که  کلیشه همیشه هم بد نیست و در ایــران است 
که  اصــرار می کنیم حتما متفاوت باشیم در حالی 
نوشته  برای مان  هم  متفاوتی  چندان  نقش های 
گر به بازیگران دنیا نگاه کنید، می بینید  نمی شود و ا
مثال بازیگران مجموعه فیلم های »جیمز باند« حتی 
وقتی در فیلم هایی دیگر نیز ظاهر می شوند همچنان 
کتر پیشین در آنها دیده می شود  رنگ و بویی از کارا
پس انتخاب کلیشه نه غلط، نه اشتباه و نه کاری بد 
است و این که شما از کلیشه به شکلی بد استفاده 
کنید، غلط است. این که برای مصرف انرژی کمتر و 
صرف زمان کوتاه تر از کلیشه استفاده کنید، اشتباه 
است و حال منم که با این چالش مواجه می شوم آیا 
حاتم را شبیه حضرت مسلم بن عقیل که امتحانش 
را پس داده و مورد تایید هم بوده بازی کنم یا نه، به 
خودم فشار بیاورم و به آن حاتمی برسم که در ذهن 
نویسنده و کارگردان است یا ترکیبی از اینها به  عالوه 
دیگر تجربیاتم را جلوی دوربــیــن بــبــرم. مــن هیچ 
که می گویید نبوده ام. شاید  وقت نگران موضوعی 
که  برایم هنگامی بود  کننده ترین موقعیت  نگران 

کران »ملک سلیمان« همزمان شد  پخش سریال »مختارنامه« با ا
و دوستانم معتقد بودند امین! این اصال برایت خوب نیست ولی 
من نگران نبودم و هیچ وقت هم هیچ کس حتی یک پالن از بازی مرا 
در مختارنامه مشابه ملک سلیمان ندانست و این نه از توانایی من 
که به خاطر رازی است که می خواهم با شما در میان بگذارم؛ یک 
تقلب ساده. من زمانی که مختارنامه را بازی کردم 33ساله بودم و 
هنگامی که جلوی دوربین ملک سلیمان رفتم، 40 ساله بوده ام و 
از آن زمان هفت سال گذشته و طبیعتا خطوط چهره ام، صدایم، 
تجربیاتم و... تغییر کرده است. عواملی که باعث می شود یک سالم 

ساده با مدل قبل نگویم. پس آنچه کرده ام کاری سخت نیست اما 
ک است.  ترسنا

 در کنار همه آنچه گفته شد، زاویه نگاه متفاوت کاتب اعظم عادت 

کربال و قیام عاشورا را از زبان اولیا  که داستان واقعه  همیشگی ما را 
بشنویم، می شکند و اشقیا را به عنوان راوی داستان برمی گزیند. گمان 
می کنید این ساختارشکنی در انتخاب راوی جدا از آن که زاویه نگاهی 

نو برای مخاطب می آفریند چه مزایای دیگری به همراه دارد؟ 
کنم و بگویم زاویه  غفوری: اجازه دهید با صحبت شما مخالفت 
که از طریق  کاتب اعظم زاویــه نگاه جدیدی نیست. چیزی  نگاه 
متون از واقعه عاشورا به ما رسیده همان دست نوشته های کاتبان 
سپاه عمربن سعد است.  حضرت زینب)س(، امام سجاد)ع( و دیگر 
ائمه روشنگری هایی داشته اند اما زمانی که وارد پروسه تحقیق و 
که راوی بسیاری از روایت ها، سپاه  پژوهش می شوید، می بینید 
دشمن است. پس زاویه نگاه، زاویه نگاهی کامال کالسیک به واقعه 
کربال و قیام عاشوراست و جغرافیایی که ما ترسیم کرده ایم، جایی که 
ما ایستاده ایم، جغرافیا و جایی جدید است که من بسیار متفاوت 
که به واسطه این  با زاویــه نگاه می دانمش و چیزهای جدیدی 
جغرافیای متفاوت ترسیم می شود ممکن است این احساس را 
گر ایجاد کند که با زاویه نگاهی جدید مواجه است.  یکی  برای تماشا
از این چیزهای جدید منفک بودن ایدئولوژی از روایت ماست. ما 
در کاتب اعظم، روایتی ایدئولوژیک ارائه نمی دهیم. 
کاتب اعظم می تواند قصه تک تک آدم هایی باشد 
ــوب«  »وج کلمه  از  می نشینند.  تماشایش  بــه  کــه 
برای دیدن کاتب اعظم استفاده نمی کنم اما گمان 
می کنم دیدنش مفید خواهدبود و دست کم آدم ها 

را به فکر فرو خواهد برد. 
زندگانی: شما زمانی که از ماجرایی دوری، می توانی 
شجاع و حق طلب باشی یا بی تفاوت اما وقتی به 

ماجرا نزدیک می شوی، نوع نگاهت تغییر می کند.
کاتب اعظم می بینیم از منظر  که در   زاویــه نگاهی 
کاتبان است. خیمه ها کجا هستند؟ جایی  خیمه 
که به میدان مسلط  می شوند یعنی در نزدیک ترین 
کسانی  آدم هــا چه  گرفته اند.  قــرار  به واقعه  نقطه 
کنار واقعه در حال نگارش  که در  کسانی  هستند؟ 
آن هستند. کاتب اعظم، رفتار انسان ها را در قبال 
که  که رخ می دهد، نشان می دهد و این  حقیقتی 
هر کسی براساس اتصاالت اعتقادی اش، برخوردی 
متفاوت با این حقیقت نشان می دهد و اینجاست 
که باید از خود پرسید فاصله ما با حقیقت چه میزان 
است و واقعیت خودمان چیست؟ سوالی که کاتب 

اعظم می کوشد به آن پاسخ دهد. 
ــادی: مــن فــقــط نــکــتــه ای کــوچــک بــه صحبت  ــب ع
دوستانم که به نظرم کامل بود، اضافه کنم. این نگاه کردن به ماجرا 
، امنیتی برای تان ایجاد می کند تا همان طور که  از جانب جبهه شر
مهدی غفوری اشاره کرد از ایدئولوژی فاصله بگیرید و تاریخی  به 

ماجرا بنگرید. 
شاید یکی از آفت های نگاه ما به واقعه عاشورا همین فقط عقیدتی نگاه 

کردن به ماجرا باشد و شاید گاهی اوقات الزم باشد 
نگاهی تاریخی نیز به آن داشت و هنگامی که 

زاویه دید از منظر جبهه شر است، راحت تر 
می توان تاریخی نگریست. 

حدیث میرامینی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که او را با بازی در سریال های دلنوازان 
و خداحافظ بچه به خاطر می آوریم، از اولین تجربه نقش آفرینی اش در یک سریال 
تاریخی به جام جم می گوید. او در این خصوص توضیح می دهد: »با توجه به این که 
تله تئاتر کاتب اعظم، مینی سریال هفت قسمتی بود و مدت زمان تصویربرداری آن 
یک ماه به طول انجامید، بازی در این مجموعه تاریخی تجربه خوبی برای من بود. 
زمانی که برای بازی در این تله تئاتر از من دعوت به عمل آمد از این که پس از سال ها 
قرار است  تله تئاتر ساخته شود به وجد آمدم و پس از مطالعه فیلمنامه این تله تئاتر 
تصمیم به بازی در این مجموعه گرفتم.« میرامینی با اشاره به این موضوع که به 
طور کلی بازیگری و سینما سختی های خاص خودش را دارد، می گوید: »این پروژه 
عالوه بر سختی های مرسوم به دلیل تاریخی بودنش سختی های مضاعفی داشت. 

هم لوکیشن مجموعه دور از شهر بود و هم فیلمبرداری در روز و زیر آفتاب داغ مرداد 
کار سختی بود اما برای من که تا به االن تجربه بازی در نقش تاریخی را  و شهریور 
نداشتم، سختی های کار هم جذاب و متفاوت بود. عالوه بر این که بازی در فیلم های 
که در این گونه  گریم، لباس ها و دیالوگ هایی  تاریخی را همیشه دوست داشتم، 
کارها استفاده می شود، برایم جذاب بود و دوست داشتم خودم را در نقشی تاریخی 

محک بزنم.«
 میرامینی با ارزشمند دانستن جایگاه تله تئاتر در دنیا خاطرنشان می کند: »در صورتی 
کشور ما سال ها بود  که در همه جای دنیا همچنان تله تئاتر مورد توجه است، در 
که جای خالی تله تئاتر حس می شد. من پیشتر نیز زمانی که تله تئاتر ساخته می شد 
که من اهل تئاتر و نمایش هم  شانس تجربه بازی در این حوزه را داشتم و از آنجا 
هستم، به شدت فضای تله تئاتر برایم جذاب است.« او دلیل اصلی حضورش در این 
مینی سریال را زاویه نگاه متفاوت نویسنده می داند و در ادامه بیان می کند: »زاویه نگاه 
نویسنده در این تله تئاتر برایم جذاب بود، چرا که همیشه وقتی در مورد افسانه ها یا 

روایت های مذهبی صحبت می کنیم، به شخصیت های اصلی آن ماجرا 
پرداخته می شود. »کاتب اعظم« اولین بار واقعه روز عاشورا را 

از زاویه ای متفاوت بیان می کند و آدم های عادی را که خط 
اصلی قصه بر آنها تاثیرگذار بوده است، به تصویر می کشد.« او 

گر آن است توضیح می دهد: »درمورد  درباره نقشی که ایفا
نقش حانیه زیاد صحبت نمی کنم تا مخاطب با زاویه نگاه 
خود آن را دنبال کند و به همین مورد بسنده می کنم او 
کــه نــه تنها زن منفعلی نیست، بلکه در  دخــتــری اســت 
جریان اصلی قصه شخصی دغدغه مند و تاثیرگذار است.«  

میرامینی در پایان درخصوص تازه ترین فعالیت هنری خود 
می گوید: »در حال حاضر مشغول یک نمایش خوانی هستم که به 

نفع بانوان زندانی است و امیدوارم بتوانیم گرهی از زندگی این 
زنان سرزمینم باز کنیم.« 

نگاه

زاویه نگاه نویسنده»کاتب اعظم« برایم جذاب بود

    در نشست تله تئاتر »کاتب اعظم«  در »جام جم« بررسی شد   

وفاداری به اعترافات یک کاتب کشته شده
ی، نویسنده و کارگردان  وایت می کنند و آن طور که مهدی غفور وز عاشورا ر وایت می شود. »کاتب اعظم« را کاتبان سپاه عمربن سعد در ر ر
وایــت  ی ایــن اثــر و علی عبادی، کــارگــردان تلویزیونی آن در گفت وگو با جام جم تایید می کنند هنگامی که از منظر جبهه شر به ر هنر
آنچه در ادامــه می خوانید حاصل  ی زده فاصله بگیرید و نگاهی تاریخی به موضوع بیندازید.  از نگاه ایدئولوژ می پردازید می توانید 
ی و علی عبادی برگزار شد. گفت وگو با حدیث  نشستی است در مورد این سریال که با حضور امین زندگانی، بازیگر نقش حاتم، مهدی غفور

میرامینی، دیگر بازیگر این تله تئاتر در نقش حانیه نیز به صورت تلفنی انجام شد. 

