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�ــ� و�ــ�� ���� ��ور���� د�ــ�ــ�اش در �ــ�م ���� 
�ـــ��ـــ�ـــ�اغ(ع)، �ـــ�ر د�ــ�ــ� �ــ�ــ�ه دو�ــ��ــ� �ــ�ــ��ــ�ت و 
ر����  ��ی آ����� �� ����� ���ق ���ی در ا��ان 

ر� ���ن داد. 

 ���ه دو���� �����ت آ����� �� ���ق ���

�� ��� را  ا��� ����

ر����  ��ی ��ر�� �� �� ��� ��ه ��� ��ان ����� 
ا�ــ�ــ�ر �� ��د�� �ــ�� �ــ�ان  ���ر��ن را  و ����دی 

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

���� �� در��ره ����د ��ی ا��ا�� �����

�� ��� را  ا��� ����

از  ����ل  د�ــ� �ــ�ز   ��� ���� ��زی  �����ت 
. ��ار ��د ا�� ���  راه دور در �����ن ����� آ��د ���از

در ���ن ����� ����� ��د ��  ���� ��. 

���� ��دن ��� در ���از

�� ��� را  ا��� ����

�ــ� �ــ�د�ــ� �ـــ�ن �ــ� �ـــ�م ����� ۲۰۲۲ ����� از 
��درآ������ �������ن ���� ��ه �� ������ ��� 

��� ا��ان، در رده ��زد�� ا�� ���� ��ار دارد. 

��درآ������ �������ن ��م ����� 

�� ��� را  ا��� ����

ا��� ��  از  ز�ـــ�دی در ������ی   ����� �ــ�اج ����� 
����ری �� ��ا�� دا�� �� �� ����� �� ا��ا�� 

�� ارا�� را���ر ی ��ای ����� ��اج ��دا��� ا��. 

��اج ����� �� ��� ��م د��ان

�� ��� را  ا��� ����

را�ــ�ــ�ه ���� را�ــ� ��� �� از دو �ــ�ل ��رگ ���� 
��پ ���� ��ای ��م ����� را �� وزن ۴ �� و ��ل 

 .���� ��� ۲/۸

���� ��پ ��م ����� �� �زن ۴ ��

�� ��� را  ا��� ����

جلد دوم

�ز���� ��م �� ���� ��� ����، از  ��� دوم �
������ ������ در ��زه ��ی راد��، �������ن، ر����، 

�����، ��� و ا���� ��� ز���� �� ��د. 
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����

��ک

A  آ����آ��ا

���ش

��و��  

���ا��ت دا��

���ه ز��

 ��و

 ����  ��

��� ا��ان و آزاد�ــ�ن ���ن در ��گ ���ای ����م و �� ���ه 

ر��� ��ز��ن
����� و ار�����ت ا����

���  ا���م
�������ی ا����� ��ر

��د�� ��ور���� ا��� در ��م ���� ���ت ا����� ���� 
���� ا���م �����. ��ور��� �����ی ��رد ����� د����ن 
ا�� ��ز و ��م، در �����ت ا��� ��د ��ر د��� ا���ت ��د �� ��� 
ــ� ا�ـــ�ق �ـــ�ی �ــ�ــ� و  ز�ـــ�ن و �ــ�ــ�ن ا�ــ�ــ�ــ�ب �����ت �ـــ�د را �
د����ه ��ی ا����� �������ن ������ �� ���. آ��� در ا�� 
���ن ��� از ��� ����  ���� ا��، رو���د ر���� ای و �������� 
��ب در ���ل ��د�� ��ور���� ���از ا��. ر���� ���� �� �� 
 �� روز�ــ�ی ا��� ����ژ ����� و ا����ش در ����� ا�ــ�ان را در ���� �� ��� ادرا
���م ���ر در ا���ر و ����� ��ی ��د �� ����� ����ه ��د��، �� را��� ���و�� ����ط �� 
، ��ر و ��ادر ����ش را در ا�� ��د�� از د�� داده ��د �����ر ��د�� ��  ��د�� �� ��در
����ت ����� و ��ز�� �� ����� و ��دا��� د�� آ��� �� ��� از ۴۰ روز ا��� ��ده ا�� 

���وش ���د. 
��»، ��ور��، ��ا�� و ارزش �� ��رد ��ف  ���ن ��ر�� ���ان ��ه ا�� �� در «��� ادرا ��
د��� ��ار �� ���د �� �� وا��� ����� در ����ن ��، �� �����ر ���ی و ذ��� ����� 
��� ذ��� �� ا�� د������، ����ن و ا���س ا�� و  د��ر د������ ��د. ������ وا
���� و ������ ��ی ��د را �� ر���ر��ی ����� و ����� ��ر �� د��. در ا�� ���د��، 

���ن «وا����» و «���ر  ��ل  از وا����» ����� ای ���� و ����دار و��د دارد.
ا�ــ�وز ز��ن آن ر���ه ا�� �� ��ر ����� ��د�� ��ور���� ���از در ��ا�� ا���ر����� 
����� ��د. ��� از ا�� ��ر ����� �� �� �� از ا�� ��د�� ��� از ��� ���ن ��ه ا��، 
�������� د����ن در ���ل ���ق ��� و ��م ارزش و ا���� ��ن ���و��ان ا��ا�� ��ای 
آ�����. ����� ���ی، �� ���ه ����ی آ��� ���� �� ��ور��� ��ز�� ��دد. «��ور���» 
���د و ���ان آن را در ���  �� در ���� ا�ــ�اف ������ن و �����ان ���م �ــ�ار  ز���� 
���� ��ی ����� ��ه از ��ی آ��� ����� ��د، ���اق «��ور��� ��ب»  را���د�� و ��
��اه و از �� ��� ��ا�� ��رت �� د���. دو���� ��زی  ��ده و ��� ������� آن را ��� �� ا
�� ��ور���  ���ن «��ور��� ��» و «��ور��� ��ب» را �� ��ر�� در ����� �����ه ��ده ا��. ا
ک  �����ی دا�� در ���ن ا��م د�� �� �����ت ���� و ��د��ن و ز��ن �� ���ه را �� ��
و ��ن ����، از د�� د����ن ���د ��ور��� ��ب ��ده و در��ر�� �� �� ��د را ����� 
�����ن و �����ن آن در ��������� دور�� از ���ن ا��م ���، ���اق ��ور��� �� ا�� و 
���� �� آن ������ ��د. �� ���ن ����، �������ن ��ور��� ��� �� دو د��� �������ن ��ب و 
�� ����� �� ����. رو���دی و������ �� ����� از ���ه ا��ار��ا���� ����� در ��ب ���� 

�� ����� ا������ ا��. 
، �� ������� ر���� ای و �����  در �����، ��ر ����� د��� ��د�� ��ور���� ا��� ���از
د����ن در ��ا��� ���م ���ر �� ���م و ��� ا��ان ����ط �� ��د. ر���� �� �� د���ر 
�������اران و در �� رو�� ����س ا�� ������، �� ��ادث ���� �� د��� و ��ا��س 
����� �����ن ��رت، ���ان و ������ ����ر روی و���� ��ری در ���ن ا��وز را ������ 
�� ����. در ا���� ����� ����� ��ا�� �����ر ��د�� ��ور���� ���از در ����ری از 
ر���� ��ی ���� و ������ت آ��� ��ا��� ��. ا�� ���ن ������ �����ی و ���ا���� 
����� ��ه از ��ی د����ن ����ب �� ��د �� ا���ام آن، ����ل ذ��وت، ���رت و 

������ �� ��ا�� ��د. 

��ر �����
 ��د�� �������� �����اغ �

یادداشت

ــ� روز�ـــــــــ�ی ا�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ��ـــ�ت �ـــ��ـــ� و  ــ �

��د��� ���� ا���ا��
��دی ��د��

را از  �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� ا�ــ�ــ�ر �ــ�ا�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ه ای 
����� (��ب آ���) �� �����. ���وزی ��رگ 
ــ� رژ�ــ�  دو�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ن در �ــ�ــ�ز�ــ� �ــ�ــ��ــ� �
ا������ ��س در ���ان ��ر�� از �� �� و 
��دی ��زی روا�� ��ر�� و ���س از ��ی 
، ا����ت و �������ی ��ری در ���  د���
����ن ���و�� را ������ �� ��ده و �� ���ن ���ان �� ��ت ����ا�� 
�����ن ��زش ا��وده ا��. ا�� ������ ��  د����ن و ����اران 
در���� ���� ����� �� ����ری از �������ان ���� �� ��� از ��ل ۲۰۱۸

���دی( ز�ــ�ن ���� دا�ــ� در ��ر�� و �ــ�اق) از ���� ����ن 
 ���  ����� در  آن  �ــ�  وا����  �����ی  �ــ�ور�ــ�ــ� �ــ�ی  و  �����ا 

�� ���ن �� آورد��. 
���ن ��ر د��� ��رت ���و�� �����ن ��ه ا��. در ���� �� دو��  ا
����� �� ���ان ��� از �����ن ����ی ���س، ����� ا���ی روا�� 
ا�� ���� �� ����� ���ر ا�� در ��ر�� ��د، ����ری ا���� 
ا��ان ��ا��� ��ر د��� ز���� ��� ���ی روا�� ���و�� ������ و 
د��� را ��ا�� آورد. ��ون �� ا�� ����� �� ���وزی ����� ای 
 ���� ��رگ در را���ی ����ش ���� ���و�� ����ب �� ��د. ا
������ن ���و�� ���ر �� ��د�� �� «ز��ن» �� ����� ����� ����ه 
��� ����� ����ن ���و�� �� ���ر �� آ��. آ��� ��ش دا���� در 
���� ���ا�� و ����� رز�����ن ���و�� را ����� ��ده و در ���� 
�����ن ���و�� را ��ف ��ار د���، ا�� ا��وز ا�����ت   ��� ������

د���ی در ���ن ر� داده ا��.
ــ� و �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ی  ــ�� �ــ�ــ��ــ�ت �
�ــ�ــ�ن ���� و�����  ا آ���  �ــ�ــ�ان �����.  ���� ���و�� �ــ��ــ�ا 
�ــ� �ــ�ــ�ر و�ـــ�� �ــ�  در �ــ� آ�ــ�ــ� (و ا�����ل �ــ��ــ� از آن   �����
ــ�) را �ــ��ــ� �ــ�ــ�ر �ــ�ــ� �ــ�د�ــ�.  ــ� آو�ـ ــ�ر ا�ــــ�اف �ــ�ــ�ــ�ــ� ای �ـ �ــ� �ـ
ــ� �ـــ�ر�ـــ�، �ــ�ــ�ــ�ــ�ل ����  ــ� �ـــ�د � ــ ــ�زی روا� ــ�دی �ـ ــ� �ـ �ــ�ــ�س �
���ر��ی  و   ��������� ــ�  رژ� ����� ای  ���ه ��ی  �ــ�  را   ����
ــ�ه �ــــ�ده ا�ـــ�.  ــ� �ـــ� ا�ــ�ا�ــ�ــ� �ــ�ــ�� ــ ــ�زی روا�ـ ــ�دی �ــ ــ�ار �ــ ــ��ـ �ـ
��ا��ش ����� �� ا�� ا��ام ���س �� از ا���ی روا�� دو�� ����� 
�� رژ�� ا������ ��س و ������ ��دی ��زی روا�� ���� ���ر��ی 
ــ�رات �ــ��ــ� ����ه و ����� �ــ� �ــ� آو�ــ� �ــ�رت  ــ �ــ��ــ� از ���� ا�
���� �ــ�ای ��ز���ا�� ا��  ����� و �� �ــ�دی �ــ�د �ــ�وی �� ���م 
 ����� �����ن ��زش �� د��� ��� ��رده ا���� ����� را ��   ��
وا��� و ���ت ��� ���و�� ����� داده ا��. ���� آ��� در ����� 
ا�ــ�.  آن  ������ت  ���م  و  ���و��  �����ن  �ــ��ــ�،  �ــ�ا�ــ�   ����
ز��ن ز��دی �� درک ا�� ����� ���� د����ن ���ن ا��م ���� 

�����ه ا��.

���د��ی ���� ��رت
 ����� ای ���و�� 

نگاه
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و  اطــاعــات  وزارت  مشترک  تبیینی  بیانیه 
ــاره  ســازمــان اطــاعــات ســپــاه پـــاســـداران دربـ

حوادث اخیر در کشور منتشر شد. 
در این بیانیه، در سه بخش پیش از آشوب، 
حین آشوب ها و پساآشوب به اطاعاتی متقن 
دربــاره مداخات رژیــم آمریکا در اغتشاشات 
اخیر کشور اشاره شده است. در مقدمه بیانیه 
مذکور ضمن اشاره به اتقان داده ها و مستند 

بودن آنها آمده است: 
 براساس اطاعات موجود، محرز شده است 
بخش  نیز  و  مقدمه چینی  زمینه سازی،  کــه 
مهمی از عملیات اجرایی آشــوب هــای اخیر 
تــوســط ســرویــس هــای جــاســوســی بیگانه در 
قــالــب بــســتــه ای طــراحــی و بــه واســطــه برخی 
گروه ها و شبکه های مرتبط با آنها به روش های 

مختلف درون کشور پیاده سازی شده است.
بیانیه حاضر در ادامه یادآور می شود رصدهای 
دقیق و مستمر اطاعاتی در بیش از یک سال 
گذشته، همچنین مستندات موجود از مقطع 
اغتشاشات اخیر و نیز اطاعات به دست آمده 
از سناریوهای دشمن برای مقطع پسابحران، 
مصادیق فراوان و استنادات غیرقابل انکاری 
رژیم تروریستی  همه جانبه  نقش آفرینی  از 
آمریکا در طراحی، اجرا و استمرار غائله مذکور 

دارد. 
تــدویــن کــنــنــدگــان ایــــن بــیــانــیــه تــبــیــیــنــی در 
بخش مــربــوط بــه مرحله پیش از آشـــوب با 
مستمسک قـــــراردادن مــاجــرای درگــذشــت 
کید  تا آمریکا  رژیــم  ســوی  از  امینی  مرحومه 
نشان  موجود  اطاعاتی  مستندات  کــردنــد: 
با   )C.I.A( سیا  جاسوسی  سرویس  می دهد 
همکاری سرویس های جاسوسی هم پیمان 
و نیابتی های مرتجع، پیش از آغاز آشوب ها، 
بــه شــیــوه هــایــی کــه اشـــاره خــواهــد شــد بــرای 
ــران با  ــدازی یــک غائله ســراســری در ایـ ــ راه انـ
هدف ارتکاب جنایت علیه ملت بزرگ ایران 
و تمامیت ارضی کشور و نیز زمینه سازی برای 
تشدید فشارهای خارجی، طراحی مبسوطی 
به عمل آورده بــود. طبق اطــاعــات موجود، 
نقش اصلی را در این میان آژانــس اطاعات 
از  و  به عهده داشــت   )C.I.A( آمریکا  مــرکــزی 
خارجی  اطاعات  سرویس  نزدیک  همکاری 