ی: مهدی غفور
جغرافیایی 

که ما ترسیم 
کرده ایم، جایی 

که ما ایستاده ایم  
جغرافیا و جایی 
جدید است که 

من بسیار متفاوت 
با زاویه نگاه 
می دانمش و 

چیزهای جدیدی 
که به واسطه این 
جغرافیای متفاوت 

ترسیم می شود 
ممکن است این 
احساس را برای 

تماشاگر ایجاد کند 
که با زاویه نگاهی 
جدید مواجه است

کد باال را  اسکن کنید
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C U L T U R E

فرهنگ 10
یادداشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد شورای عالی انقالب فرهنگی یک مصوبه 
درباره گشت ارشاد در مرحله ابالغ دارد. وی درباره لزوم اصالح روش های گشت 
ارشاد، اظهار کرد: این مسأله می تواند مورد بحث و نقد قرار بگیرد. در موضوعات 
روشی، باب گفت وگو باز است. هر قانونی تا قانون است، همه باید تبعیت کنند 
ولی در عین حال می توان بررسی کرد، نقد و اصالح داشت و این هیچ ایرادی 
ندارد. در این موضوع هم شورای عالی انقالب فرهنگی در ماه های اخیر وارد کار 
شده و مصوبات خوبی دارد و فکر می کنم با ابالغ نهایی این مصوبات، شیوه های 

جدیدی را در این عرصه خواهیم داشت. وزیر ارشاد افزود: این موضوعات 
و انتقاداتی که در گوشه و کنار شنیده می شود و حق هر کسی هست را ما 
به رسمیت می شناسیم و هر ایرانی نسبت به قوانین می تواند نقد داشته 
باشد و بیان کند. قانون تا قانون است باید اجرا شود اما امکان جایگزینی 

دارد. در شــورای عالی انقالب فرهنگی ماه هاست بررسی انجام شده و به 
روش های جدیدی دست پیدا کردیم و در حال حاضر تقریبا در مسیر ابالغ 

نهایی به نیروی انتظامی است، البته این موضوع ربطی به قضایای 

 ، اخیر نداشته و در خرداد و تیر وزارت فرهنگ، وزارت کشور
نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط بررسی های خود 
را انجام داده انـــد. االن مصوبه جدیدی در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در مسیر ابــالغ است . فکر می کنم با این 
مصوبه، بسیاری از این انتقادات و اشکاالت موجود مرتفع 
می شود و فضای همدلی بیشتر را در اجرای 

قانون خواهیم داشت./ ایسنا 

 مصوبه جدید 

 درباره گشت ارشاد 

در راه است

 جهاد تبیین امام حسن)ع( 

در تداوم رسالت نبوی
که  ــی  ــ ــ امـــام حـــســـن)ع( در دوران

 رئیس انجمن علوم
 سیاسی حوزه علمیه قم

علی شیرخانی

علی بن ابیطالب)ع( در دوران خلفا 
حضور داشتند، در امور سیاسی 
دخالتی نمی کردند و تابع امر امام 
خود بودند اما به عنوان فردی دارای 
بــاالی سیاسی و اجتماعی  درک 
بــه عــنــوان صــاحــب نــظــر شناخته 
می شدند. در حوزه فعالیت های 
ــعـــه  ــفـ ــنـ ــام الـــمـ ــی و عـ ــاعــ ــمــ ــ ــت اجــ
امام حسن)ع( آمده است که در دوره حکومت امام علی)ع( 
که چهارسال ونیم به طول انجامید، حضور پررنگ تری از 
کــثــر حـــوادث و  امــام حــســن)ع( شــاهــد هستیم. امــام در ا
رویدادهای سیاسی و نظامی حضور دارنــد. برخی منابع 
تاریخی به رزم آوری امام حسن مجتبی)ع( در میادین جنگ 
اشاره شده است به گونه ای که معاویه در این رابطه می گوید: 
»حسن بن علی هرجا می رفت، حادثه ظاهر می شد...« این 
لت دارد. درباره  سخن بر شجاعت و قدرت امام حسن )ع( دال
سجایای اخالقی امام حسن)ع( نیز در متون تاریخی از حلم 
و بردباری، کمک به نیازمندان، فعالیت اجتماعی و ... یاد 
شده است اما تا زمان حیات امام علی)ع( همواره در سایه 
حرکت می کردند. امام حسن مجتبی)ع( در دوران امامت 
، در آبادی نخلستان ها و توسعه کشاورزی و همچنین  پدر

کمک به محرومین نقش مدیریتی داشتند.
ــن)ع( نــقــش آفــریــنــی در  ــسـ ــام حـ ــعــدی امـ ــوزه فــعــالــیــت ب ــ ح
کــه بیشتر باید در همان دوره  عــرصــه هــای سیاسی اســت 
کنیم. زیــرا در دوره حکومت  شش ماهه حکومت پیگیری 
علی)ع( سه جنگ فرسایشی داخلی صورت گرفت که جامعه 
را گرفتار خستگی کرده بود. بعد از شهادت امیرالمومنین)ع( 
و آغاز خالفت امام حسن)ع( آن روحیه خسته جامعه شرایط 
گرفته بود. از طرف دیگر شخصیت علی)ع(  بدتری به خود 
به عنوان یک چهره سرشناس و قوی از صدر اسالم بین مردم 
جایگاه  ایــن  از  امام حسن مجتبی)ع(  و  بــود  شناخته شده 
برخوردار نبود. مجموع این مسائل شرایط سیاسی سختی 
را برای امام رقم زد. بعد از این که امام حسن)ع( امامت را به 
گرفتند، فعالیت های معاویه شدت بیشتری یافت تا  عهده 
از راه نیرنگ و جفا حکومت موروثی را بــرای خاندان اموی 
کوفه  رقم بزند. از همین رو، فعالیت جاسوس های شام در 
شدت یافت و یاران امام و مردم را با وعده ثروت همراه خود 
ــام دوامــی  مــی کــردنــد. ایــن شــرایــط موجب شــد حکومت ام

نیاورد و به سرعت رو به افول بگذارد. 
امام حسن مجتبی )ع( وقتی دیدند افرادی که در کوفه و عراق 
هستند مغلوب زر و زور و تزویر معاویه شده اند و نزدیک ترین 
را »مذل المومنین«  او  یاران مانند سلیمان بن صردخزاعی 

خواند، روشی دیگر در پیش گرفتند.
 امام صلح را پذیرفت به این دلیل که در قاموس و فرهنگ 
ائمه زور برای گرفتن حکومت جایگاهی ندارد. معاویه پس از 
انعقاد پیمان صلح، مواد پیمان را نقض و رسما اعالم کرد به 
دین و احکام دینی کاری ندارد. در رفتار سیاسی معاویه کسب 
قدرت به هر قیمتی دیده می شد. امام)ع( و اهل بیت)ع( بعد 
از صلح به مدینه بازگشتند و به صورت غیرعلنی به مبارزه با 

سیاست های خبیثانه معاویه پرداختند. 
علیه  فرهنگی  عنصر  با  مدینه  در  بنی هاشم  فعالیت های 
آنان  از دستورکار  و مبارزه مسلحانه  گرفت  امویان صــورت 
که  خــارج شــد. آنچه آنــان می خواستند احیای دینی بــود 
)ص( برای مردم آورده بود تا فرهنگ دین نبوی از میان  پیامبر
نرود. این رویه تا زمان شهادت امام حسن)ع( ادامه داشت. 
حسنین)ع( در جهت تبیین رسالت نبوی و تبلیغ دین او 
کردند. این روش یعنی پذیرش صلح و  جهادگونه برخورد 
و متغیرهای  از شاخص ها  مــبــارزه در جبهه فرهنگی یکی 
مهم برای ظهور اندیشه سیاسی اسالم است. صلح امام و به 
تبع آن مبارزه فرهنگی باعث گشوده شدن دریچه مهمی از 
اندیشه سیاسی و فرهنگی امت اسالم در سال های بعد شد. 

 تعطیلی سینما و تئاتر 

در روزهای پایانی ماه صفر
براساس پیگیری  از شورای صنفی نمایش، فعالیت 
سینماهای سراسر کشور در هفته آینده طبق تقویم 
از شــب هــای عـــزاداری متوقف مــی شــود و تــا پایان 
روزهای تعطیل، ادامه دارد. به این ترتیب از غروب 
که مصادف است با رحلت پیامبر  شنبه دوم مهر 
اعظم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( تا پایان روز یکشنبه سوم مهر سینماها 
تعطیل می شوند. همچنین سالن ها از ساعت 1۸ روز دوشنبه تا پایان روز سه شنبه 

پنجم مهر که همزمان است با شهادت امام رضا)ع(، تعطیل می شوند.
همزمان روابط عمومی مجموعه تئاترشهر در اطالعیه ای اعالم کرد: تاالرهای مختلف 
، اجرایی  مجموعه تئاتر شهر از روز پنجشنبه 31 شهریور تا پایان روز سه شنبه 5 مهر
کارگردانی آروند دشت آرای در تاالر اصلی، »شفیره« به  « به  ندارند. نمایش های »پدر
کارگردانی مهدی شاه پیری در تــاالر چهارسو، »سگ ها و استخوان های مــادرم« به 
کارگردانی صادق برقعی در تاالر  گان خالقی در تاالر چهارسو، »سفید« به  کارگردانی مژ
« به کارگردانی زیبا خادم حقیقت در کارگاه نمایش مبنی بر حفظ  قشقایی و »بین دو در

گران تئاتر روی صحنه نخواهند رفت. / جام جم امنیت و سالمت کامل تماشا

 رویداد

رونمایی از بسته بازی 
حسینیه کوچک من

هــمــزمــان بــا بــرگــزاری شـــورای فرهنگ 
ــازی »حــســیــنــیــه  ــ ــ عـــمـــومـــی، بــســتــه ب
کوچک مــن« با حضور محمد مهدی 
اســمــاعــیــلــی، وزیــــر فــرهــنــگ و ارشـــاد 
اسالمی رونمایی شد. حسینیه کوچک 
من، بازی ویژه ماه محرم و صفر برای کودکان است که بچه ها می توانند با 

قطعات آن حسینیه درست کنند.
حامد تاملی، مدیر خانه خالق و نوآور دانادل درباره حسینیه کوچک من 
گفت: بازی تولیدی خانه خالق و نــوآور دانــادل به مناسبت ایام عــزاداری 
محرم و صفر است، این بازی که برای کودکان زیر شش سال طراحی شده، 
ضمن آموزش غیرمستقیم مفاهیم دینی، نقش  هیأت های عزاداری را در 

مقیاس کوچک برای کودکان بازسازی می کند.
شبکه  دانــش آمــوزی شــاد نیز بــرای ارتــقــای ظرفیت  های معنوی و دینی 
»حسینیه  دانــش  آمــوزان،  اعتقادی  روحیه  حفظ  همچنین  و  نوجوانان 

نوجوانی« را همزمان با ایام محرم و صفر برگزار کرد. / ایرنا

 بازی

بقیعی که دیگر نیست 
وهــابــیــان  ه.ق،   ۱۳۴۴ ــوال  شــ  8
ــه فـــتـــوای  ــ ــا اتـــکـــا ب ــ عـــربـــســـتـــان ب
بر  مبنی  مدینه،  مفتیان  از  ۱۵نفر 
بنا  ساختن  اجــمــاعــی  »ممنوعیت 
وم تــخــریــب آنــهــا«  ــز ــ وی قــبــور و ل ر
و  »تـــقـــابـــل بـــا شـــــرک« بـــه ویــــران 
ــردن امــاکــن و بــقــعــه هــای بقیع  کــ
واکنش  بقیع،  تخریب  پرداختند. 
ی را در  ــردم و عــالــمــان بــســیــار ــ مـ
وی  ایـــران، عـــراق، پاکستان، شــور
ســابــق و... بــرانــگــیــخــت. قــبــر مطهر 
ــام  ــ ــی)ع(، ام ــبـ ــتـ ــجـ ــن مـ ــسـ ــام حـ امـ
ــام مــحــمــدبــاقــر و امــام  ــ ســجــاد، ام
ــت. ایـــن قــاب  ــادق در بقیع اسـ صـ
ــرم ائــمــه و تــعــدادی از بستگان  ح

پیامبر پیش از تخریب است.

 قاب

پیامبر)ص(  ز  ــار بـ ویــژگــی هــای  از  یکی 

وزنامه نگار ر

وت نازلی مر

ی و مـــدارا بــا مـــردم اســت.  اخـــاق مـــدار
مسأله اخاق از چنان اهمیتی در سیره 
نبوی برخوردار است که آن حضرت راز 
بعثت خود را اتمام مکارم اخاق عنوان 
می کند و خداوند متعال رســول خاتم 
الگو و اســوه حسنه می نامد.  را  خــود 
ــردی و اجــتــمــاعــی  ــ ــی فـ ــدگـ مــطــالــعــه زنـ
چون  حضرت  آن  اخاقی  ز  بــار ویژگی های  از  پیامبر اکرم)ص( 
صبر، گــذشــت، مهربانی بــا سالمندان و کــودکــان و... اســت. 
تــاســی بــه ســیــره اخــاقــی نــبــوی بــه عــنــوان شخص اول جهان 
اسام و کسی که به اعتراف علمای مسلمان و متون موجود، 
راهبردی  ی و زیست مسالمت آمیز اســت،  اخــاق مــدار الگوی 
ی بـــرای رهــایــی از ســردرگــمــی در تتاقض های  ــار ــک ــت و راه اس

ی بین مردم و ملت هاست.  رفتار
ی از  ــت ا... حــســن عــالــمــی، نــمــایــنــده مجلس خــبــرگــان رهــبــر ــ آیـ
و از اخاق فردی و  استان خراسان رضوی در گفت وگوی پیش ر

ورت توجه مبلغان دین به آن می گوید. اجتماعی پیامبر و ضر

 چرا در سیره نبوی سخن از اسوه حسنه بودن و اخالق مداری آن 
حضرت بیش از هر چیزی به چشم می خورد؟

رسول خــدا)ص( در همه امور برای ما اسوه و الگو است. صفات 
حسنه حضرت رسول برای ما و همه بشریت درس است. درباره 
رفتار و خلق و خوی رســـول ا...)ص( آیــات فراوانی در قــرآن آمده 

ــوره آل عـــمـــران چنین  ــد در آیـــه 159 سـ ــداون ــت. از جمله خ اسـ
می فرماید که رسول گرامی اسالم به لحاظ اخالقیات و رفتاری این 
گونه بود که نرم خو، نرم رفتار و اخالقی بسیار پسندیده داشت. زیرا 
گر رسول خدا نرم خو و پسندیده خو نبودند، مردم از دور و بر او  ا
متفرق می شدند. و بعد خداوند متعال به بحث دیگری از پیامبر 
گر  کن. ا گذشت  گذشت باش و  که می فرماید اهل  اشاره می کند 

احیانا کسی به تو مثال ظلمی کرد، تو گذشت کن.
کــرم ایــن بــود کــه اهــل مــشــورت بــود؛   از جمله اوصـــاف پیغمبر ا
: با مسلمان ها در تصمیم گیری ها مشورت  وشــاورهــم فی االمــر
کن. و وقتی به تصمیم رسیدید، تصمیم بگیر و به خدا توکل کن. 
کرم)ص( وجود  آیــات دیگری در قــرآن راجــع به اوصــاف پیامبر ا
که خداوند در ابتدا آن حضرت را به آن اوصــاف رهنمون  دارد 
کــرده و بنابراین از اوصــاف آن  می شود و رســـول ا... به آن عمل 
کرم  حضرت می شود. در آیه 199 سوره اعراف خداوند، پیغمبر ا
را به گذشت دعــوت می کند. یا در آیه 127 ســوره نحل به صبر و 
در  که  زمانی  این که  و  می شوند  فراخوانده  سختی ها  بر  تحمل 
تنگنا قرار گرفتند از ظلم دیگران محزون و غمگین نباشند. عالوه 
براین آیات بسیاری در خصوص اخالق نبوی آمده است. آنچه 
در روایات راجع به پیامبراعظم)ص( آمده است این است که آن 
گذشت بودند. در روایتی  حضرت دارای خلقی نیکو و مهربان و با
از امام صــادق)ع( نقل شده است که رسول خدا شب را در خانه 
ام السلمه می گذراند. همسر پیامبر نیمه شب متوجه شدند آن 
حضرت در گوشه ای از اتاق در حال عبادت هستند و از خداوند 
اموری را طلب می کنند. این گونه نقل قول ها و روایات شیوه رفتار 
عبادی در زندگی را به ما می آموزد. حضرت در دعای نیمه شب 

از خداوند می خواهند که نعمت هایی که عطا کرده است را از او 
نگیرد. این دعا بیانگر این است که این گونه نیست که نعمت هایی 
که خداوند به انسان داده، دائمی باشد، بنابراین انسان باید از آن 
)ص( در  کند تا ماندگار شود. پیامبر نعمت ها به خوبی مراقبت 
بخش دیگری از دعای شبانه می فرماید: خدایا! مرا در موضعی 
که بر من حسد مــی ورزد به من  که مرا دشمن یا کسی  قــرار مده 

دشنام بدهد و در موضع افراد بدخواه قرار بگیرم.
کــه از آنــهــا نجاتم دادی،  ــرا مــجــددا بــه آن بــدی هــایــی  خــدایــا م
برمگردان. در فراز بعدی فرمودند: خدایا یک لحظه به اندازه یک 

. چشم برهم زدن مرا به خودم وامگذار
 وقتی ام السلمه این دعا را شنید گریه کرد که پیامبر در آن مقام 
ــاور هــمــه مسلمانان  ــ ــه ب ــرا ب ــی مــی کــنــنــد. زیــ ــای مــعــنــوی چــنــیــن دع
)ص( معصوم بوده و دارای کماالت ویژه ای است، لکن در این  پیامبر
جایگاه باز هم چنین خاضعانه دعا می کند. ام السلمه به پیغمبر 
ــه و جــایــگــاهــی کــه نــزد  ــن هــمــه مــقــام و درجــ  گــفــت: چــراشــمــا بــا ایـ

 پروردگار عالم دارید این گونه دعا می کنید که خدایا مرا یک لحظه 

؟  به خودم وامگذار

گر خداوند عالم انسان را رها  پیغمبر در جواب گفت: ای ام السلمه! ا
گذاشته  گر یک لحظه به خودش وا کند، چه کسی نگهدار اوست. آدم ا

شود شیطان او را وسوسه می کند و تمام زندگی او تباه می شود. 
نکته دیگه که از خلقیات رسول خدا از سلمان فارسی نقل شده 
که سلمان می گوید بر رسول خدا وارد شدم، نشسته  است این 
بودند و تکیه گاهی)بالشی( به پشت شان گذاشته شده بود و تکیه 
که وارد شدم رســول خدا آن را به من دادنــد تا  داده بودند، من 
من بر آن تکیه کنم. سپس فرمودند: مومنی که بر مؤمن دیگری 
وارد می شود، میزبان باید به میهمان احترام بگذارد. از جمله 
اوصاف نیکوی رسول خدا روایتی است که از امیرمومنان علی)ع( 
نقل شده است: رسول خدا با هر کسی که دست مــی داد دست 
نمی کشید تا طرف مقابل دستش را بکشد. این امر نشانه ادب و 

مهربانی مصاحفه کننده است. 
کنون بیان شد رفتار فردی نبوی است این اخالقیات چه   آنچه تا

پیامی برای جامعه ما در امروز دارد؟
کرم)ص( نقل شده است که من برای  درحدیث شریف از پیامبر ا
اتمام مکارم اخــالق مبعوث شده ام. یعنی رسالت آن حضرت 
کامل کردن اخالق بین مردم است. این سخن پیامی برای مردم 
و امــت رســول خــدا داردکـــه از دســتــورات و سیره نبوی مسایل 
کنیم. همچنین بر مبنای  کامل  اخالقی را بیاموزیم و اخالق را 
کنیم. این وظیفه  همان سیره و اخالق نبوی یکدیگر را اصالح 
همه مسلمان ها است که به این روش خود و جامعه را به اخالق 
نبوی مزین کنند. در قرآن کریم نیز رسول خدا به عنوان اسوه و 
الگو برای بشریت معرفی می شوند. وقتی خداوند آن حضرت را 
الگوی ما معرفی می کنند این وظیفه ماست که به گفتار و رفتار 
نبی خدا نظر داشته باشیم و از آن حضرت درس زندگی سالم 
بیاموزیم. در این صورت زندگی فردی و اجتماعی ما به اخالق 
نبوی معطر می شود و جامعه ای نبوی شکل می گیرد. ما باید 
اخــالق و رفتار رســول خــدا را سرمشق قــرار دهیم تا به واسطه 
 تاسی به سیره نبوی ادب شویم زیرا سبک زندگی و سیره اخالقی 

پیامبر ادب کده است. 
 شما از ضرورت اصالح فردی و اجتماعی در بهره مندی از اخالق 
گفتید. در شیوه تبلیغی و تربیتی نبوی چه آموزه هایی برای  پیامبر 

مبلغان دین وجود دارد؟
کار تبلیغ دین می کند باید درگــام اول نرم خو و  که  کسی  ببینید 
نرم گو باشد. با مردم با مهربانی برخورد کند. این مهم ترین و اولین 
نکته ای است که از رفتار پیامبر می توان فهمید و باید به آن عمل 
کرد زیرا در غیر این صورت کالم ما موثر و مورد خوشایند مردم نیز 
که نفرت در  کند  گونه ای رفتار  نخواهد بود. مبلغ دین نباید به 
، تنفر و ناراحتی  گر موجب اشمئزاز وجود مردم شکل بگیرد زیرا ا
مردم شود، قطعا مردم این تبلیغات را نمی پذیرند. تبلیغات وقتی 
کالم زیبا و رفتار نرم و مهربانانه باشد. شیوه  که  تاثیرگذار است 
که  بــرای روحانیتی  بــرای ما و  کرم)ص(  بیان و سخنان پیامبر ا
کنند الگو  می خواهند مبلغ باشند و معارف رسول خدا را تبلیغ 
باشد و در شیوه گفتار و رفتار از پیغمبر الگو بگیرند و اال در هدف 

خود موفق نخواهند شد.
ــالق نبوی در   مبلغان دیــن چــه وظیفه ای در قبال توسعه اخ

جامعه دارند؟ 
مبلغان دیــن و روحــانــیــت قطعًا یــک وظیفه دائــمــی و در همه 
زمان ها و شرایط دارند و آن ابالغ مضامین، محتوا و فرمایشاتی 
کــرم فــرمــوده اســت. چه آن کــه به وسیله قرآن  اســت که پیغمبر ا
ابالغ شده و چه آن که به وسیله سنت و سخنان نبوی که همه 
در دسترس است. روحانیت و مبلغان دین وظیفه دارند آن را با 
گر  )ص( به مردم برسانند. ا روش و سبک تبلیغی و تربیتی پیامبر
این گونه سخنان اهل بیت و پیامبر را به مردم رسانده شود، قطعا 
مردم عمل می کنند. روایتی از امام رضا)ع( نقل شده که حضرت 
گر مردم حکمت های کالم ما را می دانستند، از ما تبعیت  فرمود ا
می کردند. در زمان امام و پیغمبر خود آنها موظف بودند و اصحاب 
کرم)ص(  که ائمه اطهار و پیامبر ا کنون  و یاران آنها، ا
در دسترس ما نیستند، روحانیت به عنوان 
که معارف و معالم پیغمبر و اهل  کسی 
بیت را یاد گرفته اند و در دست دارند، 
باید با همان شیوه نبوی و علوی 
اینها را به مــردم برسانند تا مردم 
 هم بفهمند و هم بگروند و هم 

عمل کنند. 

گفتوگو

)ص( یک نکته درباره رحلت یا شهادت پیامبر
ی طبق عرفی که بیان شــده از وفات  رگــوار اســام بحث مفصلی وجــود دارد. بسیار  دربـــاره شهادت پیامبر بــز

 و ارتحال رسول ا... )ص( سخن می گویند. بین ارتحال و مرگ با عوامل طبیعی و شهادت تفاوت وجود دارد،
ــم)ص(«  ــظـ   مــرحــوم عــامــه ســیــدجــعــفــر مــرتــضــی عــامــلــی در کــتــاب »الــصــحــیــح مــن ســیــره الــنــبــی االعـ

رسی 20 سند متقن تاریخی بیان مــی دارد که علت درگذشت پیامبر اکـــرم)ص( شهادت  در بر
 اســت، نــه مــرگ طبیعی. در ایــن کتاب نقل شــده اســت کــه پیامبر)ص( توسط زنــی یهودی 

ی سمی که  در ماجرای جنگ خیبر مسموم شده و به شهادت می رسند. البته دوران اثرگذار
به آن حضرت خورانده شد، یک سال به طول انجامید تا در 28 صفر یک سال بعد، پیامبر 

و بست.  خدا چشم از جهان فر

ته
نک

مبلغان دین نبوی، »نرم گو« باشند
آیت ا... حسن عالمی در گفت وگو با »جام جم«:
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کجا برویم؟

اول مهرماه پنج نمایشگاه  و  پاییز  آغــاز فصل  با  همزمان 
، راز  گـــل هـــای تــنــهــایــی، خـــیـــام، لــحــظــه هــای حـــضـــور
ــت سپید  ــ ــ روای ــه  بـ کــهــنــگــی  و  ــت  ــ ــ روای ــقــش دل،  ن دل، 
ــراز  ــیـ و شـ تــــهــــران  ــای  ــه هــ ــ ــان ــارخــ ــگــ ــ ن و  ــا  ــ ــری ه ــ ــال ــ گ  در 

افتتاح می شوند.

 گل های تنهایی
برپا  گلستان  گــالــری  در  تنهایی«  »گــل هــای  نمایشگاه 
می شود که به نقاشی های حمیرا عظیمی اختصاص دارد.