خارجی  اطاعات  سرویس  خبیث،  انگلیس 
رژیـــم کــودک کــش صــهــیــونــیــســتــی)مــوســاد( و 
بدوی  اشرافیت  خارجی  اطــاعــات  سرویس 
کشور دیگر بــرخــوردار بــود.  آل ســعــود و چند 
ــار هــســت که  ــی ــات مــعــتــبــری در اخــت ــاعـ اطـ
برنامه ریزی و اجــرای عملیاتی بخش عمده 
آشوب ها توسط سرویس موساد با همکاری 
صــورت  تروریستی  گــروهــک هــای  شقی ترین 
گرفته است. در بیانیه مذکور دربــاره عملکرد 
زمینه سازی  ــرای  ب جاسوسی  ســرویــس هــای 
آشوب ها درباره اقداماتی مثل تاسیس شبکه 
آمریکایی ها  سازمان های همدستان، تاش 
برای شکل گیری و بحران سازی در حوزه های 
نشست  بــرگــزاری  مثل  اجتماعی  و  فرهنگی 
با  کــارآمــدی  القای بحران  حقوق بشر اسلو، 
اوکراینی و واقعه  بر حادثه هواپیمای  کید  تا
متروپل آبادان،  مطالبه سازی کاذب با هدف 
کـــردن تــاثــیــر تــحــریــم هــای ظالمانه،   پــنــهــان 
برگزاری دوره های آموزش جنگ های ترکیبی و 
براندازی نرم، شناسایی و سازمان دهی شبکه 
، فحشا و همچنین  کز قمار اراذل و اوباش در مرا
تاش  های گسترده برای تزریق پول و امکانات 
و مسلح کردن افراد به ساح های گرم و انواع 
کردن آنها  دیگر تجهیزات به منظور توانمند 
کز و تاسیسات  در عملیات خرابکارانه علیه مرا
مهم و راه اندازی آشوب و تولید خشونت علیه 
مردم عادی و همچنین نیروهای انتظامی و 

بسیج، توضیحات مبسوطی ارائه شد. 
تدوین کنندگان این بیانیه در توضیح اقدامات 
رژیم آمریکا در بخش مربوط به مرحله حین 
آشــوب به موضوع درنظرگرفتن بودجه ویژه 
بــرای فضای سایبر در زمــان اغتشاش اشاره 

کردند و آوردند:
عملیات های  اجـــرای  گذشته  مــاه هــای  در 
ــران  ــردم ایـ ــ گــســتــرده عــلــیــه امــنــیــت روانــــی م
در قــالــب کــمــپــیــن هــای گــســتــرده ســیــاســی و 
تــاش هــای سرویس  از  ــوزه ای  اجتماعی، حـ
اطــاعــاتــی آمریکا بــرای فشار بــر مــردم ایــران 
بود. راه انــدازی جنگ اطاعاتی و شناختی با 
عاملیت نهادهای اطاعاتی و نظامی مانند 
سیا، سایبرکام و سنتکام، امروز در خود آمریکا 
نیز هیاهو به راه انداخته اســت، به طوری که 

کــوچــکــی از عــمــلــیــات فریب  ــای بــخــش  ــش اف
عمومی  افکار  علیه  آمریکا  گسترده  سایبری 
کنش های مقامات  ملت ایــران باعث شد وا
آمریکایی را برانگیزد و حتی پس از آن برخی 
ــرای  ــد ب ــردن ــای آمــریــکــایــی تـــاش ک ــه ه ــان رس
درزگیری از رسوایی به وجود آمده برای دولت 
آمریکا از سطح و گستره عملیات های ننگین 
می دانند  ــود  خ البته  بکاهند،  ــده  ش انــجــام 
پرداختن بیشتر به این موضوع و افشای ابعاد 
بیشتر آن و درنهایت اعتراف به شکست های 
تحمیل شــده، هزینه های این سرویس ها را 

به شدت افزایش خواهد داد.
 در ادامه این بیانیه درباره مرحله پساآشوب 

آمده است: 
 در یک ماه و نیم گذشته، دشمن آمریکایی 
و هم پیمانان خبیث و پــیــاده نــظــام مــزدور 
و نــارســانــه هــای ســفــارشــی کــار آنــهــا، یقینا با 
ترکیبی  وارد عرصه جنگ  ــوان خویش  ت کــل 
تأثیرگذاری  عملیات  بزرگ ترین  و  عیار  تمام 
شدند.  اســامــی  جمهوری  مقدس  نظام  بــا 
که  کــشــور  بـــرای جامعه اطــاعــاتــی پرافتخار 
شـــبـــانـــه روزی و لــحــظــه بـــه لــحــظــه تــحــرکــات 

می کردند،  تعقیب  را  ــزرگ  ب شیطان  ائــتــاف 
کل  که حریف  کمترین تردیدی وجــود نــدارد 
ترکیبی و عملیات  و  نــرم  سناریوهای جنگ 
تأثیرگذاری خویش را با همه توانمندی قشون 
خود و هم پیمانان، وارد صحنه  نبرد با ملت 
کــرد. اذعــان  مقاوم و ســرافــراز ایــران اسامی 
داریـــم دشــمــن مــزاحــمــت ایــجــاد و خسارت 

کرد و تعدادی از جوانان این مرز و بوم  وارد 
کامل  ک و خــون کشید، امــا با اتقان  را به خــا
می گوییم او نتوانست به هیچ یک از اهداف 
اصلی از پیش تعیین شده خود دست یابد. 
کــه از  ایــن ارزیــابــی مستدل و قطعی ماست 
انگلیس  و  آمریکایی  دشمن   ، ــار روزگـ قضای 
خبیث نیز بــه آن اذعـــان دارنـــد امــا جــرأت و 
جسارت اعتراف آشکار به آن را ندارند. جامعه 
، بــا الــطــاف الــهــی و عنایات  اطــاعــاتــی کــشــور
اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السام( به 
ارزیابی داخلی سازمان های جاسوسی آمریکا 
که صریحا  اســت  یافته  انگلیس دسترسی  و 
دربـــردارنـــده آن اعــتــرافــات، هــم در پیرامون 
شکست سناریوهای مجمع شیاطین و هم 
در باب اذعان به ریشه دار بودن درخت تناور 
ایران اسامی و در قبول اقتدار غیرقابل انکار 

ایران قوی می باشند. 
 تدوین کنندگان بیانیه حاضر در پایان بر این 
کید کردند که حوادث اخیر کشور نیز  نکته تا
بیش از همه، عنایات خداوندی به این آب و 
ک را نشان داد؛ »پروژه  ویران سازی ایران«  خا
شکست مفتضحانه  ای خورد. همان پروژه ای 
که قبا در افغانستان، عــراق، سوریه، یمن و 
لیبی پیاده کردند، اما در ایران قوی شکست 
سختی خــورد. طبیعی است به انتقام گیری 
از ملت ســرافــراز و مــقــاوم ایـــران روی آورنـــد و 
ــان  ــروردگ ــت پ بــدیــهــی اســـت بــافــاصــلــه، دس

را وارد  داعشی و تروریست های تجزیه طلب 
میدان نمایند؛ اما با عنایات صاحب اصلی 
این ملک و ملت، حضرت ولی عصر ارواحنا 
کل  ــل ا... تعالی فــرجــه الــشــریــف،  ــج فـــداه و ع
ــوی آنــهــا بــرخــواهــنــد گشت  ــه س تــوطــئــه هــا ب
ــاءا.... همچنین آن اغتشاشات رشد و  ان شـ
درک و فهم و بصیرت ملتی فرهیخته را یک  
که باید قدردان  بار دیگر به نمایش گذاشت 
گمنام  این ملت عظیم الشأن بود و سربازان 
ــه نــوبــه  خــویــش در بــرابــر  ــج( ب ــان)عـ امـــام زمـ
رهبری های  می نمایند.  تعظیم  ملت  ایــن 
کــل قــوا)مــدظــلــه  داهــیــانــه  فــرمــانــده  معظم 
العالی( را یک بار دیگر به پیش چشم دوست 
ــام درونـــــی هـــر چه  ــج ــس و دشــمــن آورد. ان
و  همراهی  و  کشور  اطاعاتی  جامعه  بیشتر 
همدلی و همکاری آنها را برای آینده بیشتر و 
گروهک ها و پیاده  کرد. اما در باب  نزدیک تر 
نظام شیطان و اغتشاشگران، قصد بر ادامه 
شناسایی و تعقیب آنها تا آخرین نفر است که 
کنون جریان دارد و البته راهی  این روند هم ا
هم برای افراد فریب خورده و نادم باز گذاشته 
کنند و شامل تخفیف  شده تا خود را معرفی 

در مجازات شوند. 

در پی حمله تروریستی شامگاه چهارشنبه ۴ آبــان به حرم شاهچراغ 
که به شهید و زخمی شــدن شماری از مــردم بی گناه منجر  در شیراز 
ــه نمازجمعه،  ــام ــس از اق ــان، مــلــت ایــــران پ ــ شـــد، دیــــروز جمعه ۶آبـ
کشور  ســراســر  در  راهپیمایی  بــه  جنایت  ایــن  ــردن  کـ محکوم  ضمن 
 پــرداخــتــنــد و بــا خــانــواده هــای داغــــدار ایـــن حمله تــروریــســتــی اعــام 

همدردی کردند.
ــدردی بــا خــانــواده  ــم ــراز ه ــ ــردم ضــمــن اب در ایـــن راهــپــیــمــایــی هــا کــه مـ
شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ، انزجار و تنفر خود را از دشمنان 
از مــســئــوالن لشکری و  کــردنــد، رئیس جمهور و جمعی  ایـــران اعـــام 
ــروز حــضــور داشــتــنــد. مـــردم تــهــران در  کــشــوری هــم در راهپیمایی دیـ
اال  الــه  ال  یاحسین،   ، کــبــر ا ا...  بــا مضمون  راهپیمایی شعارهایی  ایــن 
افتخار ماست،  مــاســت، شــهــادت  ــازهــرا، حسین حسین شــعــار  ی ا...، 
مبارک،  پیوندتان  ، داعشی  آشوبگر آمریکا،  بر  مــرگ  یا حسین،  لبیک 
 این همه لشکر آمــاده به عشق رهبر آمــده، سپاه انقابی انتقام انتقام 

سر دادند.

تشییع شهدا در تهران 
پس از اقامه نمازجمعه در تهران و ابتدای این راهپیمایی،  پیکر شهید 
سرگرد پاسدار امیر کمندی و شهید سیدفرید معصومی روی دست مردم 
تشییع شد. سرگرد پاسدار شهید امیر کمندی چند شب پیش در غرب 
تهران در جریان اغتشاشات و درگیری میان آشوبگران و نیروهای حافظ 
امنیت به درجه شهادت نائل شد. همچنین شهید سیدفرید معصومی 
از نخبه های علمی کشورمان که برای ماموریت به شیراز سفر کرده بود و 
پس از اتمام ماموریت به زیارت حرم شاهچراغ)ع( مشرف شده بود، در 

جریان حمله تروریستی به شهادت رسید.
مــردم دارالعباده یزد هم حمله تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز را 
محکوم کردند. مردم دارالعباده یزد دیروز پس از حضور در نمازجمعه، 
حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ را محکوم و مجازات عامان این 
حادثه را خواستار شدند. نمازگزاران در این راهپیمایی ضمن سردادن 
شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر فتنه گر و ما اهل کوفه نیستیم علی تنها 
بماند، خشم و انزجار خود علیه استکبار جهانی و نسبت به اغتشاشات 
اخیر اعام کردند. مردم یزد در این راهپیمایی که در دیگر نقاط استان 
به  امنیتی خواستند نسبت  و  نــهــادهــای سیاسی  از  بــرگــزار شــد،  نیز 

اقدامات تروریست های تکفیری پاسخ درخوری داشته باشند.
را  تروریستی شیراز  راهپیمایی، حادثه  برگزاری  با  نیز  کرمانشاه  مــردم 
محکوم کردند. راهپیمایان با سردادن شعارهای مرگ بر منافق، مرگ بر 
، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ضدوالیت فقیه، حادثه  فتنه گر

تروریستی شیراز را محکوم کردند.

نمازگزاران اردبیلی جنایت تروریستی شیراز را 
محکوم کردند

نمازگزاران شهر اردبیل هم پس از اقامه نمازجمعه با برگزاری راهپیمایی 
اقدام تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز را محکوم کردند. مردم اردبیل 
دیروز ۶آبان بعد از اقامه نمازجمعه در خیابان این شهر حضور یافتند 
و با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ 
بر منافق، ای رهبر آمــاده، آماده ایم، آمــاده و مطیع امر رهبریم، مسیر 

را  تروریستی  حادثه  ایــن  خمینی)ره(  امــام  تاچهارراه  اردبیل  مصای 
کردند. همچنین در این راهپیمایی خانواده ها، روحانیون و  محکوم 

مسئوالن استانی نیز حضور پررنگی داشتند. 
مردم نمازگزار سمنان هم بعد از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه با 
برپایی یک راهپیمایی خودجوش، حمله تروریستی در حرم شاهچراغ 
شیراز و هتک حرمت این امامزاده واجب التعظیم و شهادت جمعی از 
مردم بی گناه در این مکان مقدس را محکوم کردند و نمازگزاران اهوازی 
هم دیروز برای محکومیت حادثه تروریستی کشتار مردم بی گناه در حرم 
شاهچراغ راهپیمایی کردند.  اما حضور مردم در شیراز هم خیره کننده 
بود و به دنبال جنایت شقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمدبن 

موسی علیه السام که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک 
بیگناه انجامید، تظاهرات خودجوش مردم استان فارس و شیراز پس 
از اقامه نماز عبادی -سیاسی جمعه از حرم مطهر حضرت احمدبن 

موسی شاهچراغ) علیه السام( برگزار شد. 
، انزجار و خشم خود از این جنایت را که به شهادت 13نفر  مردم شیراز
و مجروح شدن 30 نفر از هموطنان و زائران مظلوم و بی دفاع این حرم 
مطهر منجر شد، اعام کردند و خواستار برخورد قاطع با آمران و عامان 
این جنایت شدند. مردم کاشان هم حادثه تروریستی شیراز را با برپایی 
تظاهرات بعد از نماز عبادی - سیاسی کاشان در مصای بقیه االعظم 

این شهرستان محکوم کردند.