 گالری ثالث
« در گالری ثالث افتتاح خواهد  »خیام، لحظه های حضور

شد و به آثار چاپ دستی قدرت ا...عاقلی اختصاص دارد.

 نگارخانه احسان
ــت« عــنــوان نمایشگاه گــروهــی اســت کــه از امـــروز در  »روایـ

نگارخانه احسان برپا می شود.

 نگارخانه کهفی
گــــردآوری  گــروهــی »راز دل، نــقــش دل« بــا   نــمــایــشــگــاه 

لیال شاهنجرینی از جمعه اول مهر برگزار شده و تا چهارشنبه 
ششم مهر در نگارخانه کهفی برقرار است.

 گالری موتورخانه شیراز 
گالری  همچنین نمایشگاه »کهنگی به روایت سپید« در 
که تا 1۸مهر ماه ادامه  موتورخانه شیراز برپا خواهد شد 

دارد./ ایسنا

حتما این ضرب المثل را شنیده اید که هنر نزد ایرانیان 
است و بس. این عبارت جذاب چندان پر بیراه هم 
 ) تــا 2۵سپتامبر تــا ســوم مهر )23  گویا اول  نیست و 
آرت فر وپ آرت در شهر لوگانو، سوئیس برگزار می شود 
و گالری مژده با ارائه آثار هنرمند جوان احد قدیری در 

این رویداد حاضر است.
وپ آرت فر که به آثار هنری کاغذی اختصاص دارد چند 

سالی است جای خود را در اروپا باز کرده و با استقبال 
شایان توجه دیلرها و گالری های معتبر روبه رو است. 
در این نمایشگاه احد قدیری آثاری به تماشا می گذارد 
کــالژ و  کاغذ و با تکنیک  که همگی با متریال چــوب و 

نقاشی شکل گرفته اند.
ــوان تــبــریــزی بــا بــه تصویر  احــد قــدیــری، هنرمند جـ
کشیدن نشانه های نوستالژیک دهه ۷0 و ۸0 میالدی، 

که  ــارز ایــن سبک  با رویــکــرد پـــاپ آرت و نشانه های ب
نزدیک ترین حال و هوای آن  روزهای مردم را تداعی 

می کند، دست به خلق این آثار زده است. 
ــه مــثــابــه  ــال و هـــــوای جــمــعــی مـــــردم بـ ــ او راوی ح
ــرات بــر  ــ ــ ــاط ــ ــ کــــوچــــک از تـــاریـــخـــچـــه خ حـــجـــمـــی 
 مــکــعــب هــای چــوبــی ا ســـت کـــه بـــه شــکــل چــیــدمــان 

ارائه می شود./ ایلنا

 هنرمند ایرانی 

در »آرت فر وپ آرت« 
سوئیس

خبر

جدول عادی
افقــی :     1( اعتمــاد- فصــل گــرم2( دانــه 
- انکار کردن3( ســلطان  کســیر کی- ا خورا
بــرای  کــه  شــاهنامه  قهرمــان  جنــگل- 
اثبــات بی گناهی از آتش گذشــت- صدای 
کبوتر4( چراغ نفت سوز قدیمی- سینمای 
بــه آتــش کشیده شــده آبــادان- در حــال 
دویدن۵( نفس بلند- ســوره ســی و هفتم 
قرآن- همزمانی6( بلند شدن- کهن ترین 
حماسه ســرای یونــان- نگهبــان گلــه۷( 
گدایــی- رمانــی دربــاره واقعــه عاشــورا 
- پلیس ســایبری۸(  نوشــته صادق کرمیار
ک به سبب آلوده شدن  ناشناس- چسبنا
بــه مــاده قنــدی- نوعــی لبــاس مردانــه و 
زنانــه9( رشــد- آهســته- نــام تجــاری10( 
یازده- جمع حــس- محکــم و بنیادی11( 
فــراوان- فعالیــت- رنــگ نشــده!12( بازی 
قهوه خانــه ای قدیــم- میــوه- بــی ارزش و 
بی مصــرف13( تماشــاخانه- رهبــر حــزب 
نازی- زیرک14( راه و روش- مرطوب- باب 
روز1۵( نویســنده رمــان وداع بــا اســلحه- 

رمانی نوشته علی محمد افغانی.
عمــودی:  1( درختــی جنگلــی- در کمــال 
اســت-  خلق....خــوش  از  احتیــاج 
باقیمانــده2( اصطبل- حشــره پیله ای3( 
ک از تهمــت- پادشــاه- شــاعر و عــارف  پــا
ایرانــی قــرن ششــم4( حــرف دهن کجــی- 
حق نشــناس-  زندگــی۵(  مصیبت هــا- 
- فام6(  فیلمی ســاخته رســول مالقلی پور
پیــدا کــردن- ارث برنده- درخــت انگور۷( 
شهری در مازندران- میوه گرمسیری- نام 
امــام زمان)عــج(۸( منــزل آذری- حیــوان 
آزمایشگاهی- قهوه خانه فرنگی9( میوه ای 
شــبیه شــاه توت- اســتاد دلهره ســینمای 

جهان- سیاه و سفیدش خوردنی است10(
E- چهارپــا- مأمــور تشــریفات صفــوی11( 

دســتگاه  پارچــه-  کتــاب-  فصــل  هــر 
- داغ  قدیمــی نمایــش  فیلــم12( ســتمگر
داغ- زیــر پــا مانــده13( ســازی عرفانــی- 
ســریع- طویــل14( از همســایگان ایــران- 
هدایت کننده1۵( گاز المپ های تبلیغاتی- 

روزنامه چاپ انگلیس- گردش کودکانه.

جدول ویژه
افقی :   1( سلسله ای از فرمانروایان ترک نژاد 
فــارس- بانــوی شــاعر پارســی گوی هند2( 

گاوچــران امریکایی- ســاز پدالــی- کالم3( 
قابلمــه بــزرگ- شــادمان- از ســیاره های 
اشــاره   )4 شمســی منظومــه  کوتولــه 
شــده- مرزبان- خشــک۵( تکــرار حرفی- 
وابستگی- نویسنده آمریکایی رمان خشم 
و هیاهــو 6( پایتخــت خوشنویســی ایران- 
اهل ســنت بودن- مفقــود۷( گاوآهــن- از 
کســتان- کاشــتن بوتــه  غذاهــای مهــم پا
برنج۸( نام قدیم تخت جمشــید- فانوس 
دریایــی- جــاری شــدن مایــع9( فــوری- 
درخواســت کــردن- چوبدســتی بــزرگ10( 
سخن بی پرده- از واحدهای ذخیره سازی 

- چشــمه11( زره  اطالعــات در کامپیوتــر
ع تلفن12(  جنگاوران قدیم- کهنه- مختر
مالــک- قومــی ایرانــی- ناقــص13( درهــم 
برهم- آمــاده- آتــش14( توانا- از بــرادران 
یوســف نبی)ع(- نوعــی خواهر و بــرادر1۵( 
طوالنی ترین خط ساحلی را در آسیا دارد- 

گوشه ای در دستگاه نوا.
عمودی :1( تمدن قدیمی در بین النهرین- 
عازم- پایین شلوار2( زمانسنج- مخلوطی 
از آنزیم هــای گوارشــی موجــود در شــیره 
لوزالمعــده3( میــوه فاســد- تالوت کننــده 
رایحــه-  کــردن4(  هدایــت  قــرآن- 
نمایشنامه ای از گوگول- انگشت۵( لباس 
ســنتی زنان ژاپنی- یــار همایون- مجلس 
شــادی6( از درجــات نظامــی- سرشــت- 
لگاریتــم-  ع  مختــر شــیرین۷(  و  تــرش 
ناهمخوانی- مار گــرزه۸( گلــی آپارتمانی- 
نارس- قطار زیرزمینی9( کمک- ماشــین 
مولد برق- تهمتN )10- کاله پادشــاهی- 
علم اشــکال در ریاضی11( غــذای مریض- 
شهری در شهرستان رفسنجان- رشید12( 
امــا- عارضــه ای گوارشــی- یــک و یــک13( 
زنــان عــرب- بخشــی از دســتگاه عصبــی 
گیرنــده امــواج تلویزیونــی14(  مرکــزی- 
آن که در زندگی خوشــی نمی بیند- فیلمی 
ساخته داریوش مهرجویی1۵( الهه عشق 
و زیبایی- نام چند تن از پادشاهان پرتغال 

بود- جگر سفید.

 حل جدول عادی      6299 حل جدول  ویژه       6299

جدول    6300

طراح: بیژن گورانی

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچك تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   4208همچنین هیچ عددی در یك سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4207

ــن حــســیــنــی و در  ــی ــع بـــه مــنــاســبــت ارب

وه فرهنگ و هنر گر

ی  ساناز قنبر

 راســـتـــای پـــاســـداشـــت قــیــام عــاشــورا 

نمایشگاه  سیدالشهدا)ع(  نهضت  و 
ی کوشک  ــان« در گــالــر ــتـ  »نــقــش راسـ

نمایشگاه  یــافــت.  گشایش  هنر  ــاغ   ب

نقش راستان که از 20 شهریور لغایت 
5 مــهــر بــرپــاســت تــجــربــه ای از قصص، 
وایــات و تاریخ شفاهی مذهبی است  ر
ــن بـــه هــمــراه  ــ ــی ــ وح االم ــب مــجــمــوعــه آثــــار حــســن ر ــال کـــه در ق
 قدیمی ترین پرده های عاشورایی از استاد عباس بلوکی فر و 

محمدرضا محمدحسینی برگزار شده است. 

نقاشی قهوه خانه ای سبکی از نقاشی ایرانی است که جنبه روایی 
دارد و درونمایه های حماسی و مذهبی آن برگرفته از کتاب هایی 
مانند شاهنامه فردوسی و روایاتی مذهبی مانند قیام عاشوراست. 
این هنر مقارن با دوران جنبش مشروطیت، براساس سنت های 
هنر مردمی و دینی و متاثر از نقاشی طبیعت گرای رایــج در آن 
زمان به تصویر کشیده می شد و آنها را در قهوه خانه ها، تکیه ها و 
حسینیه ها می آویختند تا در نقالی ها یا عزاداری ها مورد استفاده 
گیرد. اما آنچه امــروز در نمایشگاه نقش راستان ارائــه شده  قــرار 
پرده های عاشورایی است که به سبک قهوه خانه ای تعلق دارند 
از نگارگری سنتی ایرانی با  آنها ترکیبی  و به نظر می رسد سبک 
این  تقریبا در  بــاشــد. چــون پرسپکتیو  اروپــایــی  از نقاشی  تأثیر 
 نقاشی ها نیست و از این نظر شبیه به نگارگری است اما چهره ها 

امروزی هستند و از این نظر شبیه به نگارگری نیست. همچنین 
قرار است در این نمایشگاه محمدرضا محمدحسینی دو روز در 

هفته یک پرده عاشورایی را به صورت زنده نقاشی می کند.

در این نمایشگاه 23 اثر از آثار روح االمین به نمایش گذاشته شده 
کاظمین الغیظ ــول،  رس نفس  ازجمله  آن  نقاشی  تابلوی   20  که 

، مهر طومار  ، طلوع ماه، عابس، شب بدر ، فاتح  خیبر  شمر با خنجر
خونین، دیر راهب، دروازه ساعات، خلیل من، بعد عباس، چاه آه، 
عــرش بر زمین افتاد، ویرانه شــام، معراج و الهــوت در تابوت در 
نمایشگاه های گذشته به نمایش درآمــده بود و امــروز دوبــاره در 

معرض دید عموم قرار گرفته است.
بدیهی است حسن روح االمین دل در گرو دین و مذهب خویش 
کربال، موهبتی از سوی پروردگار به  دارد. مأنوس بودن با واقعه 
او بوده تا خالق نگاره های عاشورایی خویش باشد. مخاطب با 
دیدن آثارش مسحور دنیایی می شود که در خیال خود پرورانده 
و او را تا ماورای این جهان به دنبال خویش می کشاند. روح االمین 
گردان مرحوم حبیب ا... صادقی و از نقاشان متعهد آیینی  از شا
از  ــارش عمدتا از مفاهیم عــاشــورایــی و جلوه هایی  آثـ کــه  اســت 
آیین های مذهبی - اسالمی برخوردار است یا به عبارتی محور 
دارد.  دینی  اســطــوره هــای  و  شیعی  مضمونی  غالبا  تابلوهایش 
او از جذابیت و شکوه و عظمت سبک بــاروک و همچنین شیوه 
ــه آن معتقد اســت  کــه ب کــالســیــک بـــرای نــمــایــش ســیــروســلــوکــی 
برای  که  و تصاویر باشکوه وقایع مذهبی ای  کامل می برد  بهره 
مسلمانان آشنایی دارد و موضوعات مورد عالقه مسلمانان است 
نمایشگاه های  کنون  تا روح االمــیــن  می کند.  ترسیم  به خوبی  را 
متعددی را با مضامین دینی و تاریخی در عراق، پاریس، بروکسل 
که مــورد توجه بسیاری از عالقه مندان به این  کــرده  و برلین برپا 
که  کنونی اش، نقش راســتــان  گرفته اســت و نمایشگاه  هنر قــرار 
با همکاری منطقه فرهنگی  و  توسط مؤسسه هنر هاتف سحر 
کنون با  کوشک بــاغ هنر بــرگــزار و تا گردشگری عــبــاس آبــاد در  و 
)ع(  ائمه اطهار و  هنر  به  عالقه مندان  ســوی  از  خوبی   استقبال 

مواجه شده است. 