راهپیمایی باشکوه مردم مشهد 
کشور پس از  صدها هــزار نفر از مــردم مشهد هم همراه با سایر نقاط 
برپایی نمازجمعه با شرکت در راهپیمایی، جنایت تروریستی داعش 
کردند. مردم  در حرم حضرت احمدبن موسی)ع( در شیراز را محکوم 
مشهد از بــاب الـــجـــواد)ع( حــرم مطهر رضـــوی تــا چــهــارراه خــســروی و 
خیابان شهید اندرزگو و خیابان آیت ا... خزعلی تا چهارراه شهدا را با سر 
افتخار ماست،   دادن شعارهای حسین حسین شعارماست شهادت 

راهپیمایی کردند. 

قیام گیالن و گلستان
گلستان هم با حضور دشمن شکن خود در این تجمع،  گیان و  مردم 
گروهک های  و  جهانی  استکبار  وحشیانه  جنایت  محکومیت  ضمن 
تکفیری با خانواده شهدای این حادثه نیز ابراز همدردی کردند و تنفر 
که حادثه تلخ حرم  خود را از مستکبران عالم به نمایش گذاشتند؛ چرا
مطهر شاهچراغ)ع( شیراز بی شک قلب هر انسان با منطق، با بصیرت و 
مومنی را جریحه دار کرده است و دشمنان دین با حمایت و بسترسازی 
این اقــدام تروریستی اوج رذالــت خود را به امت اسامی نشان دادند. 
زائرانی که تنها به جرم ایرانی بودن و در جوار حرم شاهچراغ بودن به 
ک، سندی  خون خویش غوطه ور شدند و ریخته شدن این خون های پا
بر مظلومیت انقاب اسامی است و امیدواریم چراغ راهی باشد برای 
کفر همراه شدند و  کردند و با  که ندانسته در زمین دشمن بازی  آنان 
که دشمنان جنایتکار را  که قدر نعمت امنیت را نمی دانند، آنان  آنان 
نمی بینند و حضورشان را باور ندارند و آنان که قدر جمهوری اسامی 

را نمی دانند.

قیام کردستان برای امنیت ایران 
با سراسر  نمازجمعه همزمان  از  کردستان هم پس  استان  مــردم  امــا 
ک  آمدند و با حضور حماسی خود جنایت هولنا کشور به خیابان ها 
در شیراز و هتک حرمت به حرم  احمدبن موسی)ع( را محکوم کردند. 
کــرده و ســردادن شعارهای  گره   نمازگزاران شیعه و سنی با مشت های 
،  مرگ بر ضدوالیت فقیه، مرگ بر آمریکا و مرگ  کوبنده مرگ بر فتنه گر
بــر اســرائــیــل ضمن اعـــام هــمــدردی بــا خــانــواده هــای معظم شــهــدا و 
مجروحان این اقدام ددمنشانه، نفرت و انزجار خود را از حرکات گروهک 
 تروریستی داعش و توطئه های مــزدوران وابسته آمریکا و صهیونیسم 

به نمایش گذاشتند. 
در جای جای استان کرمان، دیار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
سیدالشهدای جبهه مقاومت هم مردم با حضور پرشور خود در این 
راهپیمایی، ضمن ابــراز همدردی با خانواده های شهدا و مجروحان 
تروریست های  و  استکبار جهانی  ک  ایــن جنایت هولنا ایــن حــادثــه، 
ــه حـــرم نـــورانـــی حــضــرت شـــاهـــچـــراغ)ع( را  ــی و هــتــک حــرمــت ب ــش  داع

محکوم کردند. 
، خــراســان  ــزی، بــوشــهــر ــرکـ ــاس، اســـتـــان مـ ــب ــدرع ــن هــمــچــنــیــن مــــردم ب
ــم هــمــانــنــد ســایــر  ــن، لـــرســـتـــان و ... هـ ــ ــزوی ــ جـــنـــوبـــی، قــــم، ایــــــام،  ق
به  راهپیمایی  بــرپــایــی  بــا  نمازجمعه  پــایــان  از  بعد  کــشــور  شــهــرهــای 
ــد و از اغــتــشــاشــگــران و تــروریــســت هــا اعــــام بــرائــت  ــدن  خــیــابــان هــا آم

و انزجار کردند.

ید واحده برای امنیت
مردم با برگزاری راهپیمایی، آشوب و ترور را در سراسر کشور محکوم کردند

وریستی، آشوب ها و شهادت حافظان امنیت اخیر در دوماه اخیر جانکاه بود؛ اتفاقی  حادثه شیراز به اندازه تمام جنایات تر
وریسم   که برای چندمین بار سبب شد مردم ایران در کنار یکدیگر و برای حمایت از امنیت و ایران به خیابان ها بیایند و خط تر
ی را در سراسر کشور محکوم کنند.  حاال نه فقط درد شهادت مردم در حرم شاهچراغ شیراز، بلکه  وریسم تکفیر رسانه ای و تر
وهای تامین امنیت هم مردم را در ادامــه این ناآرامی ها و آشوب طلبی ها بی تاب  جنایت اکباتان در تهران و شهادت نیر
کرده است و مردم به دنبال عدم مماشات و پایان این ناامنی ها هستند. فقط در یک نمونه از رفتار داعش داخلی، آرمان 
علی وردی به عنوان یک طلبه توسط اراذل و اوباش حرفه ای ربوده شده و پس از شکنجه با شوکرهای خاص و شبه نظامی 
ی، تحریم و جنگ طلبی با  وز تحمل جراحات، به شهادت رسید. جریان فحاشی، کشته ساز وز پس از سه ر به کما رفت و دیر
وژه ویران طلبی ایــران قطعا راه به جایی  وزهــا به جنون رسیده است، اما پــر هدایت نارسانه های فارسی زبان خارجی این ر

نمی برد چون ایران، لیبی، افغانستان، عراق و سوریه نیست. 

P O L I T I C S

سیاسی
شماره ۶3۴1 1۴01 7 آبان  شــنبه

سورنا ستاری، عضو شورای 
راهبردی روابط خارجی شد

رهــبــر معظم انــقــاب بــا عضویت ســورنــا ســتــاری در شــورای 
کردند. ستاری، مسئولیت  راهبردی روابط خارجی موافقت 
کمیسیون تازه تاسیس علم و فناوری شورای راهبردی روابط 
که از اعضای هیأت  خارجی را بر عهده خواهد داشــت. وی 
علمی دانشگاه صنعتی شریف است، پیش از این مسئولیت 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و ریاست بنیاد ملی 

نخبگان را بر عهده داشت.

 اطالعات مستندی 
از طرف آلمانی دریافت نکردیم

کشف یک جسد  روابــط عمومی وزارت امور خارجه در مورد 
لوفت هانزا در مسیر  روز پنجشنبه خطوط هوایی  پــرواز  در 
تهران- فرانکفورت، با انتشار اطاعیه ای اعام کرد: موضوع از 
طریق برقراری تماس کنسولگری جمهوری اسامی ایران در 
کشورمان در برلین با مقام های آلمانی  فرانکفورت و سفارت 
کنون  ذیربط در این خصوص در دست پیگیری بوده، اما تا

اطاعات مستندی از طرف آلمانی دریافت نشده است.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در پایان این اطاعیه اعام 
، مراتب مورد  کرده است که در صورت کسب اطاعات بیشتر

اطاع رسانی قرار خواهد گرفت.

عامالن جنایت تروریستی شیراز 
وحدت ایران را نشانه گرفته اند 

 ماموستا عبدالسام کریمی، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام 
و اقلیت های دینی در پی اقدام تروریستی در حرم شاهچراغ 
کید کرد: شهادت تعدادی از هم میهنان  شیراز در بیانیه ای تا
عزیزمان به دست تروریست های اجیر شده، بار دیگر قساوت 

و کینه توزی دشمنان ایران اسامی را آشکار کرد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی 
کودکان  که روی شهروندان و زنــان و  افــزود: این تروریست ها 
بی گناه آتش می گشایند همیشه دنبال ایجاد فتنه و تفرقه در 
صفوف متحد ایران اسامی بوده اند و در واقع تاش می کنند 
گــوش به فرمان همان  مــردم را مقابل هم قــرار دهند و امــروز 
که با ظاهر مدعی حامی  مدعیان دروغگو و منافقی هستند 
حقوق بشر در صدها رسانه علیه ملت ایران به دروغ از آزادی 

دم می زنند اما در عمل مردم بی گناه را قتل عام می کنند.
بیانگر  تروریستی شیراز  ادامــه داد: جنایت  کریمی  ماموستا 
درماندگی عامان اصلی آن است که همواره در تاش بوده اند 
تا وحدت در عین کثرت ایران از هر مذهب، دین و قومیت را 
کنند  نشانه بگیرند و رنگین کمان زیبای ایــران را از هم جدا 
ــوری چشم دشمنان خــون شهیدان ایــن جنایت،  ک امــا بــه 
اتحاد مردم ایران را بیش از پیش مستحکم و ذلت را نصیب 

تروریست ها و حامیان شان خواهد کرد.
اقـــوام و اقلیت های دینی و  مــشــاور رئیس جمهور در امــور 
مذهبی در پایان، شهادت جمعی از هم میهنان عزیز در این 
حادثه تروریستی را به محضر رهبر معظم انقاب، مردم عزیز 
گفت و برای بازماندگان صبر  و خانواده های داغــدار تسلیت 

الهی و برای شهدای عزیز علّو درجات مسألت کرد.

ایران هرگز سالحی به طرفین 
جنگ اوکراین نداده است

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی 
کــرد: ایران  کید  ایــران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تا
به طور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت 
به رغم موافقت نامه همکاری های دفاعی دوجانبه،  و  کرده 
هرگز بــه طــرف هــای جنگ، ســاح بــرای اســتــفــاده در جنگ 

اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است. 
سفیر و نماینده دائم کشورمان که در نشست شورای امنیت 
سازمان ملل تحت عنوان صلح و امنیت بین المللی سخن 
کشورهای  الت ایران پیرامون رد ادعاهای  می گفت، استدال
غربی مبنی استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین و ارتباط 
کرد.  آن با قطعنامه ۲۲31 در مورد توافق هسته ای را مطرح 
نماینده دائم جمهوری اسامی ایــران خاطرنشان ساخت، 
کرده اند  کشورهای غربی تاش   ، در یک تاش زبونانه دیگر
غیرمستند،  مطالب  نــادرســت،  اطاعات  انتشار  طریق  از  تا 
خودسرانه  گمراه کننده،  تفاسیر  و  نادرست  گمانه زنی های 
و ناقص از قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان ملل، بین 
این قطعنامه و استفاده از پهپادها در درگیری اوکراین ارتباط 
ساختگی برقرار کرده تا از این طریق ادعاهای بی اساس خود 

را علیه جمهوری اسامی ایران توجیه کنند. 
کــرد:  ایــران به طور مــداوم از صلح  امیر سعید ایروانی اضافه 
ــان فـــوری جــنــگ در اوکـــرایـــن حــمــایــت کـــرده و بــه رغــم  ــای و پ
ــه، هــرگــز به  ــب ــان ــی دوج ــاع مــوافــقــت نــامــه هــمــکــاری هــای دف
طرف های جنگ، ساح برای استفاده در جنگ اوکراین نه 

قبل و نه بعد از درگیری نداده است.

اخبار

خبر

 حضرت آیــت ا... خامنه ای در پی حادثه  تروریستی در حرم حضرت 
احمد بن موسی )شاهچراغ( شیراز پیامی صادر فرمودند.

متن این پیام به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جنایت شقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیهم السام 
که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بی گناه انجامید، 
کرد. عامل یا عامان این جنایت اندوه بار  دل ها را اندوهگین و داغــدار 

یقینا مــجــازات خواهند شــد ولــی داغ عــزیــزان و نیز هتک حرمت حرم 
اهل بیت علیهم السام جز با جست وجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها 
و اقدام قاطع و خردمندانه درباره  آن، جبران نخواهد شد. همه در مقابله 
با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر 
عهده داریم؛ از دستگاه های حافظ امنیت و قوه قضاییه تا فعاالن عرصه 
فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده ئی باشند در مقابل جریانی 
که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی اعتنایی و بی احترامی 

روا می دارد. ملت عزیز و دستگاه های مسئول یقینا بر توطئه  خباثت آمیز 
دشمنان فائق خواهند آمد، ان شاءا... .

اینجانب به خانواده های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه  
ملت ایــران تسلیت می گویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال 

مسألت می کنم.
سید علی خامنه ای
۵ آبان 1۴01

عامالن جنایت اندوه بار 
حرم شاهچراغ)ع( یقینا 
مجازات خواهند شد

رهبر معظم انقالب:

خبر

برای خواندن متن 
 کامل این بیانیه

 کیوآرکد را 
اسکن کنید 

امنیت

مرحله  پیش از آشوب
1 تأسیس شبکه  »سازمان های همدستان«       

      2 تالش برای بحران سازی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی
      3 دوره های آموزش جنگ های ترکیبی و براندازی نرم
      4 نقش اندیشکده ها و مؤسسات آمریکایی و غربی

      5 زنجیره های ارتباط مالی سرشبکه های خارجی با مزدوران داخلی 
      6 شناسایی و سازمان دهی شبکه  اراذل و اوباش 

      7 سندیکاسازی و پیوند آنها به یکدیگر
      8 تشدید و ترکیب سیاست فشار حداکثری ترامپ توسط بایدن

      9 حمایت از گروهک های تروریستی و تالش برای ائتالف آنها!
مرحله  حین آشوب ها

1 بودجه  ویژه  فضای سایبر در زمان آشوب        
      2 اقدامات آمریکا علیه ایران در حوزه های فناوری و رسانه 

      3 حضور تیم سازمان سیا در مقر گروهک های ضدانقالب
      4 دیدار تیم آمریکایی از مقر گروهک موسوم به پاک

      5 شبکه های ماهواره ای سفارشی کار
مرحله  پساآشوب

1 شبکه های اجتماعی آمریکایی به مثابه سالح استراتژیک       

     2 پل زدن با مقامات آمریکایی و انگلیسی و سایر کشورهای اروپایی 

     3 حفظ آهنگ تخریبی نارسانه های فارسی زبان لندنی- سعودی

      4 تحریک به اعتصاب در صنایع مختلف 

      5 دامن زدن به اعتصاب مغازه ها و بستن بازارهای کشور

      6 تأکید ویژه بر کشته سازی 

      7 هدایت اعتراض مدنی به شورشی خونین

      8 به تعطیل کشاندن مدارس و دانشگاه ها

در بیانیه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه تبیین شد 

رونمایی از پروژه 
ویران سازی ایران

چکیده بیانیه تحلیلی 
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E C O N O M Y
۳

���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

ی   �ــ���ــ�ی ����ق و ����� در �� ����
���� ا����د و ����� ����� و در ا��ان 
ا�ـــ�ـــ�ا �ـــ��ـــ�ه ای �ـــ� �ـــ�م «�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ی 
زه �� ����ق  ����ق» �� و�ــ�د آ�ــ�ه ا�ــ�. ���د ����
ز، ���ک، �زارت ��� و ����� د����ه د���  ��� و ا�
ــ�� �ــ�ــ� دار�ــــــ�. �ــ��ــ��ــ�  ــ ــ�ق � ــ��ـ ــ� �ـ زه �ـ در �ـــ�ـــ��
زه ��  ��ارش ��ی ����ام از ا�� د����ه �� ��ای ����
ی از �����  ����ق ��� ����� �� ��د ا�� ا���ا �����
در ��زه ��ی ����� وارد ���ر ��ه ا�� �� �� ���� 
ا���� ��ار�� ���� ا����ده از آ��� ��ای ��ر�� �����ک 
��� ���. �ــ� ��� �ــ�ل ��� ���� �ــ���ــ� در �ــ�زه 
��ازم ����� �� ��رت ����ق در ���ر ���� �� �� 
ی ����  �� ����� �� ���� ا��� ��د و �� ���� ����
ــــ� ������ �ــ� د�ــ� ���ف ����ه  �ــ� ���� واردا�
�� ر��� ا�� ا���ن ����� ���� ا���� ����� و ا�� 

ی ��ای ����� و ا����د ���ر ا��. ����ع ���

����� وزارت ��� ������ ر��ی �ــ�د را ��ای  از �ــ�ل 
���رزه �� ����ق ��� ا��م ��د و ��ار ��د ��� ����� ��� 
���. ��داد  �� ����� ��ل ����ت ����ه ��د را ا��ا 
ا���ل �������ی ��ادران ���ون وز�� ��� ����� 
�ــ�د �ــ� ا�ــ� �ــ� ���  ــ�م  �ــ��ــ�ق �ــ�ی ����� را ����� و ا�
�� �� ا��ع ر���� و ����� ��زی،  ����� �� ا�� ا�� 
��ر�� ا���م  ��ه و ���ز �� ����رد در ��� ���� ����� 
ا�� ���ز ��� ز��دی از ���ی ����ق و ����� دار�� �� 
در ا�� را��� ����ری �� ������ ��ی ا������ �� و��ه 

���وی ا������، ��رت ����� ا��.
��د  ��ر��ه ��ی ز��ز���� �� ا�ــ�ره  وی ا���� �� ���� 
�� �����ت ������ �� ������ی ��ه ای و آ����� ����� 
�� ���� و ���ار داد: ا��ادی �� ا��ار �� ����ن ���� 
و ارا�� ���ی ����ق و ����� دار�� ��ا��� �� ��م دو�� در 
������ �� ا�� ������ ��ی ا�� و �� در ���د ���رزه �� 
����ق ��� در وزارت ��� و �� ������� ���د ���رزه �� 
����ق ���ی ���ر �� ��رت ����� آ��� را ر�� �� ����. 
��� ��ا�� در ا��  وزارت ��� ��� از �ــ�دم �� 
�� �� ��رد  ز���� �ــ�ور دو�ــ� �����. �� ا�� �ــ�رت �� ا

������ ����رد�� �� ���� ۱۲۴ ���س ������.

    بوش، سامسونگ و ال جی در صدر لوازم خانگی 
قاچاق

��ر�� ������ر �� ���ن �� د�� ���� ��ش آ���ن و ال �� 
و ������� ��ه ����� در ��ر ��ازم ����� ����ق ��ار 
دار��. روش ��ر �����داران �� �� ا�� ��رت ا�� �� 
���ر��ی  �����ی ��ون ���� و �� ا���ح ������ را از 
 ��  ���� �� �ــ��ــ�اری  ارزان  ����ر   ���� �ــ�   ������

ــ� دوم ����� و �� از ر�� آ���ی و ا���ی  ���� د�
و���� ���� آن را �� ������ی ���وف را�� ��زار �� ����. 
������ در ��� ����ل ��ی ������ی ���� �� ���� 
در ����ل ا��� ا�� و ���� و ����ر ������ ا�� �� 

����� آن ��ای ����ار را�� ����.

    چینی بندزده
ا�� روز�� ���ر�� و ����� ��ر���ی ���ر��ی ������، 
���ر��ی  �� ������ی �����  �� از ���� ���� ا�� 
 �� ��� ��� دا��  ����� ا��.  دور و ��د�� را در آ�ــ�ش 
����� در ���� ��ی �� �ــ�ار �� ���د ا��  ��ام �� از ا�� 
��زار��ن و ��ز�� ������ن رگ ��اب ا�� ������ و ������ن 
����� ا��؛ ��� ���� ���� �� ��ای واردات  ��د را ��د 
��� ���رش �� ���� �� از ����ن و روا�� ��زار �� ���� 
��ه ����� و �� دا��� �� �� ��� را ����� در ر��  آ
و ���ب ���� از ���� ���� ��زار��ن �� ���� ������ن 
�������. �� ا�� ����� ����ی از ���� ا����ب ��ف 
�� ��د و ���� در ���م ���ف ����ه ��ف ��ار �� ���د. 
ــ�ان �ــ� �ــ�ــ�ی را ������  �ــ� ا�ــ� ���ف ����ه �ــ� �
�� و��ه ا�� �� ا����� از �����ی ����ق از ���� ���دی 
وارد ���ر �� ���� و �� ���رت �ــ�دآور را ���� ا�� 
ا���ف �� ����. در ����� ��ز��ن ���� ����� ����� از 
 �� ���ف ������ن �� ��را�� �زم را ا���د ��� ���� ��ا
�� ���� واردات �� ��ز�� در د�� ا�ــ�اد د���ی ا��. 
���د ا����م در ����� ����� ���ف ������ن، آ��� را در 
���ض ������� ��ار �� د�� �� �� ��ی ����� ��ر���� ای 
، �� ��رت ����  در �� ��� و ز�� ��م �� ���� �����
�ــ���ــ� د���� �����  ــ�  ����� �ــ�ــ�زده �ــ� �ــ��ــ�. ا�
�� �� ��رت �ــ�زار ����ک �����  ����� ���� �ــ�ار دار�ــ� 
�� ����. �ــ�ای ���ل �� ���� ���اه را در ��� ������ 
�� ��� ��ی آن در ����ان، ������� آن در ��� و ��� 
دور���� در ژا�� ����� �� ��د. �����ی ���� ���زده 
�� �� ���رش د���ه  ا�� ا�� ���� ����� ��� ���� ��ا
وا�� ��� آن ��ار �ــ�ارد. ��ای ا�� ���� ����� �� ��ان 
��ا�� د���ی را ����ر ��. ��ای ����� �� ���ه ��ز از 

�� ���� ��ص را در ��� ������. 

    تقلبی  شبیه اصل
، ���� ����ل ��د را �� �� ����  ا�� ���� �����
ا�������� ���رش �� د�� ا�� وارد����ه ����� �� د�� 
�� ��� ��م ���� ����، ����� را ��� ���؛ ����� �� 
���� ارزان ��ی دارد و در ���ر د���ی ����� ��ه ا��. 
���ر د���ی  �ــ�� �� �ــ�ا�ــ�س ���رش در  ����ر ا�ــ� 
�ــ� ���ن �����ت  ا�ــ� ���� د����ه  ����� �ــ� �ــ�د 
���ی  ا��� ���������ه در� �� ��د. در وا�� ���� �� 

 �����  ��  �� ����  ���� دارد.   ������ ����ر  ا��� 
���رش ����ی ���� ����� �� ���� و آن را در ا����ر 
���رش د���ه �� ��ار�� �� ����ت �� ��� ��د را روی 
آن ��ار ���. ا�� ���� ����� ����� �� ��د �� ���� 
���ی او��� ا��. ���� ���� �� ا�� ����� را �� ��م ا�� 
در دا�� ��را��� �� ���� و ���� �� آن را �� ��م ���ا�� 
��  ��وش �� ر�����. ��� از ������� �� در ���� ����� 
آن �����  �ــ�ای  ����� و ��دا��� �� ��د و �� ��ت 

و��د دارد، ����ت ���� ��درو ا��.

    نگرانی از نابودی اشتغال 
ــ�ارد �ــ�ــ�م ���� �ــ�ــ�ــ�. �ــ�ــ�رزه  ــ ــ� ا�ـــ� �ــ�ــ�، ا�ـــ� � �
�ــ���ــ�ی ����� �ــ� �ــ��ــ� د�ــ�ــ� �ــ� دارد: �����ن  �ــ� 
ا���ف  و  ز����� ای  ��ر��ه ��ی  ا����ل   �� ��� ��ا��� 
از ��� ��ود. ���� ���� �� �� ���ان ا����ل در ا�� 
��ر��ه �� ��� ����� ا�� ا�� ��ل ����� ���� آ��ر ا��ان 
�ــ�ارش داد ۵۸ در�ــ� ����ن در ��� ���ر��� �ــ�زار 
��ر ���ر دار�ــ�. ��ارش وزارت ��ر �� ���ن �� د�� �� 
۱۳�����ن ��� ا����ل ���ر��� دار��. در ����� �� ��� 
�� ر�� �� ����� و ارا�� ����ت روی �����ی ���ا��، 
��د ز��دی را �� ���اه دارد. ��� ا�� ��ارد �� �� د���� 
�ــ�ای �����������ن ����� ��ه ا��. �� ����  ����ک 
���ر  �ــ�   ��� وزارت   �����  ����� ���و��  د�ــ�ــ� 
، �����������ن، ا���ف، ������ ������ی  ���ون وز��
���د ���رزه �� ����ق و ... ��ره ���� �� ���. ��زه ��ازم 
��� از ���� ��ارد ��ره ���� ا�� �� �� ��ت ز�� ��ب 
ا���س ����ق و ا���� ���ا�� ����� دا�� ��ار دارد. ��� 
�����ی ����ق در  ��دش ����  ��ارش �� دو�����رد د�ر 
ا�� ��زه و��د دارد. در وا�� ���م اول ���ی ����ق در 
 ،���� �� ���� ا������  د�� ���� ���� ا��. �� 
ــ�زار �ـــ�ازم �ــ��ــ� ا�ــ� �ــ�ر  ــ ــ�درو: «� ــ �ــ�ر�ــ�ــ�س ���� �
����ده ا�� �� ا���ن ���رت ���� روی آن و��د ��ارد.» 

    جلسات یکشنبه وزارت صمت 
�ــ� �ــ� ا����ده از  �ــ�ا�ــ� �ــ�ل وزارت ���، ��� ا�ــ� 
 .��� �ــ�ــ�ا  ــ�ره ای  �ــ ا�ــ�ــ�ف  و  �����������ن   �����
روز�ـــ�ی ������ ���ر ��ره ���� ا�ــ�. ��� �ــ�ارد 
�� در آن ��ر�� ��ه ا��؛ از ������ی �� ��ور �� 
����� �� ���ر �� ���� ���� و ������د  ر����ی ��ای 
ا�ــ�ا�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�د �ـــ�وش �ـــ�ازم �ــ��ــ�. ����ر�� 
 ����  �����  ����� ا����   ���  ،��� ����
 �� �� ���و����� و ���� ��زان �ــ�دروی ا���ن ���ان 
�������� از ���� ��زان در ������ ��ی ���و�� ����� 
����� ���� �� ��� �� ��م �� ���: «��و�� ��ی 
ز��دی از ا�� ����ت ����� ��ه �� �����ت آن در ا����ر 
وزارت ��� ا��. �� ��دت ��ده ا�� �� ��ون ����� 
 �� ����� ا��  ��ر��ی ��د را ��� ����� ا�� ��� ����� 
��ر  �� ا�� ����ت رو�� را ����� د���. ا���� در ا���ای 
����� و ا���ف ���و�� ����ی �� ��� �� د��� 
 ����� و ���ر ز�ــ�دی وارد �� ����. ��� �� ����� �ــ�ای 
����� و �� ر����ی �� ��رت ������ا�� ��در ��د؛ 
�� ����� �� �� از ا�� ���� رد ��� را ���ر �� ��ار��. 
�� ���ی ����ق و �� ���ی ����� را ا�� ���� از د���س 
��ر� �� ���� ا�� ���و�� �� ���� ��ی ا��.»  وی 
�� آ�� ���ف ������ن ���� ��  در ���� �� ا�� ���� 
���ر �ــ� ��و���ه ��  �ــ���ــ�ی ا�ــ�، در �ــ�ا�ــ�   ����
�� د���  ارا�ــ�  را   ����� ا�� ����   ��  ���� �������� و 
د����� دار��، ���: «���اد ��و���ه ���� �� ا���س 
ا�� و �������ق را �� ��و��� �� ���� و ��� در ���ان 
۱۰�ـــ�ار ��� ��� ا���د�� �ــ�ازم ���� ����� ا�ــ� ا���� 
�� رو �� ��وش ا���س دارای ��  ���ان ا�� ����� �� ا
ر����ی ���ور�� از ��ن ��ردن �� ا���� و ����ر �� ����. 
���و��� �� �� �� ���� �� ���� د��� ا�� ا�� ���� 
ک �����  ا������ �� ����ت ���ا�� �� ��ت �����
و �����ی ا�� ��زه ������ �� ��ن ��دم ار���ط دار�� 

 �� �ــ�د. ���و�� د���ی  �� ��ری  و ��� ��ان �� �� آن 
��رت �� ���د �� د��� ����� ��د �ــ�ازم ���� ا��. 
��د ��دش ��ازم ���� از ����� �� ا���ف ۱۸در�� د��ه 
��ه ��د. �� ���� �� ا�� �� ��ازم ���� ��� ���������ه، 
��ز�� ����ه ���ه، ���زه دار ���ان، ���زه دار ������ن 
ا��ا��   ���� ����� ��د  �ــ� �ــ�دد،  ���ف ������ن  و 
����. در ����ت ������ ��ی وزارت ��� ��ار ��ه �� 
���ان ��د از ۱۸ �� ۲۸ در�� ا��ا�� ���� �� ا���� ��ز��ن 

����� ���� ا�� ��ر را ا���م د��.» 

«��م ��» از ���د ���� ���ر��� ��ز�� ���  ��ارش �� د��

���� در ����ق!
بدون تیتر

������ن ا��ژی ����  ���� ������، �����ی 
�ــ�رای ا���� از ا���د �ــ�زو�ــ�ری �ــ�ای ������ �� ����ق 
���� از ���و��ه �� ��� داد و ���: ���� ���ه ��ز��ز�� ��را�� 
����� ����� ��� �� ��د��� ��د، �� ��ری �� ا��اد �� ��درو 
دا��� ����� و �� ��ا��� ����� ���� از ��را�� ����� �����.