 دقت در جزئیات از شاخصه های هنر روح االمین
میثم اخباری، مدیر کوشک هنر درباره هدف برگزاری نمایشگاه 
نقش راستان به جام جم گفت: آنچه باعث شکل گیری نمایشگاه 
که  که ما با صاحبان این آثــار  گفت وگویی بود  نقش راستان شد 
ــار عــاشــورایــی یا  موسسه هاتف سحر اســت داشتیم. تــا امـــروز آث
آیینی حسن روح االمین در تعداد باال یا مجموعه آثار به نمایش 
گذشته  در نیامده بــود و آخــریــن نمایشگاه ایــشــان بــه دو ســال 
بــرمــی گــشــت. همچنین خــود حسن روح االمـــیـــن اجـــازه انتشار 
که ایــن آثــار عمدتا  آثــارشــان را در هیات های مذهبی داده بــود 
مــردم  بین  هــیــات هــا  ایــن  در  پرینت های بی کیفیت  بــه صــورت 
گفت وگو با دوستان  کردم در  که عرض  پخش می شد. به دالیلی 
در موسسه هاتف سحر قرار بر این شد اصل این آثار را در ابعاد 
کار پیش روی مردم قرار دهیم. به عنوان مثال اثر »عرش  واقعی 
را به تصویر  امام حسین)ع(  که لحظه شهادت  افــتــاد«  بر زمین 
کشیده 12 متر است که مردم تابه حال ندیده بودند و ما در این 
کمااین که  نمایشگاه اصل این اثر را پیش روی مردم قرار دادیم. 
میزان تاثیرگذاری و ارتباطی که مخاطب با اصل اثر می گیرد خیلی 
متفاوت از چیزی است که از یک پرینت کوچک می گیرد. 24 اثر از 
آثار حسن روح االمین برای اولین بار در این مجموعه برای بازدید 

عموم مردم قرار گرفته که از این تعداد قرار است پنج اثر رونمایی 
شود و در ایام اربعین پیش روی مردم قرار گرفته. 

بنا بر گفته میثم اخباری، تا چندی پیش مردم، اراضی عباس آباد را 
کنی مثل باغ کتاب، پل طبیعت،  به عنوان منطقه ای تفریحی با اما
پارک آب وآتش و مجموعه هایی از این دست می شناختند اما از 
سال گذشته که مجموعه باغ هنر با مجموعه های متعددش در 
2۵هزار مترمربع با دو دریاچه بزرگ افتتاح شد همواره تالش کرده 
 . ارتباطی باشد بین هنر با شهروندان و عالقه مندان به حوزه هنر
به گونه ای که شهروندان بتوانند ارتباط بی واسطه ای با هنرمندان، 
پیشکسوتان و فعاالن عرصه هنر داشته باشد. با چنین رویکردی 
کوشک هنر آغاز به فعالیت کرد و اولین نمایشگاه جدی اش هم 
همین نمایشگاه نقش راستان است. این نمایشگاه از 20 شهریور 
لغایت ۵ مهر که آخرین روز ماه صفر است میزبان عالقه مندان و 

عاشقان اباعبدا...الحسین)ع( برای دیدن آثار است. 

 نگاهی به نمایشگاه »نقش راستان« 
نقاشی های حسن روح االمین در کوشک هنر 

شکوه عاشورا   از دریچه هنر

گزارش

 برای خواندن 
 متن کامل 
مصاحبه  کیوآرکد  را 
اسکن کنید 

جم
ام 

- ج
دی

ون
هما

ش 
چاو

ثبت افزایش 55.000 میلیارد ریالی 
سرمایه بانک ملت

افزایش سرمایه ۵۵.000 میلیارد ریالی بانک ملت در اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

گــزارش روابــط عمومی بانک ملت، پیرو افزایش سرمایه  به 
این بانک از مبلغ 20۷.000 میلیارد ریال به 262.000 میلیارد 
ــال، ایــن افــزایــش سرمایه، در روز 2۷ شهریورماه 1401 در  ری
مــرجــع ثبت شــرکــت هــا و موسسات غــیــرتــجــاری، ثبت شد.  
بر اساس این گزارش، با ثبت این افزایش سرمایه، تعداد سهام 
که معادل 26.۵۷ درصــد اســت در پورتفوی  افزایش یافته 
سهامداران بانک ملت قابل رویــت و انجام معامله خواهد 
کی است، در مجمع عمومی فوق العاده  گزارش حا بود. این 
بانک ملت در روز 31 خردادماه امسال،  سهامداران بر افزایش 
۵۵ هــزار میلیارد ریالی سرمایه این بانک و رسیدن سرمایه 
بانک از 20۷.043  میلیارد ریال به 262.043 میلیارد ریال از 

محل سایر اندوخته ها مهر تایید زدند.



گهی:    49105000 سازمان آ 126316 شماره  1401 2 مهر    شــنبه



گهی:    49105000 13سازمان آ شماره 6316 2 مهر  1401  شنبه



گهی:    49105000 سازمان آ 146316 شماره  1401 2 مهر    شــنبه



گهی:    49105000 15سازمان آ شماره 6316 2 مهر  1401  شنبه



گهی:    49105000 سازمان آ شماره 166316 2 مهر  1401  شنبه



گهی:    49105000 17سازمان آ شماره 6316 2 مهر  1401  شنبه
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بینالملل
I N T E R N A T I O N A L

6316 شماره  1401 2 مهر    شــنبه

 نگرانی هایی که ملکه 

از  آینده سلطنت داشت
گرچه پس از مرگ ملکه انگلیس در  ا

گروهبینالملل

سعیدسبحانی
96سالگی، پسر 73ساله او به صورت 
اتوماتیک به تخت سلطنت نشست 
و این کار بدون هرگونه حاشیه ای انجام شد اما مروری بر رفتار 
ملکه در سال های گذشته به ویژه یکی دو سال اخیر نشان دهنده 
ــنــده تـــاج و تــخــت سلطنتی اســت.  ــاره آی ــ نــگــرانــی هــای او دربـ
ملکه انگلیس که بیش از 70سال در این کشور سلطنت کرد در 
یکی دو سال آخر عمر خود بیشتر تالش خود را معطوف انتقال 
تجربیات سلطنتی به پسر خود چارلز کرد تا زمینه برای جانشینی 
او فراهم شود. بر همین اساس تقریبا در 10سال گذشته، شاهد 
حضور پررنگ تر چارلز به جای مادرش در موقعیت های کلیدی 
کارشناسان، هدف  شد رویدادهای عمومی بودیم. به اعتقاد 
کانون  که چارلز بیش از پیش در  کــار ایــن بــود  الیزابت از ایــن 
گیرد و پس از مرگ او، افکار عمومی فرصت تفکر  توجهات قرار 
دربـــاره ماهیت سلطنت را نداشته و از قبل نسبت به تــداوم 
که  سلطنت آمــاده باشند. افزایش نقش چارلز زمانی آغــاز شد 
ملکه به دلیل سن باالی خود پروازهای طوالنی مدت را از برنامه 
خود حذف کرد و در نتیجه چارلز که در آن مقطع شاهزاده ولز بود 
به جای او در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در سال 
2013 در سریالنکا جای او را گرفت. این یکی از بحث  برانگیزترین 
نقش های سلطنت انگلیس است. ملکه زمانی که بر تاج و تخت 
نشست و از نقش خود در امور جهانی در تمام دوران سلطنت 
گــروهــی متشکل از  کـــرد، رئــیــس مشترک المنافع،  خــود دفـــاع 
54کشور مستقل با ارتباط با امپراتوری سابق بریتانیا شد. در 
ســال 2018، الــیــزابــت بــا نــگــرانــی از آیــنــده ریــاســت انگلیس بر 
کشورهای مشترک المنافع، از آنها خواست از چارلز پیروی کنند و 
کــردنــد.ســال قبل هم چارلز به  کشورها موافقت  رهــبــران ایــن 
کشته شدگان  به  احترام  ساالنه  مراسم  در  ملکه  از  نمایندگی 
جنگ کشور حضور یافت و این اولین بار بود که ملکه این مراسم 
رسمی را انجام نمی داد )البته غیر از وقتی که او باردار بود یا در 
خارج از کشور به سر می برد(.یکی دیگر از نگرانی ها درباره آینده 
سلطنت، مسائل خانوادگی چارلز بود و بر همین اساس بود که در 
سالگرد به سلطنت رسیدن در فوریه، ملکه برای پایان دادن به 

مناقشه طوالنی مدت در مورد وضعیت همسر چارلز اقدام کرد.

یادداشت

رای گیــری در همه پرســی پیوســتن بــه روســیه در مناطق 
دونتسک و لوهانسک در شــرق اوکراین آغاز شد. به گفته 
مقامــات محلی و بــه نوشــته خبرگــزاری آسوشــیتد پرس، 
رای گیری در لوهانســک، زاپروژیا که تا حدی تحت کنترل 
روسیه است و دونتسک برگزار می شود. طبق این گزارش، 
در خرســون که تقریبًا بــه طور کامــل تحت کنترل روســیه 
اســت هم انتظار مــی رود رای گیری صبح جمعــه )به وقت 

، مناطق لوهانســک،  محلی( آغاز شــود. به نوشــته رویتــرز
دونتسک، خرسون و زاپروژیا در مجموع حدود 15 درصد 
ک اوکرایــن را تشــکیل می دهنــد. همه پرســی ها بــا  از خــا
انتقاد گسترده غرب مواجه شده و کشورهای غربی حامی 
کی یــف مدعــی هســتند راه را برای تشــدید تنش از ســوی 
روسیه هموار می کند.این همه پرســی ها به دنبال دستور 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر بسیج بخشی 

از نیروهــا کــه هــدف از آن افــزودن 300 هــزار نیــروی روس 
بــه نبــرد در اوکراین اســت، برگزار می شــود. ســران مناطق 
لوهانســک و دونتســک پیش تر اعالم کردند همه پرسی از 

( برگزار می شود. 23 تا 27 سپتامبر )اول تا پنجم مهر
 »لئونید پاســکنیک« رهبــر جمهوری لوهانســک چندی 
پیش قانونــی را امضا کرد کــه به موجب آن مقرر شــد برای 

پیوستن این منطقه به روسیه همه پرسی برگزار شود. 

آغاز همه پرسی در 
منطقه دونباس برای 
الحاق به روسیه

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و ستاد حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند:

رویداد فناورانه خودروهای آینده )2(
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا با همکاری گروه خودرویی ستاد 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فــنــاوری ریــاســت جــمــهــوری، رویــداد 
فناورانه خودروهای آینده )2( را با مشارکت شرکت های دانش بنیان و توانمند 
، »رویداد فناورانه خودروهای  صنعت خودرو برگزار می کند.به گزارش سایپانیوز
آینده )2(" برای رفع نیازهای فناورانه در زمینه »خودروهای برقی، هیبریدی و 
متصل« و »زیرساخت ها و تجهیزات آزمون خودروها« برنامه ریزی شده است. 
رویدادی که در آن، نیازهای فناورانه مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا ارائه می شود 
و شرکت های دانش بنیان توانمندی های دانشی و تخصصی خود را برای رفع 
آنها عرضه می کنند.در این رویداد در خصوص موضوعاتی همچون »طراحی و 
ساخت خودروهای برقی و هیبریدی ارزان قیمت« و... مطرح و درباره آنها تبادل 

نظر می شود.