����ن، �� ����  در ����ن ��� ���ت ���ری ا��ان �� ��
�� ��ا�� ر��� ا�ــ�ق ا�ــ�ان �� ����ان ���� ����ی ���� �� 
ا�ــ�ای  ���� د���را����  �ــ�ای  ۱۰���ه   �����  �� �����
، از ��ف ا��ان ������د �� �� از ا�� ����� ��ای ��  �����

���� ����د ��� ا����ده ��د.
��ه   ����� ��ر���� ��ی  ا���ی  ��ر��ی،  ���ل   ��
���� دو�ــ� را ا��ا�� ���� در ��� رو�ــ� ����� و ��� 
����ش ����ه ��ی   :��� �ــ�ر�ــ�ان دا��� و  ا���� ���� 
���� و �����، ���� ا����ل ����ار و ارزش ا��وده ��ای 

���ر �� ��د.
ــ�زار ���ه و  � �� �� از آن ا�ــ�  �����ات ���ا�� ��
 ����� �ــ�ده و ���� �� ����  ���� ���� آرا�ــ� را ���ی 

������ت ���ا�� ��ا��� ا��.
ــ�ی، ر�ــ�ــ� ا�ــ�ــ�د�ــ� �ــ��ــ�ــ��ــ�ــ�ــ��ــ�ن و  ــ� ر�ـــ�ل �
��ل  در   :��� ���ان  د�ـــ� دوز  ��� ��ی  ��و�����ن 
���� ��� از ۷۰���������ه ��� در ���ک ����� ���� 
����� �����، ا�� ������ �� و��ه در ز���� ��� و��� در 
ا�ــ� �ــ�ــ�ک و�ـــ�د دارد �ــ� �ــ�ا�ــ� را �ـــ�ای ا�ــ�ــ�ــ�ل ��� 

��ده ا��.
���� ���، روز ���� �� از ا�� �� ���ود�� ��ی 
��و���� در ��� ����ش ����، ���� ����، ا�� ��� ����� 
����د ����، در ���� ��� ر�ــ� �����  ــ�ره  ���ا�� �� در�

��ار ����.
���� ���� آرای، ��ر���س ��زار ��� و �� ��� 
ا�ــ�ره �� رو�� ���دی ���� ��� و �� در �ــ�زار �� ���� 
ــ� ����  او�ـــ� �ــ� در  ــ�ا� ، �ــ�ــ� ا�ـــ� �ــ��ــ�� را ا� ا�ــ�ــ�
��زار��ی ����� �� ��� ���� ��� ��� �� دا��� و ���ان 
��د: ا��ا�� ����� در ��زار دا��، ا�� ����د ����� ارزی ���ر 

در ���� �� را �� ���� ��ده ا��.

اخبار

���رت ۲۱��ار �����ردی ������ی

 ���� ــ�ــ�ان و  ���� آ�ــ�ــ�، �ــ��ــ��ــ� د�ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ� �
 :��� �ــ�ــ�ورزی  ���د  وزارت  �ــ�ــ�ورزی   ��� �����ات 
����� ���رت �� ��ود ۲۱��ار و ۵۰۰ �����رد ����ن ��آورد 
��ه ا�� �� ��� ���ورزی ا���ن ��رس �� ۲۵/۲در�ــ�، 
۱۴/۷در�ـــ�،  ����ا���  و   �������� و   ۲۲/۲ ����ن  ا���ن 
������� ���رت �� را ����� ��ه ا��. وی ���: ۴۸در�� 
ک، ������ت و ا��ر  از ���رت �� ����ط �� ��� آب و ��
ز������� ا�� و ��� ������� ۳۰/۳در�ــ�، زرا�ــ� ۱۶/۳ و 

دام و ���ر و آ����ن ۴/۶در�� ���رت د��ه ا��.

و��ه ���� آ��دی ��ای ����

��� ���� آ��دی در��ره ا���ی �����ت �� ��� ���� ��� 
�� ا�� ��� �� ��ز�� آ�ــ�ز ��ه در  �ــ�د: از آ���  ���� ���ن 
آ���ه �����ر ��� ������ ������ دا���  ��ه �� و ��ل 

����، ���ان وام ��دا��� ����� �� ��د.
���� ����ری ���� �� در  ــ�ره  �� ���� ����ی در� ر��� 
 ���� :��� ��دا�� �����ت �ــ�ای ���� ��� ���� 
��� ���� �� ����� ��دا�� وام �����ه ا��. ���� از 
��ا�� در���� وام ���ط �� ا�� ا�� �� ��د ������ ���� 

آورده ای دا��� ����.
وی ادا�� داد: د��� ا�� �� ���� از ا��اد ���ا���� ا�� وام 
�� ���ز آورده ای �� ���اه  ���� ا�ــ� �ــ�ده  �ــ�د را در���� 

��ا��� ا��.
�ــ�د: ���� ��� د��� ا�� ��  �� ���� ����ی ���ان  ر��� 
�� ��د؛  ��دا��  وام   ،���� �ــ��   ������  ��  ������
���� �����ر ��� ������ �����ی دا��� ����، وام �� 

�� ���ن ����� ��دا�� �� ��د.

ر��� ��ز��ن ��رس و اوراق ���دار ���: ����  از ر��� ��ی 
���� ��ر��اری ����ط �� ��ول ��زار ���م ا�� از ا�� رو ���� 
�� ���� ای ����� ا�� داده ��د �� �� �� ���� ا�� ���� 

��ای ��� ��� ��ی ��زار ������ �� ��ا�� ����.
�ـــ�ر�ـــ�اران  ــ�ن  ــ�� � ــ� ا�ــ�ــ�ی  ���� ���� در �ــ�ــ�ــ� ای �
در���ص ���� ��ی ا�� ���� ا���ر دا�ــ�: در ز��ن 
ر��د و ر��ش ��زار �� ����� و د���� ��ی �����ه ��ی ��ا�� 
�� ���� �� �� و ر�� آ��� ���ز��� �����ی و ����ری ��� 
ار��ن ����. در ��ا�� ����� و �� ���� ارزش ���م، ر��� 
���د��ی ���� ا��ا�� ���ا �� ���، �����ا�� ���ز �� ��ا��� و 
���� �����ی ا���س �� ��د. وی �����  داد: �� ��ول ��زار، 
���� ��ر��اری ��� از ���� ���د��ی ���� ���� �� ���� 
���ن ا��  ــــ� رو �ــ� �ــ�د. �� و �ــ� �ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�ی �ــ�ی رو�
ر��� �� �� در��� ������� و ا��� ���ه و ا�ــ�ار در��� 

��ای ������ی از و��� آن ��  ��ر ����� ���ه ا��.
���� ا�ــ�ود: در����� �� ��ل ��ی ����� ��� ��� 

 ��� در  �ــ�ر�ــ�اری �ــ�  ا����ری   ����� ر���   ������
���ن  ����د ���ی ا�� ���� ���  ����� �� و ��

���و�� ���ن ��رگ ���� و ���� ���� ��ر��ار از 
��� ��آ���ی �� و�ــ�د �����ه  ا�ــ� و ���� 
����� �� ��ا�� ر��� ���� را ا��ا�� د��، 
�����ا�� ���� ا��ا��ت ��ی در ا�� ���ص 

�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�د. از آ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�ن 
��ر��اران ����� ��������� 

و ���� ��ی �� ا�� ���� 
دارد، ������د �� ��د �� 

و   ������� را  ر��� �� 
را���ر��ی ��د را در ر�� 

آ��� ������د ���.
ر�ــ�ــ� �ــ�ز�ــ�ن �ـــ�رس �� 
ــ� �ــ��ــ�ن  ــ� � ــ� ا� ا�ــــ�ره �

��ر��اران ���� د���� ��ی ����ک را ��ای ����� ���ی ����� 
و�ــ��  از  ــ�ای �����ی  �  :���  ،��� و ������د  ��� ���ی 
ر��� ، ا��ه ��ی ������ و��د دارد �� از���� آن �� ��ان 
�ــ��ــ�» ���� �ــ�ر�ــ�اری �ــ�، ����� و  �ــ� �ــ�ــ�ل �ــ�زی «�ــ��ــ�ا
��ر��اران، ا���د ��ا�� ��ای ����� ا��ق ��ی  در�� ���ی 
������ی و ... ا�ــ�ره ��د �� ���� از ا�� �ــ�ارد ���ز��� ��ر�� 
 �� ����� �����ت �ــ�ــ�ب زده ای ����� �� ��  ا�ــ�. در 
�� ����  را �� ��ل ��ی ز�ــ�دی در��� �� ��د، �����ا�� ���� 
�ــ� ���� ���� �� �ــ� �ــ�ی �ــ��ــ�د ������� �ــ�د و  ا�ــ� 
�ــ�ر�ــ�اران ��� ����د �� �� ا��  ����ن  �������� ا��ا�� در 
وا��� ��ر��اری �� ������ را ����� �����. �� ���ان ���ل 
���� �� ��ا�� �� ����  ا��ا�� ��ن را���ری ����ن ����ا

را ����ل ���.
���� در ��� د�ــ�ــ�ی از ����ن �ــ�د �ــ� ا�ـــ�ره �ــ� د��� 
ر��� ��ی ���� ��ر��اری ���ن  ��د: ����  از ر��� ��ی 
ا�� ���� ����ط �� ��ول ��زار ���م �� ��د و در ��ت دو 
��ل و دو ��ه ����� �� ا�� رو�� ����� ��ا�� ��د��. از ا�� رو 
���� �� ���ی ����� ا�� داده ��د �� �� �� ���� ا�� 
���� ��ای ��� ��� ��ی �ــ�زار ������ �� ��ا�� 
����. ر��� ��ز��ن ��رس و اوراق ���دار �� ���ن ا�� �� 
���ن �� روز�ــ�ی د�ــ�اری رو�ــ� رو �����، ادا�ــ�  داد:  ا
درآ�� ���� ��ر��اری از ��ر��د���� و �� ����  د��� 
ا�� ���� �� ���ر ������ رو�� رو��. ��ف ��� 
ز������ ��  و  �ـــ�زار   �����  ،���� ��ا��  از 
����� ��ی ����� دارد و ����� ��ــ�م ���� 
���� ارزش �����ت ا���م  ا���م ��د. 
ا�� ا��ا��ت را د�ــ�ار ��ده ا�� و ���� 
����ی �� ار��ن ��زار و ��ز��ن ��رس را ��� 
���� �� ���. ���� ارزش �����ت �� 
��� ���د��ی ��زار ���ر آورده ا�� ���� �� 

������، ا�� دوره  را ��� �� ���ار��.

: ر��� ��ز��ن ��رس و اوراق ���دار

���� در ��� ��� ��ی ��زار ������ ���� �� ��ا�� ����
�ــ�ار�ــ� �ــ� �ــ�ــ�ان «و�ـــ�ه ��   �����  ����
�����ن ���� در �ــ�ز�» در ��ر�� ۳ /۸ /۱۴۰۱

����� �� �� روا�� ����� ���� ����ی ا��ان 
��� ���ن داد.  �� آن وا

����ی   ���� روا�� �����   ��  �������� در 
ا��ان در ���� ��ا��� در ا����ر روز���� ��م �� 
��ا���، آ��ه �� ر�� ا�ــ�ادات ����د، ا���ی 
�ــ�ــ�ــ�ــ�ت �ـــ� �ـــ�� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� 

�����ی ��ا�� ����.
�� ا��س ����ن ��� ����� ���� ���ر ��ه 
از �����ت  ا�ــ� ���� ��ی ���� ۲۰در�ـــ� 
��دا��� را �� ��� ���� ا����ص د��� 
ا�ــ� �ــ��ــ�ن �ــ�ــ�اه ����� ����� ����ط  �ــ� 
�ــ�رای   ���� در   ����� از  �ــ�   �������
ا���� و ا�ــ�غ آن ���� ر���� ����ری �� 

���� ����� ا��غ ��. 
����ن   �� ز����، د���را���� ����ط  ا�ــ�  در 
و  راه  وزارت  ����ری  �ــ�   ����  �����  ���
ا�ــ�غ ��،  �ــ� ���� �����  �����زی ���� و 
��� ا�� �� �� ���� �� �����ت ��رای ���� 
 �� ���� از�ـــ�ی  ���و��  ا�����ت  و   ����
و وزارت راه و �ــ�ــ��ــ�زی در را�ــ�ــ�ی ����� 
در ا��ای ����ن ����ر �� روزر���� و �� ���� 
ــ�. �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ�دی  ــ�غ �ــ ــ ــ��ــ�ــ� ا�ـ �
�����ت ��� در �ــ�رای ��ل و ا����ر ���� و 

���ب ��. 
ــ� �ــ�ــ� از  ــ�د �ـ �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ� �ــ
�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ت �ـــ�� ���� �ــ�ــ� ا�ــ� 
����� ا�� �� ����� ���� آن �� ا���ی ��ف 
����� ��ه  �� ����� و �����ت ����� در ��� 
ا�� و ���� ����� ��� ��� �� ������ ����دی 

�� ��� ��ا��� و �����ت ����� �� ���ه آن 
��ار داده ��ه، ��� �� ���ود�� ����� ��ا�� 
��ده و ���� ��ا�� ��د �� ا��ای ا�� ������ �� 
���� �� ���د آن و و���� ���� ���� �� ���� 
�� ا����ده از ��ل ����رت ����  ����ی �� ��� 
���� �� ا��ا�� ������� و ر�ــ� ���� ���� و 
�� از ���ط ���� دو��  ������ �ــ�رم ����� 

���د�� ا��، ���د.
�ــ�ــ� ای �ــ�ل از د�ــ�ــ� �ـــ�ارد �ــ��ــ� ا�ـــ�ره ا�� 
����� ا�� �� ��� ����ر ������ ���ر ��ده 
و ��� از ا���ای ��� ��م �� ��دا�� �����ت  
�����زی  و  راه  وزارت   ������  ���� از   ����
ــ�ط �ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ� و  ــ� ــ�رت �ــ�ــ�ــ�د. ا�ــ�ــ�ــ� ار� �ـ
������ وزارت راه و �����زی �� ��� ��ه ����� 
��� دارای ���� ��ده و ا���ا ا���ن ا���ل �� 
 ������  ���� از  �������ن   ����� و   ������
�� ���� ��ی ���� ��ا�� ��ه ا��. در ا�� 
�ــ� از �ــ�ــ�ات ��� و  �ــ�ــ�ص، �ــ��ــ� ���� 
در�ــ�ــ�ص �ــ�� �ــ�ی ����� �� ا�ــ� ������ 
و�� ��ده ا�� در ��ل ���� �����د ���� 
�� ���ان ۶۳۰�ــ�ار  �� ��ری ��  ����� دا���، 
ــ�اداد ���� �ــ�� �ــ�ی ����  ــ�ل �ـ �����رد ر�
��� ���� ���� ���� �� �������ن ����� 
و �� ���� ۲۱۳�ــ�ار �����رد ر��ل �����ت ��� 

��دا�� ��ه ا��.
��وه �� ا��، از د��� ��ارد ���� ا��ره ��� ���� 
�ــ� ا�ــ� ���� ا�ــ� �ــ� �ــ��ــ�ن �ــ��ــ�ر �ــ��ــ�ادر 
�ــ�ــ�ص �ــ�ــ�ــ�ــ�ت �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ی �ــ�ــ�ده 
و �ـــ�وه �ـــ� ا�ـــ� �ــ��ــ�ــ�، �ــ�ــ�ــ�ــ�ت ���� 
رو�����، ��ادث ��������� و ود��� ���� 
��� در ���� ��ر��ب در ��ل ا��ا و ��دا�� 

 ��� �� �� از ��� ��ه ا���ل  ا��؛ �� ���ی 
�����ت ود��� ���� در ��رای ��ل و ا����ر 
ــ�ار �ــ�و�ــ�ه  ــ ���ن ۱۵۹� �ــ�ــ�ب و ا�ـــ�غ �ــ� ��
ــ�ار ���ه �����ت  ����� ��ه و ���اد ۱۲۱�
�� ���ان ۶۹ �ــ�ار �����رد ر�ــ�ل ��دا�� ��ه 
ــ� در �ـــ�ـــ�ص ����  ــ� �ـ ــ�. �ــ�ــ� ا�ـ ــ ا�ـ
����� ۶۶�ــ�ار �����رد  رو����� ��� در ��ل 
ر��ل �����ت ��دا�� ��ه ا��. ������ 
ــ�ار �����رد ر�ــ�ل �����ت ���� ا�ــ�اث  �۵۷
���رت  ���ی  و  رو�����   �� ا�� ����زی  و 
د��ه و ��ادث ��������� از ��ی ���� ����� 

��دا�� ��ه ا��.
 �� دا�ـــ�  دور   ��� از   �����  ��� را   ���� ا�ــ� 
���� در ز��ن ��� ��م ا�����ل ���� از ���  ا
���ن ��ود ۳۳۳��ار  ����ر ا���م ��، و�� ��
��� ���� �� ��دا�� ����� ��� ��د ا��ام 
����ر  و در �������ن ���� �����ت  ��ده ا�� 
�� ��� آورده ��د را ��دا�� ��ده ا��، ر��ش 
���� ����� ��� �� ��� ��ی ���� �����ه 

�� ��د.
ــ�ری �ــ��ــ�ن ���  ������ ����� �ــ�ل �
ــ�ار �����رد  ــ ����� ����، �ــ� �ــ�ــ�ان ۴/۵۸۰�
ر��ل ��� در ۳۱�����ر �� ���� ��ی ���� ا��غ 
�ــ�ه �ــ� ا��� ا�ــ� ا�ـــ�ای �ــ�� �ــ�د �ــ�ه در 
��ر��ب ����� و ���رف ���� ����� و ر�� 
ا��ادات ������ وزارت راه و �����زی (�� ��� 
در ��ل ���� ���� ����ی �� ���ان ���د ���� 
���� دا���رد ا������ در ا�� ������ ا��) و 
������ د���ر ��ری �� در دو�� در���ص 
���� ���� �� ���ه ����� ���� ا�� ��� در 

����ن ا��، ���� �����ی ����د.

�� ر�� ا��ادات ����د

� ��� ���� ���� �� ���د  ا���ی �����ت �� ��

جوابیه نگاه

چهره

���: �� ����ن  ��ر و ر�ــ�ه ا������  ���� �����ی، وز�ــ� ���ون، 
ا���ل و در را���ی ���� و��ه دو�� ��د��، ��� از �� �����ن 
���� ���� ا���د ��ا�� ��. ��� از ۵۰در�ــ� از ���� ��ی 
���� ��ف ��اری ��ه ��ل ۱۴۰۱، در �� ���� اول ا���ل ا���د 

��ه ا��.

��ف ��ا�ی �� �����ن ���
ــ� ا����ب  ــ�ره � ــ ــ� ا� ا�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�ف، �ــ�ــ�ــ�ــ�ی وزارت �ــ�ــ� �
 :��� ��� ���� از ���ن ۳۵۰در�ــ�ا�ــ� �ــ�ای واردات �ــ�درو 
ــ� �ــ�ــ� ا�ــ� �ــ� ا�ـــ�ا�ـــ�ت آ�ــ�ــ� �ــ��ــ� ای  �ــ��ــ� �ــ�ی د�ــ�ــ� �ــ�ــ� �
ــ�، �ـــ�ا�ـــ�ـــ� �ـــ�ا�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ز واردات را  ــ�ار�ـ ــ�ـ ــ� �ـ را �ــ�ــ� �ـ

در���� ����.

ا����ب ۷ ���� وارد����ه ��د�و
، ر��� ��ز��ن ������� ���: �� ���� �� ا�� �� ا��ای  داوود ����ر
����ن ������ ��ی ��و�����، �� �� ��� �����ن ���ل ا����دی 
����، ���� ای ��  آ��د�� ���� ا�ــ�از  آ��� ����  را در��� �� ��� و 
�� ا�ــ� ����ن ��ر��� و �� ����ن �ــ�ل آ���ه  ��د��  ــ�  ���� ارا�

ا��ا ��د.

ا��ای ����ن ������ ��ی ��و�����

درد�� ����� ������ 
ا�� ����� ��ی ا���� ��� و ����� ��د 
ــ�ای  ــ ــ�ف �ـ ــ ــ�ـ ــ ــ�ه ا�ـ ــ ــ� ــ�ــ ــ ــ�، �ـــ�ـــ�ـــ� ا� ــ ــ� ــ ــ�� ــ �
 .���� ا�ــ�  �ــ���ــ�ی  از  ا�����ل ���دن 
ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ� �ـــ���ـــ�، �ــ�ی  ــ ا�ـــ� ��ز�ـ
رگ و ا�ــ�ــ�ردا�ی ���� را �����  ا���ر��ی �ــ�
و در �ــ� ا�ــ�ــ��ی �ــ� �ــ�ان ا�ــ�ــ�س �ــ��ــ�ق و 
����� را ���ا ��د. ا�� ����د�� ��ر ���رت 
�� ����� را ������� �� ��� �� ���ه ا�� �� 
ــ�ر �ـــ�د را �ـــ��ـــ�رد ��  ــ� �ـ د�ــ�ــ�ــ�ه �ــ��ــ� �
 �� �� در  ��� ��ا���  �� دا���  ������ن 
ا�ــ� ا���ر�� ��ود و �ــ��و�ــ�ی ���� ����� 
�ــ��ــ��ــ� را �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�. در ����� �ــ���ــ� 
اراده ����ن ��ار  از  ر��� ����ر �����  ���
ا�ــ�. ���� ��� �� از ����د�� ���� 
������� ����ل  ا���ر��ی  و   ������  �����
ا���ر ���ا�� �ــ�د و �� ��م �� ���: «�� 
��ا�����   ����� د����ه ��ی   �� �����ی 
رگ را �ـــ� �ــ�ــ�ــ� ا�ــ�  ــ� ــ �ــ�ــ�ــ� ا�ـــ�ـــ�ر�ـــ�ی �
را  آ���  ا���رک ��ی ���� �� �ــ�د ا���ف 

اداره �� ����، ���� از ���� �����. 

نکته

�����ا�� ���� ا��ا��ت ��ی در ا�� ���ص 

��ر��اران ����� ��������� 

را���ر��ی ��د را در ر�� 

��ل و دو ��ه ����� �� ا�� رو�� ����� ��ا�� ��د��. از ا�� رو 
���� �� ���ی ����� ا�� داده ��د �� �� �� ���� ا�� 

ر��� ��ز��ن ��رس و اوراق ���دار �� ���ن ا�� �� ����. ر��� ��ز��ن ��رس و اوراق ���دار �� ���ن ا�� �� ����. ر��� ��ز��ن ��رس و اوراق ���دار �� ���ن ا�� �� 
���ن �� روز�ــ�ی د�ــ�اری رو�ــ� رو �����، ادا�ــ�  داد:  ا
درآ�� ���� ��ر��اری از ��ر��د���� و �� ����  د��� 

���� ارزش �����ت ا���م  ا���م ��د. 
ا�� ا��ا��ت را د�ــ�ار ��ده ا�� و ���� 
����ی �� ار��ن ��زار و ��ز��ن ��رس را ��� 

��� ���د��ی ��زار ���ر آورده ا�� ���� �� 
������، ا�� دوره  را ��� �� ���ار��.



«���و» در �����ه ۱۰۰ ���� ��ی �������� 
���� ���و�� ��� ��ر�����ن و ����اران �����ل 

�ـــ� �ــ� �ــ��ــ� �ـــ�ای  ــ�د دارد  ــ و�
ر���ن �� �������، دا��� �� 

��� ��ب از �� ��� د���ی وا�� �� 
ا��. ����اران �������� ��� 

����� ا�� ����� را �� ���� �� 
او��� ����  ��د��. �� ���� د��� 

����ان ا�� �����ه در ��� و ا�����ت 
ــ�ره ������  ــ ــ �ــ��ــ�ــ�ــ��ــ�، �ـــ�ب دو�

���ا���� ��د. ��� �� ���� ۱۱ ���� از 
، ���� �� �� ا�� ����� ���  ���� ���

�� ��ار�� �� ���ا���� ��ون �� ��� از 
�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ��ــ�ی �ــ��ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ده 
ا��.  �������� ��زی ���� ��زد�� ��د 

�� ����ن را �� �� �� �� ��� ��د �� ����ن 
ر���� �� �� ��ر����� �� ا�����ل ��م ����� ��ود. ��� از ��� ا�� ���وزی و ��� ���� ��� 
����� �� ����ن در ���� ��زد��، ��� ۳۰ ���� �������� �� �� ر��رد ��������د ر���. ��� 
��دان ����  ���و �� در ۱۱ ���� ا���ا�� ��� ��� ۳ �� در���� ��ده و از ��ا�� ��ر����� ��
��  ����ی در ��� ���� ����ب �� ��د،  �� ا���م ��زی ����� ��، وارد �����ه ������ ��ی 
��ه  �ــ��ــ�  و  داده  ا�ــ�ــ�م   �������� �ـــ�ای  �ـــ�زی   ۱۰۰  ����� در  ���ا����  �ــ�.   ��������

، در ا�� د��ار�� ��� ۴۰ ��ر دروازه ���ا���� ��ز ��ه ا��.  ۶۴ ���� ��� ��� ���. از ��ف د���
���ا���� ��� از ��زی ������� در ��رد ��� ��� ���� ��د و ���: وا��� ������� �� �� ��م ����� 
��د�� �� ����. از ز���� �� از ا���� آ����، ا���ق ���� ��د �� ��در ��� ��ز����ن ��� ��ش 
را ��ای ر���وری ��ا �� ��ا�� �� ذ���� ��ز����ن ��� ����د. �� �� ��دا ��ای ��د �������� 
�� ��ا�� ������� ��� و ��� ���� �����م را روی ��م ����� ���ارم. ��� �� ��� ��ل ���� ��ای 

��� ��� ا�� و در��� و آ��د�� ��� ����ن ا���وار ����ه ا��. 
���ا���� �� ا����ل ز��د ����� ا��� ��ر��س �� روش ��ای دروازه ��� ��� در ��م ����� ��� ا��. 
�� ا�� ����� او در آ����� ��� �� ر��رد د��� �� ��ار دارد. او در ��ل ����� ��ن �� ���� ���ی 
�� او ���ا�� در  ا�� �� در دو ��م ����� ����� درون دروازه ��� ��� ا��ان �� ا����. ������ ا
��� از ��زی �� ���� ��� ���، ���� ���ی ا�� �� ��ا���� در دو ��زی ��م ����� دروازه اش را 

���� ��� دارد.  

۴
���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

خبر

S P O R T

ورزش

���� ����� «���» در ���د
����� ������ی �������� ���د در ��� و ا�����ت، ا�� ���� 
��د: «��� ������� ���». ��اداران ��ز����� �� آن روز�� �� 
د��ن ���� ������ ����ن زده �� ���� ��� ا�� ���د را �� 
�� �� ��� ������ �� �����؛ ��ز������   ������� ��� ��
�� ��� ���� و را�� �� ��ز��. ���ِد �����م ��� ������ �� 
�� ��ا��� در ۶ ����  آن ��� ��ر���� دو ��� ����� ��ارد و ا
����� دو ��ر ����� ا�� و ۴ ��ر ���وی ��ده ا��، ����� �� ا�� 

 .���� �� �� �����
 ا�� ���د، در ��� ��� دوم ������� ���، ���� �� ����ت 
��ر���ی ��ا�� ��ا�� ��. آ��� در ��� �������ن �� ������ 
و ���� ��ا���ن �� ��م ���� �� ����. ���ا�� ��ی �����م 
�� ��ری ����� ��ه �� ��� دارد ��ای روز��ی ��� �� �� 
���� ����� ا���� ���. ��ب ور�� ���ری، ����� ا�������، 
آ����،   ���� و  ����ان  ا���ن   ،������  ��� �ـــ�،  دژا ا���ن 
��و�� ��ا�� ��ای ���د ��ا���. ا������� در ���ن ا���ای 
��د. ا���ن ��� از �� �� ا����زی �� ��  ��ر ر��ط ����� ��ره 
���ر زد، �����د ���� ��ا���. ور�� ���ری �� �� و ����  ��ا
����� ����� را ��وز د��. ��� ������ و  ��� ر��� و ���ا���� 
ا���ن ����ان در �� ���� �� �����ده ا�� و ���� آ���� �� 
�� ا�� ��  ��ا�� ا��ه آ�� ��ارد. �����م �� ا�� ����� ر���ه 
����� ��ز����ن  ��ا�� �����ل ��زی ��� ����، ���� ا����ه و 
����� ����ه ا��.  ��� ��� ر���ه ا�� ���� ��ان ��� دارد 
�� ������ �����ه  ���. ا���� ا �����ات ���� در ���د ا���د 
���. ���� �����م ���ن ���� دو  او را ���ا�� 
��� ��� ا��. ا����ده از ��ز����ن ��ا�� 
در���  �ــ�ای   ������ ا����ه  �ــ� 
ــ�.  �ــ�ــ��ــ�م �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� ��  ــ دار�ـ
ا�ـــ� �ــ�ــ� دو �ـــ�م �ــ� د�ـــ� آورد 
�ــ�د.  ا�ــ�ا�ــ�  و ���� ���� ���� 
ــ�ل در ا�ـــ�ـــ�ای �ــ�ــ� ��  ــ� او ا�
������د ا����ل رو�� رو �� و�� 
��� �� ���د ���� دارد و �� ��ا�� �����. 
�ــ��ــ�ن ��� ا�ــ� �ــ� ا���� �ــ� ���� ���اه 
�ــ�ده. آ�� او �� او��� �� ��� ������� اش 
ــ�ره ا����ر از  ر���ه �� �� �����ی �ــ�زه، دو�

د�� ر��� را �� د�� �� آورد؟

آنالیز

ــ� �ــ��ــ�ن،  �ـــ�ـــ�وزی �ــ��ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ� �
��ر����� ا�� ��� �� ����ن ���ر ا��ان در 
��م ����� را ����� ��د. �������� ���� 
�ــ� �ــ�ــ�ان، ������ ��ی �����ی  �ـــ�زی  �ــ� 
دا�� و ��ا��� ��� از آ��� را ����� �� �� 
�� د��  �ــ�ــ�ن   ،�������� �ــ�ر�ــ��ــ�  �ــ�ــ�. 
آ��� ������ ��� ��� ����� ��� ��ی ���� 
ــ�زی �ــ�ی  �ــ��ــ�ــ� �ـــ�ول �����. �ـــ�دن �
ــ�اران دارد  ــ�� �ـــ�رگ، �ــ�ت ز�ـــ�دی �ــ�ای �
ا�� دوره �ــ�ی ����� ��� ���ن داده راه 
ر���ن �� �������، ����� ا����زات ���� 
از ��زی ��ی ��ده �� ا��. �������� ���� 
 ���� �ــ�ــ�ان   ��� ������� ��ی    �����
�ــ�دن ��� ��ی  راه  ا�ــ�   ،���� ������ �����

���� �� را ��ب �� دا��.