گزارش

 جمهوری اسالمی ایــران به عضویت رسمی و دائمی سازمان 

همکاری های شانگهای درآمده است. دلیل نارضایتی منابع غربی از 
این مسأله چیست؟ عضویت ایران در این مجمع اقتصادی را تا چه 

اندازه ای موثر ارزیابی می کنید؟
و  که عضویت در سازمان همکاری های شانگهای  قویا معتقدم 
اتحاد اوراســیــا، منجر به ایجاد تنوع اقتصادی در میان اعضای 
این پیمان ها از جمله ایران خواهد شد. واقعیت امر این است که 
نمی توان قدرت اقتصادی این مجامع را نادیده انگاشت. فراتر از 
گام برداشته  آن، ایــران در مسیر عضویت در پیمان بریکس نیز 
آفریقای جنوبی  کشورهای چین، روسیه، هند،  اســت. عضویت 
و برزیل -که جملگی از قدرت های اقتصادی نوظهور محسوب 
می شوند- مزیت بزرگی است که ایران قصد دارد از آن در راستای 

تقویت منافع اقتصادی خود استفاده کند. حتی کشورهای دیگری 
مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز در سیاست های کالن 
اقتصادی خــود، به ایــن مجامع متمایل شده اند زیــرا معتقدند 
نمی توانند نقش شرق آسیا و در راس آن ظرفیت های اقتصادی 
ــیـــش روی خــود  چــیــن را در تــقــویــت فــرصــت هــای اقــتــصــادی پـ

 نادیده انگارند.
 به نظر شما، عضویت رسمی ایــران در سازمان همکاری های 

شانگهای چگونه می تواند قدرت این کشور در برابر تحریم های غرب 
را تقویت کند؟

ــدد احــصــاء و کشف  ــ ــران درص ــ ــه ای ــه خــوبــی مــی دانــیــم ک هــمــه ب
راهکارهایی است که به واسطه آنها بتواند حجم صادرات و  واردات 
خود را افزایش دهد. تامین منافع اقتصادی ایران در گرو تقویت 

این دو حوزه ) واردات و صادرات( است. عضویت ایران در سازمان 
این  می تواند  مشابه  مجموعه های  و  شانگهای  همکاری های 

هدف را تا حدود زیادی برآورده سازد. 
 بسط سازمان همکاری های شانگهای در حالی رخ می دهد که 
کرات  ما با پدیده هایی مانند جنگ اوکراین، ایجاد موانع غرب در مذا
احیای برجام و مداخله گرایی آمریکا و اروپاییان در تایوان مواجه 

هستیم. این تقارن زمانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران  اتفاقا این مــوارد، انگیزه 
را جهت هم افزایی با یکدیگر تقویت کرده است. واقعیت امر این 
است که کشورهای غربی سیاست های واحدی در قبال اعضای 
اصلی پیمان شانگهای ندارند زیــرا هر یک از آنها دارای منافع 
اقتصادی و امنیتی متفاوتی در قبال آنها هستند. به عنوان مثال 

در جریان جنگ اوکــرایــن و تحریم های روسیه در حــوزه انــرژی، 
شاهدیم که میان بازیگران اروپایی عضو ناتو همصدایی و همگامی 
، غرب نمی تواند جایگاه چین را  مطلق وجود ندارد.از سوی دیگر
آتــی جهان منکر شود. در معادالت اقتصادی و تجاری فعلی و 
کشورهایی مانند چین و  معتقدم جنگ اوکــرایــن فرصتی بــرای 
ایران در راستای ارتباط قوی تر اقتصادی و نظامی با روسیه است. 
در قالب این هم افزایی مشترک، مواضع هر سه بازیگر در مقابل 

آمریکا تقویت خواهد شد. 
 یکی از موضوعاتی که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان جهانی 
گرفته، ایجاد ساختارهای جایگزین مالی و اعتباری در جهان  قرار 
است. آیا اعضای پیمان شانگهای یا بریکس، قادر به ایجاد چنین 

ساختارهای موازی یا جایگزینی خواهند بود؟
کانال های مستقل مالی قطعی  همکاری چین و روسیه در مورد 
نیست، اما جنگ اوکراین قطعا منجر به همکاری بیشتر روسیه و 
چین و دیگر اعضای سازمان همکاری های شانگهای در خصوص 
ایــجــاد ســاخــتــارهــای اعــتــبــاری جــدیــد خــواهــد شـــد. بــه عــبــارت 
مستقل  مالی  کانال های  ایجاد  درخــصــوص  انگیزه هایی   ، بهتر
از سوئیفت در میان مسکو و پکن وجود دارد. سوئیفت در حوزه 
کانال اعتباری دالرمحور و مورد  روابط بین الملل، به عنوان یک 
ایجاد  شرایطی  چنین  در  می کند.  عمل  آمریکا  مطلق  حمایت 
ساختارهای اعتباری جدید بر مبنای منافع جمعی مورد حمایت 

کشورهای عضو پیمان شانگهای قرار دارد. 
« یکی از ساختارهایی است  به عنان مثال سیستم اعتباری »میر
که از سوی روسیه تاسیس شده و مــورد حمایت مسکو و برخی 
هم پیمانان آن قرار دارد. البته سیستم میر هنوز در ابتدای راه 
بوده و زمان زیادی می طلبد تا بتواند به عنوان یک سیستم مالی 

بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. 
  در حال حاضر این ساختار ) تا حدودی( تحت تاثیر تحریم های 

غرب قرار می گیرد اما گسترش آن می تواند معادله را 
تغییر دهد. 

ــر حــــــــال، هـــمـــکـــاری هـــای  ــ هـ در 
اقتصادی و اعتباری میان اعضای 
ســازمــان هــا  و  شانگهای  ســازمــان 
و مــجــمــوعــه هــای مــشــابــه) مانند 

احتماال  اوراســـیـــا(  اتــحــاد  و  بریکس 
محدود به ساختارهای 

ــنـــونـــی نــخــواهــد  کـ
ماند. 

پروفسور رابرت اسمیت، استاد دانشگاه سانفرانسیسکو در گفت وگو با »جام جم« بیان کرد

شانگهای به دنبال عبور از سوئیفت

عضویترسمیجمهوریاسالمیایراندرسازمانهمکاریهایشانگهای،منجربهنگرانیونارضایتیغربوشبکهوابستهبهآمریکاواتحادیهاروپاشدهاست.بدیهیاست

گروهبینالملل

محمدعلیزاده
کهیکیازاصلیترینثمراتعضویتدرسازمانهمکاریهایشانگهای،تقویتاستراتژیخنثیسازیتحریمهادرحوزهاقتصادوسیاستخارجیکشورماناست.درچنین
شرایطیتحریمهایضدایرانیغربنمیتواندمانندگذشتهوبهمثابهعواملیسلبیوتاثیرگذاریدرحوزهتجاریومالیکشورمانموردشناساییقرارگیرند.دراین

خصوصجامجمگفتوگوییاختصاصیباپروفسوررابرتاسمیت،استاددانشگاهسانفرانسیسکوصورتدادهاست.
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I N C I D E N T

 خبر روز

مرزبانان هنگ مرزی خداآفرین، اعضای تیم تروریستی  
کــشــور داشــتــنــد، شناسایی  و  کــه قصد خــرابــکــاری در  را 

بازداشت کردند.
گــزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار محمد احمدی،  به 
ــی اســـتـــان آذربـــایـــجـــان شـــرقـــی  گــفــت :  ــان ــرزب ــده م ــان ــرم  ف

را -کــه قصد داشتند  تروریستی  تیم  اعــضــای  از  نفر  دو 
ــد- هــمــراه  ــن ــام ده ــج در کــشــورعــمــلــیــات خــرابــکــارانــه ان

نــوار  در  جنگی  مهمات  و  ســاح  قابل توجهی  مــقــادیــر 
ــازداشـــت کـــردنـــد. در  ــرزی خــداآفــریــن شــنــاســایــی و بـ مــ
ــواری پراید و دنا    ایــن عملیات دو دستگاه خـــودروی س

توقیف شدند. 
ــازرســی از خــودروهــا یــک قبضه ساح  ــزود: در ب ــ  وی اف
ــن دار ام16، یـــک قــبــضــه ســـاح جنگی  ــ ــی ــ جــنــگــی دورب
ــری، چـــهـــار قــبــضــه نــارنــجــک  ــمـ ــت کـ ــل کــاشــیــنــکــف و ک

ــاری و بــی ســیــم  ــجــ ــفــ ــ ــوت ان ــ ــم ــ ــه عـــــدد ری ــ ــی، س ــ ــت ــ دس
ــد در شــب پیشرفته   دســتــی هــمــراه دوربـــیـــن هـــای  دیـ

کشف شد. 
این  شــد  مشخص  تخصصی  و  فنی  بــازجــویــی هــای  در 
به  توجه  با  خرابکارانه  عملیات های  انجام  قصد  افــراد 
اوضاع پیش آمده در داخل کشور را داشتند که با تاش 
ماندند.  کــام  نــا مرزبانی  عملیاتی  و  اطاعاتی  تیم های 

کارپلیس   دستگیری همدستان این افراد نیز در دستور 

قرار دارد.
سرداراحمدی با بیان این که امنیت و آرامــش در مرزها 
ــوران مــرزبــانــی اســـت، خــاطــر نــشــان کــرد:  ــام خــط قــرمــز م
متهمان دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل 
ــده بـــرای  سیر مــراحــل قــانــونــی بــه مــراجــع قضایی  ــرون  پ

تحویل شدند.

انهدام تیم تروریستی 
در مرزهای 
آذربایجان شرقی

کوتاه از حوادث

 با حضور عضو هیات مدیره بانک مسکن 
در روستایی از توابع شیراز روی داد؛

افتتاح بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن
بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای »خانه خمیس سفلی« در 
کمالی عضو  دهستان »سیاخ دارنگون« از توابع شهرستان شیراز با حضور علی 

هیات مدیره افتتاح شد.
گــزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ؛ مراسم افتتاح  به 
که در زمینی به وسعت حدود  کاسه شهدای بانک مسکن  مدرسه ابتدایی 6 
2000 متر و زیربنای 650 متر با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان فارس و 
بانک مسکن ساخته شده؛ با حضور عضو هیات مدیره این بانک، مدیرکل سازمان 
آموزش و پرورش استان فارس، مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان، فرماندار و 
بخشدار شهرستان، مدیر شعب استان و جمعی از دانش آموزان و اهالی روستای 
خانه خمیس سفلی برگزار شد.کمالی در این مراسم، با اشاره به حمایت و خدمات 
انسان دوستانه و نقش برجسته بانک مسکن در توسعه مدارس گفت: این بانک 
طی بیش از 14 سال در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی و حمایت از هموطنان 
عزیز و محروم مناطق مختلف کشور در ساخت 27 مدرسه مشارکت داشته است.

بیستمین  افتتاح  شاهد  کنون  هم ا مفتخریم  اینکه  بیان  با  مدیره  هیات  عضو 
کرد: ما به عنوان  مدرسه مشارکتی بانک مسکن در استان فارس هستیم اظهار 
بانک تامین کننده بخشی از منابع این پروژه امیدواریم بتوانیم با کمک مشتریان 
بانک و خیرین مدرسه ساز با توجه به بررسی وضعیت مناطق مستعد و محروم 
کشور نسبت به تامین منابع مالی برای مشارکت در ساخت مدارس اقدام های 

گسترده ای انجام شود.

 تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 

از مدیریت قوی در بانک دی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از خدمات مدیرعامل 
کاهش مشکات عدیده ایــن بانک   بانک دی در جهت بهبود رونــد فعالیت و 

تقدیر کرد.
«، دکتر سید امیرحسین  گــزارش روابــط عمومی بانک دی و به نقل از »ایــثــار به 
قاضی زاده هاشمی در نشستی که با حضور معاونان و مدیران بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در سالن جلسات ستاد مرکز برگزار شد، ضمن تشکر از اقدامات صورت 
گفت: پیش از این بانک دی با مشکات عدیده ای مواجه  گرفته در بانک دی، 
بود که نارضایتی سهامداران را به دنبال داشت، اما امروز توانسته تا حدودی این 

مشکات را مرتفع کند که اقدام بسیار مهمی است.
کــه بانک دی توانست با  رئیس بنیاد شهید و امــور ایــثــارگــران بــا اشـــاره بــه ایــن 
کند تــا دو مجمع معوق ایــن بانک بــرگــزار شــود،  مدیریت قــوی ترتیباتی اتــخــاذ 
کـــرده و  کـــرد: شــرکــت هــای زیرمجموعه ایــن بــانــک نیز نظم خــوبــی پــیــدا  اظــهــار 
گزارش الزم است به  گزارش آن ارائه شد و پیرو این  حرکت مثبتی شروع شده که 
 جهت این عملکرد خوب از مسئوالن بانک دی تقدیر شود تا سایر بخش ها نیز 

تشویق شوند.
علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی نیز در این نشست گفت: هیئت مدیره و 
مدیران بانک دی از ابتدای سال جاری به صورت شبانه روزی در پی عملیاتی 
کردن استراتژی ها و برنامه های مدون بوده اند و خوشبختانه در فاصله کمتر از 50 
روز مجامع سال های 1399 و 1400 برگزار شد تا نماد بانک دی پس از حدود 9 ماه 

بازگشایی شود که این خواسته مهم سهامداران بود.