۱۷ از ۲۱
 �����  ���� �ــ�ــ� �ــ�ی  �ــ�ــ��ــ�   ��������
�ــ�ول ���، ��� ۲ �ــ�زی را ���ده ا�ــ�. در 

، ����ن، ذوب آ��،  ��ل ���� ���د، ��ادار
���ان  ���������ن،   ��� �ــ��ــ�ن،  �ــ� 
و ���� �ــ�ــ�، �ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ�ی �ــ�ــ� �� 
ــ�د�ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�. �ــ��ــ�ــ��ــ�ــ�، در  �ــ��
�ــ�زی ���ده  �ــ� ����ن  ا�ــ� ��� �� ���   ���
، ۵ ��د و ۲ ���وی  ا��. آ��� از ۷ ��زی د���
ــ��د، �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ�ی  ــ دار�ـــــ�. ذوب آ�ـــــ� و �ـ
از  ��ا�����  �ــ�  �ــ�د�ــ�  �ـــ�ول   �����  ����
 �� ا�� ��   ����  .������ ا����ز   ��������
ــ�زی، در �ــ�ــ�ــ� �ــ�ی اول و دوم �ــ�ــ� و  ــ دو �
��ر��  ��ز������ ���  ا���� �ــ�ن  از   ���
����ار   ��������  �� د������   ��� و  ����د�� 
����. ��������� �� در ۵ ��زی د�����ن، 
ــ�ن را �ــ�ــ�ــ� د�ــ�ــ�.  ــ� ــ�� ــ� � ــ�ــ�ــ� ا� ــ�ا� �
در  �ــ�ــ�ان  و  �ــ�ــ� ���������ن   ، ــ�ادار ــ �ـ
����ن و  ���� �� �������� ������ و �� 
���� ��� در آزادی ���� ��رد��. آ��ری 
�� ���ن �� د�� �������ن در ���� ���� 

�� رو�� ا����ز���ی ��ن را ��� �� ����.

 تک تیراندازهای سرخ
�������� ��� از ���� ������ن ��ر��، 
�� ذوب آ�ــ� و ���د ���وی ��د و �� از آن، 
�ــ�ول   �����  ���� ��� ��ی   ��� ��ا��� 
ــ�زه  ــ�، �ــ�ــ��ــ�ــ�ن � ــ� ــ�د. در �ـــ�د�ـــ�ی آ� ــ� را �
وارد�ــ�ن ��� ��ر��� دا��� ا��. در ��زی �� 
�� اول  ، ��ر�� ����د��  ���� ��� و �ــ�ادار
�������� را زد. ����� ��� ���������ن 
�ــ� ز�ــ�ــ�ه �ــ� دو �ــ� ���� �ـــ�د و �ــ�ــ�ان، 
�ــ� �ــ� �ــ� او  �ــ� �������� �ــ��ــ�. �ــ� ورود 
��� د������، او ا�� ���� ��ا��� �� ���وزی 
����ن را ����. ���ر ا�� دو   �� �� ����
����� در �� ���� ��������، ���� ��ه 
 �������  �� ������ ��ا��  از  ���ا���  آ��� 

ا����ده را �����.

 لغزش رقبا
��ی ����   �� �� �����ن،  و  ا����ل 
ر�ــ�ــ�ی ا�ــ� �ــ�ــ�، �ـــ�ای ������� �����. 

��� ������� در ��� ��� ��ی ���� ����� 
ــ��د، ��� ���������ن و  �ــ� �ـ �ـــ�ول 
 �� ا�ــ�ــ�ــ�زی  ا�ـــ�. ۶  ا����ز داده  ����ن 
���� ��ر��، در ����� آ��� از ��ر ��ول 
دارد. ا�ــ�ــ�ــ�ل در �ـــ�زی �ــ� ذوب آ�ــــ� �� 
�� �� �ــ�دی د���� ������  �� ���� و �� 
���وز ��. �����ن �� ���ا��� ذوب آ�� 
را ���د و �� ���د ����. ا����ل و �����ن، 
�����دی  ��و��  �ــ��ی  ��� ��ی   �����
���وت  ا�ــ�  دا�ــ�ــ� ا�ــ�   �������� از   ����
 ����� �ــ�ــ� �ــ�ی   ����� آ�ــ�ــ�  ����� ���ی 
��ول ا�� �� ���� ��ه ��� �� ����ی 

در ��ر ��ول ��� ����. 

 گل گهر مثل پرسپولیس
ــ�ول �ــ�م  ــ ــ��ی � ــ ا�ــ�ــ�ــ� در �ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ�ی �
�ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ن �ــ� �ــ� �ــ�ــ� �ــ� �ــ�رد و 
���� ا�� ��ا��� ا��� ���� ���� �� ��� 
�� ����ی و ��� ���� از او، ����ل   ����

���ن ُ�� ���� ��ای �������

د����ر ������ ����: ��� ��ا��� ا����ب ���� �� ��� �� ����ز ����
ی �� �� ��� ����� �� ����ن در آزادی �� ��ر����� ��د ادا�� داد و وارد �����ت ��م ����� ��. ��ا�� �� ���� �� �� ��ا����  ���� �� ��������
ی ��ی ا����دی ا��  �� ی ������ ا�� ��د �� �� و��د ���ات ����� �� در �� ����� و �� ���� ������ ���ر دار��، د��� ��� ی ا�� ��� در ���� ���
ی  ی ���� ��د، در ���� ��� و�� در ا�� ��� ���� ���� �� ����ی در ���ب ا�� ������ �� �� ��� ا��� �� �� ��� ����. او���ر ��س ���ا، د����ر ��
ی �� ر���، ��ب ا��.������ر  �� �ز ���� ا�� ا�� �� �� ��� ����� و �� ��� ی ��� ��ا��� ا����ب ���� �� �� ����� ای �� ��ا��� ��� ���: ��� از ���

ی �� �� �� از ا�� ����ه ������ ���د. ی آ��ن در ��� ���� ا��ان و��د ��ارد و ��� ��� ،���� �� ��� �� ری
خب

ت 
شس

ن

�������� ����� ��دن 
��� ��ی ����� ��و��

�ــــ� ا�ــــ�ــــ�  �ــ��ــ� 
ی  �ـــــ��  ۸ �ــــ��ــــ� 
ــ�  ــ ــ�زد�ـ ــ �ـــ�ـــ�ـــ� �ـ
ــ� �ــ��ــ�ــ�ل  ــ�� �ــ�ــ� �
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� را  ���د �����������ان��ا���را�ـــــــ�ان  �� ر�����ن���� ��� �����ن����ن ��ادار�� ����� ����ن

۱۱۱۱۰۰ ۱۰۱۲۰

��ز��� ر���ردو ������� ��� از �� ���� �� ����� ا����ل، 
��ای آ�� �� ��ش ��� ��د و ���� �� ا�� ��� �� ��ن ر��� 

د����� اش، �� ���وزی �� �����ت ��م ����� ��ود. 
��� از ��د �������� و �� ��� در روز �������، ا����ل �� �� 
��ره ای �� ���وزی ����� ��ادار ��ا��، ��ا��� �� �� �� 
���� ���� در د���� ۹ ا�� ��� را ���� داده و �� ر����ن 
ا����زا�� �� ۲۲، ����� دو ا����زی اش را �� �������� ��� 

�� �� ��� از �ــ�زی د�ــ�وز �� ���ه ۷/۱۸ ������   ���� .���
��ا���  �ــ�د،   ���  ���� ��ز���   ������ و  ا����ل  ��ز��� 
���اد �� ���� را �� ���ر ������ �� از ا�� ��� ��� از ����د�� 

و ���س زاده در رده دوم �����ن ��� ��ار ���د. 
�� ���� �� ��د  ا�ــ� ����� ����� دو ��� در ��� ���� �ــ�د 
، ���اد ���� ��ی  ا����ل ���م �ــ�ه ا�ــ�. از �ــ�ف د���
�� ا����� ����� ا����ل �� ��د دو ر���. در ۶ �����  ��

���� ا�� ���� ����� آ�� ��، ��� �� ���� �� ��م او ��� 
��ه ��د. 

�ــ�دان ������� �ــ�� �� ۱۰ ، �ــ� �� ���� �� ����� �ــ�زی د�ـــ�وز
��زی ��ون ����، ����� ���� رو�� ��زی ����� �� ���� 
را در ا�� دوره از ��� ���� دار��. در د��� ��زی ��� د��وز �� 
�����ن در ���� �� ر�����ن �� ���وی ��ون �� ر��� �� �� 

۲۰ ا����ز در رده ���رم ��ار ���د.

��� آ�� �� 
از روی د�� ��������

ا����ل �� �� ��د 
�� �����ت ر��



���ه ����� - ���
۵ر���� - ����� ���رت  �وا����ی 

د��ع ���س 
در ���� آ��ر ����

����ن ����
��� ��د؛ ر��� ر���� ��� ��

��وی ��� ���ی ���زی  وا
و ���ه ��ا��� �� آن در ��� و�� 

�� �� ����� ���س

�� زودی ��� �� ��د

 «������»
در راه ���� ��

��� «زد»
ازد�� ر��� ���� 

ز��ه ��د ��ل ����� 
��� ��ن ����ه از د���� ��ای ��ن �� �� ��ا��

��ا���� 
آ��ی د���� ��

۶۳۴۱ ۷ آ��ن ۱۴۰۱ �ــ���

ا�� ������ ��ار�� ��د �� ��ل ۲۰۱۰

������� ����
�������ز و

��ر���س ����� �����

����� �� و ���� از ���ت را در ���ن 
ــ�  ــ� ــ� ــ�� �ـــ�ـــ��ـــ� ا�ـــ�ـــ�ـــ��ـــ� و �

��ا�����. 
 �� ��ا��س ��ار�� �� ���� ���� ��ا
���� و ا�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ� دا�ــ�ــ�ــ�ه 
ــ�ــ� �ــ�ــ�ان  ــ� (� ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� در �ــ��
ــــ�) و آژا�ـــــ� �ــ�ــ�ق  ــ�رد� ــ �ـــــ�ارش �
����د�� (FRA) در ��ل ��ی ۲۰۱۰ �� ۲۰۱۵ ا����ر ����، ۱۰ ���ری 
�� ������� �����ت و ���وزات ���� در آ��� ��رت �� ���د 
���ر��� از :دا���رک، �����، ز������ه، ا���ا���، ����دا، ���ز����، 
ــ��ت ����ه آ�ــ��ــ�ــ�، �ــ��ــ� و  ، ا�ـ �ــ�ــ�و�ــ�ــ�ن، ا������ن، و�ـــ�
آ�����ی ����� .در ��ارش ��ی ��د ��ه �� �� ا����ده از ��ار��ت 
��د  ���ر��ی  ا������  و  آ�ــ�ری ا������، �����  �����ت 
��ه ����� ��ه، �� ��ر ���ا در�ــ�ره ���� از آ��� ������ت 

������ آ��ه ا��: 

    جزئیات غافلگیرکننده

۱- ��ا��س ��ارش �����ه در ��ل ۲۰۱۴ از ��ی «آژا�� ا���د�� 
ارو���� �ــ�ای ���ق ا����» �� ���ن آژا�ــ� ���ق ����د�� 
���ر دا���رک ������� در�� �����ت ������ و ����   ،FRA

���� ز��ن در ارو�� را دارا�ــ�. ��ارش ��ی ���وز��ی ���� در 
، ۵۰۰ ��رد �� ����  ���ر ���ن �� د�� از �� ۱۰۰ ��ار ��� ا�� 
�ــ�ارش ��ه ا��. ������ت ��و��� رو�� �� ���  دا���رک 
���� در�� ����� از �����ت ���� ��ارش �� ��د. از ���� رو 
��ز��ن ��� ��� ا���� �� د��� ��ارش و��ی �������ن ���وزات 

���� در دا���رک در ��ل ۲۰۰۸، ا�� ���ر را ���ا�� ا��م ��د. 
۲-��ا��س آ���� ��ارش اداره آ��ر ��� ز������ه، ا�� ���ر ����� 
������ را از ���ظ ���وز��ی ���� در ���ن دارد �� ��ری �� 

�� ۹۰ د���� �� زن در ا�� ���ر ��رد ���ض ��ار �� ���د.
۳-���ان ���وز ��ی ���� در ا���ا��� �� ��� د��� از ���ر��ی 
دارای آ��ر ��� در ا�� �������ری ا������ ا�� ����� ��ود ۱۰۰

��ار ��� ا��م ��ه. ��ا��س آ��ر ��� ��ه ��ل ۲۰۱۲ در اداره 
، ۵۲ �ــ�ار و ۲۰۰ ��د �ــ��ی ۱۸ �ــ�ل، ������ ا��  ���� ا�� ���ر
��� دارد ا�� ر��  �����ت ���� ��ده ا��. ���� ���� ا���ا��� ��
���� ۳۰ در�� �������ن ���وز ��ده و ۷۰ در�� ���� ا�� �� ���� 