5کشته در واژگونی پژو 

ــون و  گـ ــاده خــرم آبــاد بــه کوهدشت واژ ــودروی پــژو در ج خـ
رئیس  آن شــد. مهدی غیبی،  پنج سرنشین  مــرگ  باعث 
مرکز اورژانــس پیش بیمارستانی استان لرستان به ایسنا 
 گفت: خودروی پژویی با پنج سرنشین در محور کوهدشت

گون شد. نیروهای امدادی  - خرم آباد در حرکت بود که واژ
اورژانس برای امدادرسانی در محل حاضر شدند که معلوم 

شد هر پنج سرنشین آن فوت شده اند. 

صدور کیفرخواست قاضی و وکیل قالبی
کیفرخواست  کــل دادگــســتــری هــرمــزگــان از صـــدور  رئــیــس 
ــیــل دادگــســتــری  کـــه خـــود را قــاضــی و وک ــرادر  ــ ــرای دو بـ ــ ب
کــرده بودند، در دادســـرای عمومی و انقاب قشم   معرفی 

خبر داد.
به گزارش میزان، مجتبی قهرمانی درباره تشریح این پرونده 
کنان جزیره قشم از   گفت : پس از شکایت تــعــدادی از سا

که با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان قاضی  دو بــرادر 
کرده بودند، این  کاهبرداری  و وکیل دادگستری اقدام به 
موضوع به صورت ویژه توسط دادستان عمومی و انقاب 

شهرستان قشم مورد رسیدگی قرار گرفت .
ــزود: درجــریــان تحقیقات ســرانــجــام ایــن دو بــرادر  ــ وی اف
ــاس مـــدارک موجود  شناسایی و بــازداشــت شــدنــد. بــر اس
در پــرونــده و بــر اســاس اظــهــارات شکات و مالباختگان، 
کــه بــه دروغ خــود را بــه عنوان  متهم اصــلــی ایــن پــرونــده 
از سادگی  استفاده  با  بــود،  کــرده  عالی رتبه معرفی  قاضی 
 برخی از مــراجــعــان و ظــاهــرســازی، اقـــدام بــه کــاهــبــرداری

کرده بود.
این متهم فقط در یک پرونده با این ادعا که می تواند حکم 
صادر شده را در مراجع عالی قضایی نقض کند، 370میلیون 

تومان از افراد مختلف کاهبرداری کرده بود.
ــادآور شــد: اتــهــام وارده  کــل دادگــســتــری هرمزگان یـ رئیس 
کــاهــبــرداری و  بــه متهم اصــلــی ایــن پــرونــده مباشرت در 
ــق اســـت. کــیــفــرخــواســت متهم  ــاف ح ــرخ ــال نــفــوذ ب ــم اع
کــاهــبــرداری   دیــگــر ایــن پــرونــده نیز بــه اتــهــام معاونت در 

صادر شده است. 

 مرد دهیار که در جریان اختاف های 

ــاورزی یکی از اقــوامــش را  ــش ک کـــاری و 
ــود، بــازداشــت  کشته و مــتــواری شــده ب
گفت وگو با جام جم، جزئیات قتل را  شد. متهم در 

تشریح کرد.
گــزارش خبرنگار جام جم، متهم به قتل 40ساله  به 
دهیار یکی از روستاهای منطقه امامزاده داوود)ع( 
که در جریان درگیری و اختاف های  تهران اســت 
قدیمی، یکی از اقوامش را روز نهم مرداد امسال با 
چاقو زخمی کرد و وی بعد از دو هفته در بیمارستان 
فوت کرد. با گذشت یک و ماه ونیم از قتل و فرار دهیار 
از شهرستان های  او در خانه پدرزنش در یکی  رد 
بازداشت  آنجا  و  به دست آمد  البرز  استان  ــراف  اط
شد. متهم به قتل به شعبه سوم بازپرسی دادسرای 
قضایی  تحقیقات  در  و  شد  منتقل  تهران  جنایی 
گفت: قصد قتل نداشتم. آن روز او با افــراد زیادی 
ــود. درگـــیـــری مـــان بــر ســر آب و کــشــاورزی  ــ ــده ب آمــ

که بترسد و این دعــوا را  گرفت. چاقو برداشتم  باال
ترک کند که باعث مرگ وی شدم. 

 گفت وگو با متهم به قتل 

از زندگی ات بگو.
 متاهلم، دو پسر 2 و 9 ساله دارم. به عنوان پیمانکار 
کــار مــی کــردم و بعد دهیار روستای  در یک شرکت 

زادگاه مان شدم. فکر نمی کردم یک روز قاتل شوم. 
 مقتول را می شناختی؟

 او عموزاده پدری ام بود. 
 انگیزه ات از قتل چه بود؟

قــصــدم قــتــل نـــبـــود. ســـر مــلــک و آب کـــشـــاورزی با 
ــر هــم برخی  ــن اواخـ هــم اخــتــاف هــایــی داشــتــیــم. ای
زمین های کشاورزی را تغییر کاربری داده و به منابع 
را  کارهایش  نتوانستم  بــود.  رســانــده  آسیب  طبیعی 
تحمل کنم و تخلفاتش را گزارش دادم تا پای خودم به 
ناحق به ماجرا کشیده نشود. روز حادثه با خانواده ام 
سوار خودرو بودیم که مقتول با افراد زیادی به محل 
آمده و راه مان را سد کردند. پیاده شدم تا به خانواده ام 
آسیبی وارد نشود. با من درگیر شد. با بیل و چوبدستی 
کــردم این  کتکم زدنــد. سعی  به من حمله ور شده و 
گوسفند  که نشد. چند روز قبل  دعــوا را پایان دهــم 
قربانی کرده و چاقویم در خودرو جا مانده بود که آن را 
برداشته و سمت آنها و عموزاده ام دو ضربه پرت کردم 
که او و بقیه بترسند و بروند و دعوا تمام شود که نشد و 

ضربه ها به گردنش خورد و جانش را گرفت. 
 بعداز قتل کجا رفتی؟

کــردم. همسر  چاقو را در خانه یکی از اقوامم پنهان 
و بچه هایم را به خانه پدر همسرم بــردم. خــودم به 
شهر قم رفتم و دو هفته ای در بیمارستان بستری 
بودم. اقوام و ریش سفیدان را برای جلب رضایت نزد 
خانواده مقتول فرستادم اما رضایت ندادند. یک روز 

که به خانه پدرزنم رفته بودم آنجا بازداشت شدم.

عدلیه

 دهیار متهم به قتل: 

پلیس پایتخت به دنبال اعضای یک شرکت هرمی مقتول به منابع طبیعی آسیب رسانده بود
اســت کــه بــا حبس غــیــر قــانــونــی  افـــراد جــویــای کار 
ــاذی   در بــرابــر آزادی آنــهــا  از خــانــواده هــایــشــان اخ

میلیونی می کرد . 
به گزارش خبرنگار جام جم،  اواخر مرداد امسال مردی 
میانسال  با حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای 
کــرد پسر 20 ســالــه اش ناپدید  جنایی تهران شکایت 
شده است.   با دستور بازپرس غام حسین صادق زاده  
گاهی تهران از خانواده این  تحقیقات ماموران  پلیس آ
کن یکی از شهرهای اطراف  جوان آغاز و معلوم شد  سا
کار از خانه  کرج هستند و پسر سربازشان برای یافتن 

خارج و ناپدید شده است.  
گاهی تهران  بعد از یک هفته این خانواده به پلیس آ
کــردنــد پــســرشــان بـــرای چند دقیقه   آمـــده و اعـــام 
گفته ربوده  توانسته با آنها حرف بزند و با التماس 
شده و آدم ربایان برای آزادی اش پول خواسته اند. 

ــرد  در تماس های تلفنی بــا این   بعد از آن چند م
خانواده در برابر آزادی پسرشان 200   میلیون تومان 
خواستند و برای واریز پول، شماره حساب گروگان را 

داده و تهدید به قتل وی کرده بودند. 
خانواده گروگان، پول را واریز کرده اما آنها پسر جوان 
کرده و سه بار  را آزاد نکردند و دوبــاره تقاضای پول 
ــرار گذاشته امــا در محل قــرار  ــرای دریــافــت پــول ق ب
حاضر نشدند. آنها سپس از ترس این که دستگیر 

شوند، گروگان را آزاد کردند.
گروگان نجات یافته  در تحقیقات پلیسی گفت : سرباز 
بودم و می خواستم کاری پیدا کنم و در آمد داشته 
که با مــردی آشنا شدم.  کــار بــودم  باشم . به دنبال 
او  می گفت می تواند مــرا در نیروگاه بــرق استخدام 
ــازی ام در  ــرب مــوقــت کند و بعد از پــایــان خــدمــت س
آن روز فریبم  آنجا به طور رسمی استخدام شــوم. 
داد و برای استخدام مرا به خانه ای در جنوب شهر 

برد که نشانی اش را به خاطر ندارم.  افراد زیادی در 
اتاق های  آنجا زندانی بودند. 

ــرده و از  10 عــضــو بــانــد هــم از زنــدانــیــان مــراقــبــت کـ
خانواده شان پول می گرفتند. آنها می گفتند  عاوه 
بر این که خانواده هایمان در برابر آزادی ما باید 20 تا 
200 میلیون تومان پول بپردازند، بایستی افرادی را 
به بهانه استخدام و سرمایه گذاری به آنجا بکشانیم 
که از خانواده آنها نیز اخاذی کنند در غیر این صورت 

ما را خواهند کشت. 
در جریان  تحقیقات مشخص شد اعضای این باند 
فــراری مدت هاست  یک شرکت  هرمی را راه انــدازی 
کاریابی، افراد را به آنجا  و  به بهانه جذب سرمایه و 
کشانده و با حبس غیر قانونی در برابر آزادی شــان 
کانی اخاذی می کنند.  از خانواده های آنها مبالغ 
ــرای دســتــگــیــری اعـــضـــای ایـــن بــانــد  ــ تــحــقــیــقــات ب

آدم ربایی ادامه دارد . 

گروگان گرفتن جویندگان کار برای اخاذی

پسر نوجوان که در جریان درگیری بر سر یک دختر مرتکب قتل شده بود، 
پس از دو ماه فرار شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار جام جم، رسیدگی به این پرونده از دو ماه قبل و با گزارش 
درگیری مرگبار چهار پسر نوجوان در یک پارک در مهرشهر کرج در دستور 
تیم جنایی این شهر قرار گرفت. ماموران با حضور در محل متوجه شدند 
چهار نفر در این درگیری حضور داشتند که یکی از آنها با ضربه چاقو مجروح 
و بر اثر شدت جراحات جان باخته بود.  دوست مقتول که در این درگیری 
حضور داشت در تحقیقات گفت: »مدتی بود با پسری به نام شایان اختاف 
و درگیری داشتم. او مدعی بود من مزاحم دوست دخترش شــده ام. این 
درگیری ادامه داشت تا این که در پارکی در مهرشهر قرار دعوا گذاشتیم و من 
همراه دوستم به محل دعوا رفتیم. شایان هم همراه دوستش آمده بود. 
با شایان درگیر شدم و دوستم در هواخواهی من، قصد پایان دادن دعوا را 

داشت که شایان او را با چاقو زد و بعد هم فرار کرد.«
گاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی  با شناسایی هویت متهم به قتل، کارآ

گاهی البرز راهی محل خانه شایان شدند اما او با اطاع از مرگ پسر  پلیس آ
نوجوان فرار کرده بود. تحقیقات برای دستگیری او ادامه داشت تا این که 
گاهان راهی آنجا شدند اما قبل از  کارآ کرمانشاه به دست آمد و  ردش در 
حضور ماموران از آنجا گریخته بود. سرانجام بعد از دو ماه، ماموران دریافتند 

شایان به چابهار رفته و قصد دارد به طور غیرقانونی از کشور فرار کند. 
تیمی از ماموران با دستور قضایی خود را به مخفیگاه پسر نوجوان رسانده و 

قبل از این که موفق به فرار از کشور شود، دستگیرش کردند. 
این باره  در  البرز  استان  گاهی  آ رئیس پلیس  نادربیگی،  محمد  سرهنگ 
گاهی به این قتل اعتراف کرد و مدعی  گفت: »متهم پس از انتقال به پلیس آ
شد  دوست مقتول مزاحم دختر مورد عاقه اش شده بود. به همین خاطر 

با او قرار گذاشته که در محل قرار مرتکب قتل شده و گریخته بود.« 
وی در پــایــان بــا اشـــاره بــه معرفی متهم بــه مــراجــع قضایی از خانواده ها 
ــم بــر رفــتــار فــرزنــدان خــود داشــتــه باشند تا  درخــواســت کــرد تــا نــظــارت دائ

عزیزان شان با رفتارهای هیجانی آینده خود را تباه نکنند.

 قتل پسر نوجوان در هواخواهی از دختر مورد عالقه
نظمیه
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امام علی )ع(

از کمال آدمی است که آنچه را زیبنده او نیست فرو گذارد.
أعالم الدین

بازار علم فروشی !
3 سال پس از قانونمندشدن، همچنان خرید و فروش پایان نامه ادامه دارد

 قصه فروش پایان نامه در ایران همچنان ادامه دارد، 

میثم اسماعیلی

وزنامه نگار  ر

هرچند گاه به گاه با داغ شدن این موضوع در رسانه ها 
ــه خـــود مــی گــیــرد و وعــده  ــنــش هــای رســمــی ب ک گـــاه وا
ــه نــظــر مــی رســد  بــرخــوردهــایــی داده مــی شــود، امـــا ب
فــروشــنــدگــان علم در ایـــران همچنان در ســایــه یک 
مصونیت احتمالی به فعالیت خود ادامــه می دهند. 
خواهد  پیگیری  موضوع  این  که  می گویند  مسئوالن 
گر قرار بود این موضوع دنبال شود، حداقل  شد؛ اما ا
نشانه هایی از آن قابل مشاهده بود. نگاهی به ۱۶ اتاق فکری که در وزارت علوم 
برای حل مسائل علمی کشور تأسیس شده، بیندازید. کدام یک از این اتاق های 
فکر وزارت علوم با مسأله سوءرفتارهای علمی مرتبط است؟ هیچ کدام! با توجه به 
کز فروش پایان نامه و مقاله در خیابان های شهر به خصوص  معضل وجود مرا
اطراف دانشگاه تهران، مجلس شورای اسالمی در سال ۹۶ قانون »پیشگیری و 
کــه بــه موجب ایــن قانون   کــرد  ــار علمی« را تصویب  مقابله بــا تقلب در تهیه آث
کز تحقیقاتی ملزم شدند تا کمیته های اخالق در پژوهش را برای  دانشگاه ها و مرا
کارشناسان این  کنند. اما بسیاری از  پیگیری سوءرفتارهای علمی راه انــدازی 
حوزه معتقدند متوسل شدن به آیین نامه ها برای مقابله با سوءرفتارهای علمی 

کافی نیست. قصه خرید و فروش علم در ایران از جنبه دیگری هم اهمیت بسیاری 
دارد، چرا که بسیاری از نهادهای دانشگاهی عموما با ارائه آماری تعداد عناوین 
پایان نامه ها را مبنایی بر جهش علمی ایــران معرفی می کنند و احتماال چنین 
که  که جهش علمی در ایران چشمگیر بوده است! در حالی  استدالل می کنند 
می دانیم بخش قابل توجهی از این پایان نامه ها هیچ نشانه ای از استدالل آنها 
نــدارد و تنها به به یک توهم علمی این نهادها منجرمی شود. چند سال پیش 
یک عضو فرهنگستان علوم ایران برآورد کرده بود که هرساله حدود 5000 پایان نامه 
که برابر با ۱0 درصد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ارائه شده در کشور است، 
از بازار خریداری می شوند. همان آمارهای چند سال پیش هم نشان می دهد که 
۳۳0 هزار پیوند به مقاله فروش ها در جست وجوی فارسی گوگل وجود دارد و این 
عدد احتماال در زمانه کنونی رشد چشمگیری هم داشته است. اما در مقابل این 
رویه معمول در پیاده روهای خیابان انقالب وزیر علوم نظر متفاوتی دارد. او چند 
کز فروش پایان نامه  هفته پیش با بیان این که وظیفه وزارت علوم این نیست که مرا
زیرنظر  دانــشــگــاه هــای  »در  بــود  گفته  کند،  پیگیری  شهر  سطح  در  را  مقاله   و 

وزارت علوم، این تخلفات بسیار نادر است و چنین اتفاقاتی نمی افتد.« شاید رد 
یکی از دالیلی که این موضوع به سرانجام نرسیده را بتوان از همین گفته های وزیر 

علوم متوجه شد. 
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تو   آن شعری که من جایی نمی خوانم، که می ترسم
به جانت چشم زخــم آیــد چو می گویند تحسینم

محمدعلی بهمنی 

پیشخوان

امروز در تاریخ

نکته روز

ورش اعــام شده  ــر ــوزش و پ ســال تحصیلی تــازه آغــاز شــده اســت و آن طــور که از ســوی وزارت آم
وده شده است. اما در همه  یک میلیون و 600 هزار دانش آموز تازه به نظام آموزشی ایران افــز
این سال ها و با گذر هرم جمعیتی دهه 60 از زمان آمــوزش، تعداد دانش آموزان ایــران کاهش 
یافته است. کاهش تعداد دانش آموزان ایرانی طی دهه های گذشته یک نتیجه جالب توجه هم 
ی از زیرساخت های اضافه شده به نظام آموزشی طی این سال ها کارکرد  دارد و آن این که بسیار

اساسی خود را از دست می دهند. 

در سراسر کشور چند مدرسه وجود دارد؟
بر اساس آمار اعالم شده در مجموع تعداد ۱07 هزار 
کــشــور وجـــود دارد. در  و ۱7۱ مــدرســه در ســطــح 
حال حاضر تعداد ۶۱ هزار و ۳4۶ مدرسه در پایه 
ابتدایی، 2۳ هزار و 7۹ مدرسه در مقطع متوسطه 
اول، 2۱ هزار و ۱8۶ مدرسه در دوره متوسطه دوم 
و ۱5۶0 مدرسه آموزش و پرورش استثنایی وجود 
دارد. الزم به ذکر است تعداد 2۱ هزار و 702 مدرسه 
همچنین  دارد.  وجـــود  پیش دبستانی  پــایــه  در 
تعداد کل هنرستان ها در سطح کشور ۶۹8۳ باب 
است و بر این اساس تعداد 5۹۹۶ باب هنرستان و 

۹87 مجتمع هنرستانی وجود دارد.
آمار دانش آموزان در سطح کشور

مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات اعالم کرد 
که در سال تحصیلی ۱400-۱۳۹۹ بیش 

از ۱5 میلیون دانش آموز در ۱۱0 هزار 
مدرسه دولتی و غیردولتی مشغول 

ــد. تــعــداد  ــدن ــه تحصیل ش ب
۱5 مــیــلــیــون و ۱۳8 هـــــزار و 
52۳ نفر در سامانه سناد 

ثـــبـــت نـــام کــــرده انــــد که 
ــداد، هشت  ــعــ ــ ت ایــــن  از 

میلیون و 278 هزار و 282 
دانش آموز در دوره ابتدایی، 

سه میلیون و 4۳7 هزار و ۶7۳ نفر 

در متوسطه اول و دو میلیون و ۶8۹ هزار و ۳44 
نفر در متوسطه دوم ثبت نام کرده اند. 

تعداد دانش آموزان در مدارس غیردولتی
بر اساس گزارش ها، تعداد یک میلیون و 48 هزار 
و 87۹ دانش آموز در مدارس غیردولتی مشغول 
، تعداد ۶۳۱ هزار و  به آموزش هستند که از این آمار
۶۹۶ دانش آموز پسر و 4۱7 هزار و ۱8۳ دانش آموز 

دختر مشغول به تحصیل هستند. 

تعداد دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی
ــوزان پــســر در  ــ ــــش آم ــعــداد دان ــا، ت ــزارش هـ طــبــق گـ
مــدارس نمونه دولتی، ۳2۱ دانش آموز در مقطع 
ابتدایی، 47 هزار و ۹7۶ نفر در دوره متوسطه اول، 
74 هــزار و 7۶ دانش آموز در مقطع متوسطه 
دوم و 74۹۱ دانش آموز در هنرستان تحصیل 
می کنند. همچنین تعداد ۳۱۱ دانــش آمــوز 
ابــتــدایــی،  دخــتــر در مقطع 
4۶ هزار و 870 نفر در مقطع 
هــزار   77 اول،  متوسطه 
مــــدارس  در  نــفــر   77 و 
متوسطه نمونه دولتی و 
5840 دانش آموز دختر در 
نمونه دولتی مشغول  هنرستان های 

به تحصیل هستند.

باغ سوخته
»عــراقــی هــا یکی یکی خــانــه هــای مـــردم را اشغال 
می کردند و در آنها مستقر می شدند. در بعضی از 
خانه ها هم تعدادی از نیروهای ما مستقر بودند 
دیگر  کنند.  بیرون  را  عراقی ها  می کردند  سعی  و 
نیروهای دو طــرف درهــم پیچیده بــودنــد. نحوه  
عمل نــیــروهــای مــا بــه ایــن صـــورت بــود کــه ابتدا 
گاهی  نارنجکی به داخل خانه ای می انداختند و 
یک عراقی را کشته یا اسیر می کردند. خود من هم 
در چند مرحله در این نوع عملیات حضور داشتم 
و با آن کــه این همه تالش می کردیم می دانستیم 
این کار بی حاصلی است. چرا که عراق به جای هر 
نیرویی که از دست می داد یک یا چند نفر دیگر را 
جایگزین می کرد و ما هر نفر را که از دست می دادیم 
ــان کــاســتــه مــی شــد.  ــدادم ــع ــت ــار و اس ــ عــمــال از آم
وضعیت و نحوه  جنگ عراقی ها بــه ایــن صــورت 
که فقط 24 ساعت می جنگیدند و بالفاصله  بود 
عوض می شدند در صورتی که ما که نیروی مقابل 
آنها بودیم گاهی 72 ساعت بــدون خــواب و آب و 
»بــاغ سوخته«  و استراحت می جنگیدیم.«  غــذا 
سرهنگ  خــاطــرات  کتاب 
علی قمری از فرماندهان 
خــرمــشــهــر  دژ  پــــادگــــان 
که به عنوان یکی  اســت 
روایت ها  از مستندترین 
ــاه تــخــصــصــی  ــ ــدگـ ــ بــــا دیـ
جنگی دربــاره آزادســازی 
ــوی  ــ س از  ــر  ــهــ ــرمــــشــ خــ
انتشارات خورشید باران 

منتشر شده است.

بوی ماه مدرسه!
نگاهی به وضعیت آماری نظام آموزشی در سال تحصیلی پیش رو

پیام سرپرست بانک توسعه تعاون به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، سرپرست بانک توسعه تعاون پیامی صادر نمود.یکی از مقاطع پرشکوه تاریخ ایران اسالمی، هشت سال دوران دفاع مقدس و 
بزرگداشت ایامی است که عزت و عظمت و استقالل این ملت بزرگ به واسطه آن تثبیت گردید. جنگ تحمیلی علیه ایران جنگی متعارف نبود. رژیم بعثی صدام به نمایندگی 
از تمامی قدرت های مستکبر به میهن اسالمی ما تجاوز نمود اما با استعانت از خداوند و به برکت راهبری های امام راحل و ایثار شهدا در نهایت شکست را پذیرا شد. هفته 
دفاع مقدس نماد و الگوی انسجام، اراده و حضور مردم کشورمان برای دفاع از آرمان های مقدسی است که با تبعیت از والیت و با تمسک به قرآن به نقش آفرینی در تاریخ 

پرداختند و با ایثار جان خود توانستند آرامش و امنیت را برای ما به ارمغان بیاورند. 