��ا��� ��� ����.
۴-����دا ���ر د��� ر�ــ�رد دار در ز���� ���وزات ���� ا��. 
�ــ� در �����  ���ر  �ـــ�ارش آ�ـــ�ری ادارات ���� ا�ــ�  �ــ�ا�ــ�س 
����� ��������ن ��� در� ��ه، ����� ۴۶۰ ��ار ������ ���وز 
���� در ا�� ادارات ��� �� ����. ا�� در���� ا�� �� ���� 
��ارش �� �� ���� از �� ��ار ���وز ��� ۶۲ ��رد �� ���� ��ارش 

 �� �� ��د! ���� �� �� ���ب ��ا����� ����� �� ���� 
����دا ����� ر��� ���� �� ۷ �����ن ����� ���� ��رت  در 
�� ����د �� �� ز��ن و �� ��دان را ���� �� ��د. ��ارش ��ه 
�� از �� ۴ زن آ�����ی �����، �� ��� در ��ل ���ش �� ���وز 
���� ��ا�� �ــ�ه و ۱۱ در�ــ� ا�ــ� ز�ــ�ن �� ����� و ��ا�� 
��ا�� ��د��ه ا��. ��ا��س ��ارش ��ق ۸۰ در�� ز��ن ������ در 

���ل و ���� دو���ن �� ����� ��رد ���ض ��ار ����� ا��.
���ر د��� �����ز در ز���� آ��ر �������ن ����  ۵- ���ز���� 
ــ�ل �����  ــ �ــ� �ــ�ــ�ر �ـــ� رود �ــ� �ــ�ا�ــ�س آ�ـــ�ر ������� ژور�
�������� �� �ــ�م «����» ����ر ����� از ���ان ����� ا�ــ�! از 
��� ���� ������ن ��ارش ����� ����، ���ز���� �� ۱۶/۴ در�� 
، ����� ���م  ����� ز��ن ا�� ���ر �� ���ان �������ن ���وز
را در ���ن ���ر��ی ر��رددار ����� ���� دارا��. �� ����ی 
آ��ر وزارت داد����ی ���ز���� �� دو ���� �� ���ض ���� 
در ا�� ���ر ا���ق �� ا���. ����� ��������� ا�� �����ت در �� 
��ل، ۱۵ در�� از ����� را در���� ���د �� ا�� آ��ر در ��ارس 
ر�� ۲ ��ا�� را ���ن �� د��. ���� ��� �� ا���رت ���� ���ز���� 

��� ۹ در�� ا�� �����ت ��ارش �� ��د.
۶- ���و���ن ��� در ز��ه د��� ���ر��ی ر��رددار ���وز ���� 
��ار دارد �� ���� ا�� ����� ��ای ا�� ���ر �� ��رت �� ���� 
��ار��ت اداره ��� �����  ���� درآ�ــ�ه ا��. ��ا��س آ��� 
���ر ��رد  ���ر ارا�ــ� داده، �� روز ۹۳ زن در ا��  ��� در ا�� 
�ــ�ارش �� ���� آ�ــ�ر ���  ���ض ���� �ــ�ار �� �����. ���� 
�����ت ���� از ۲۴۹۲۳ در ��ل ۲۰۱۲ �� ۳۳۷۰۷ در ��ل ۲۰۱۳

ر���ه ا��.
۷-در ا������ن و و�� �� د��� ���ر��ی ���ی ����� �����ت 
���� ����ب ��ه ا��، ��� ا���رت ��ار���ان، آ��ر د��� 
�ــ� وزارت داد����ی  ــ�ارد. ا�ــ� آ����ن  ��� �ـــ�ه ای و�ــ�د �ـ
��������، د��� آ��ر ��� ا�� ���ر و ����� ای د��� �� ��م ��م 

آ��� ��ل ۲۰۱۳ در ��ار�� �� ��م ��وری �� �����ت ���� در 
ا����� و و�� آورده ا��، �� ��ل ۸۵ ��ار ������ ���� ا�� از زن 
و ��د در ا�� ���ر ��� ��ه ا�� �� ۱۲ ��ار ��� آ��� ��د و ۷۳ ��ار 
زن ��ده ا�� (���� �� روز ۲۳۰ ��رد). در ���� ��ارش آ��ه �� از 
�� ۵ زن ���������� ���ی ۱۶ ��ل، �� ��� ������ �����ت ���� 

��ه ا��.
۸- ���ر د���ی �� �� ���ان ر�ــ�ردداران �������ن ���وز ���� 
����� �� ��د، آ�����ی ����� ا�� �� �� آ��ر ۵۰۰ ��ار ���وز در 
�� ��ل ��� از ������� ار��م ����� ���� در د��� را دارا��. 
��ا�� ��� از ۴۰ در�� ز��ن ا�� ���ر در ��ل ز���� ��د ��رد 
���ض ���� ��ار �� �����. ا���� ������ت ����� ا�� ���ر 
�ــ�ارش �� ��د. �� ا��  �� ���� �� از �� ۹ ���وز ��� �� ��رد 
���ب �� ��ان ر�� ���وزات ���� در آ�����ی ����� را ���� �� 
۴ �����ن و ۵۰۰ ��ار ��� دا���. �� ا��س ���� ��ارش، ۴۱ در�� 
از �������ن ��د��ن و ۱۵ در�� آ��� ��د��ن ز�� ۱۱ ��ل �����. ���� 
�� ��د ����� ا�� ���وز�� ���� ���������ن ��اد���� ا�� 

��� �������ن ���ه �����ن �����. ���ر ا���م �� ��دد و ا
۹-�ــ�ارش �ــ�ی ����� ادارات ���� ���� ����� از آن دارد 
�� ��ل ۱۹۷۵ ��� ۴۲۱ ���وز ���� �� ���� ���� ��ارش �� 
�� ا�� ر�� ��ل ۲۰۱۴ �� ۶۶۲۰ ��رد ر���؛ ���� ا��ا�� ۱۴۷۲

در��ی �����ت ���� در ا�� ���ر در ��ل ���� از ۴۰ ��ل! 
�ــ�ارش ��د ��ه �� ���� ا��س ����� �� ���د �� ���� ���ر 
�� ��ای ز��ن �� ���ب �� آ��. ا�� ���ر �������  ����ر �����
���ان ���وز ���� را در ارو�� دارا��. ��ا��س ا���رات و��ی 
�������ن �����ت ���� در ���� از �� ۳ زن �� ���� ����ا�� 
را ��� �� �� ��ارد، �� ��� در ا�� ���ر ��رد ���وز ���� 

��ار �� ���د.
۱۰-ا�ــ��ت ����ه آ����� را �� ��ان ������ ���ر ر�ــ�رد دار در 
آ���  �� �����ت ���� در  �ــ�د  ���ر���� ����ب   �����

ــ�ر �ــ���ــ� دارد. �ــ�ا�ــ�س آ�ــ�ر�ــ�ی ����� �����ت ����  آ�
دا����ه ��� ����ن آ�����، از �� ۳ زن آ�������، �� ��� در 
��ل ز����� ������ �����ت ���� ��ار �� ���د. ���� ��ارش 
�� ���� ��ا�� ۱۹/۳ در�ــ� ز�ــ�ن و ۲ در�ــ� �ــ�دان ا�� ���ر 
��ا�� �� ��ر در �����ن ��رد ���وز ���� وا�� �� ����. 
��وه �� ا�ــ�،۴۳/۹ در�� ز��ن و ۴/ ۲۳ در�� ��دان آ������� 
ا���ل ���ا�� ���وزات ���� را در ��ل ز���� ���� ����� 
�� ����! ����� ا�� �������ن در ���� ��ا��؛ ۷۹ در�� ��� 
از ۲۵ ����� و ۴۰ در�� ��� از ۱۸ ����� ا�� ����� ��� را از �� 
�� ��را���. روز���� �� اس ��دی در ��ار�� �� ����� در �� ۱۰۷
����� �� ��� در ا���ت ����ه ��رد ���ض ���� وا�� �� ��د. 
ا�� ���� ۲۹۳ ��ار ��� در �� ��ل و ا���� ��� �� ���ن ��ارش ا�� 
��� ۳۲ در�� ر�� وا��� ا��.۶۸در�� �������ن ������ار�� 
�� ���� ارا�� ��� د��� و ۹۸ در�� ����وزان ��� �� روز را در 
ز��ان ��� ��را���! �� ا�� ���ب، ���ان ���وز ���� در ا���ت 
����ه آ����� در �� ��ل ���� �� �� �����ن ��رد ا��. ��ارش 
د��� �����ن ��ون ��ز �� ��� از ���� �����ت ��� دو��� و 
ا������ آ������� ����� از و��د ۷/۲ �����ن ����� ���� 

در �� ��ل در ا�� ���ر دارد.

    نخستین کانون های پرخطر

�ــ�ارش ���� ��و� �� ����ای  ا�� آ�� ��� ���� ا��؟ �� ا�� 
دا��� دار ��د �� �� ��ر�� ����� �����ر��ی ������ و ����� 

��د��� و ���� و ورز�� و .... ��ب را در �� ����؟  و آ
��� �ــ� �ــ�ا�ــ� و ���ی �ــ��ــ�د و ������ ����� �ــ��ــ�ه ای 
�� ����� ���� و ا���د���� و  ����ن �����، ا����ر �� ر��، ��ا
���ن ��ی ���� �� ���ت ��������ن و ���� ا���ر�� و ... او��� 
����ن ���� ���� �� ر��ا�� ���� آ��� ا���ء �� ��د. ا�� ا�� 
�� و ر��رددار �����ت ���� از  ا����ر ��آورده ��� و ������ ��ا
 ���� �� ��ی ���ون آ���� ا���� ا����رش ��� ر��. ��ا دل ��ا
و دا������ از ������ ا�� ����ن �� ��د�� و ��� ��ز��ن �� و 

���د��ی ��� ا����� و ... 
ا�� ����� و ����� ����، آن �� در �����ود ���� ��ا��� ���د 
درون ��د را در ���� و ��� ��ای ا���� ��� �� ����� �� 
��� ا�� ����  ����ش ا���ر آن ������ی  ا�ــ�ازه ای ����ن و از 
���� ��ی �ــ��ــ�ــ�ض ���� در ارو�ـــ� و آ�ــ��ــ�ــ�، �ــ� ���� 
�����ودی ��ی در�ــ� دو و �� ����� ��ز���ان و ��ا�� �����، 
ا�ــ� ا����ه و ����� را داد �� ������ ��� ������� ���� �� 
ا�ــ�اج و ����ری و �����ت و ��� ���، �� راه ا��ا��� ����� 
ا�������، ���ی ���� �����ود را در �� ������ و ���د ��� از 
�� ��� ����� و ا������ژی آ������� را ا���ء ����.  ا��� ���� ��ا
���دی �� در ا�� �� د��� ا���� ���� و ������� از ���� 
���و�� و ��� �����، در وا�� ام ا����د �� ���ر آ��ه ا��. 
���ن ���دی �� ا���ا دا�� ����� آ����� را ���� و ��� �� 
�� ���� ��ی �����ودی  ���م ���ن راه ����. ��� آن ����� 
�� ر����. در ادا�� ا�� ����� ��� ����� از �����ات �����ود و 
���� ���� �� ا���د �� ��� ز���� ����ه ا���� و ا���� آن در 

��ا�� ���ن ��ا��� دا��.

تلنگر
������د���� ��ای ������زان

���ر��ی ���� ���ه
�����، �������� ا�����ت ��ور����   در ��ر�� ����� ا�ــ�ان �� ���ص در ���ر د�� 
ــ� �ــ� �ــ�ور  ــ�اد� �ــ� �ــ�ــ�ده ا�ــ�. �ــ��ــ� از رو� �ــ� ������ درا�ــ��ــ�ــ�ه �ــ�ن دا��� �����، 
����� ��ی ����� �� ���� ����� ��ه �� در ���� ۱۰���� �� آ��� ��دا��� ا�� ا�� 
�� �� ��ان  �� ���� ����� دا��� ����� �� ���� ر��اد�� �� ����� ��ی ����� 
���ا در ���� �����ی ��ور ارا�� داد و �� �� د��� �� ا��وز ���  از آ��� ���� ��ی ��اب و 
 ���� �� �� ������زی ��اغ ��ن ����� �� �� ��رت ا����� ا�ــ�ره ای �� آ��� دا��� �� ا
��ده ���� �� ����� �� ا�� ������� ���� ���ه  ا��. ��� ا�� �� ����� ��ور در ����� 
�� ��ا�� ���� از ���� �����ر��� و در ���� �� درام ������ �� ��� ا��ی روا���وا�� �� 
����� ����ه ��د و �� ��� ����ن ���� «��� �� ��ه ���� ��» �� ��ر��دا�� ���� آ���ر 
���ا�� در ���� �� درام ������� و ����� ��ور را روا�� ��� و از ����ی ����وت و ا���� 

����ر ��د�� ��ور��� را ����� د��.
���� ���د ���ازی: ز���� ������ه ���� ���وی ز���� ار�� ����ری ا���� ا��ان 
و ��� ��رای ���� د��ع ��� و ���دت او �� ��ا�� �� ���� ������� ���� ا���� ���� 
�� ���د ���ازی در ����اد ۲۱ ��ورد�� ۱۳۷۸ �� و���� ��ا�� ����  �� ���ص ا�� 
، ����� در ���� اش و در ��ا�� ��� ��ی ��ز��ش ��ور  ��و�� ������� در ���� ر����

�� و ������� ��ور او را ز�� �� ��م ز��ه ����� �� ���ه دا��.
 ا�ــ�ا... ��ــ�ردی: دا���ن ز���� �� ر��� ز�ــ�ان، ��دی �� ا��ر ���وف ���� ز��ان 
ا�ــ�ان، ���� او�� را �� ���ه دا��� و در ��ر�� ����� ا��ان ����� ���� ����ب 
�� ��ه، �� ��ا�� ��ای ���� �� ���� ����� از ���� ������ �� ��� درام ����اد�� 
��اب و د���� ����. ا��ا... ���ردی، ر��� ز��ان او�� �����ر ۱۳۷۷ �� د�� ا���ی 

��و�� ������� �� ���دت ر���.
 ��ور ا���ی ��ب ����ری  ا����: ���دت ر��� ����ر و ���� وز�� د�� ۶۰ ا��ان 
����ی از ا���ی ��ب ����ری  ���� ��� ا���م ����� و ���� ر���� و ��� ��� 
در ������ن ������ ��د�� �� ���� ��رای ا���� ��� از آن �ــ�اردی ا�� �� �� 
��� ������ د������ ����� ��� ����� ���ده و در ���� آ��ر ��������� از���� ����ل 
«����ک» ����� �����ل ا���ری و در ���� ���� ��ی �������� ���و��ن و ��� 

���� «��» �� ���ان ���ط ���� دا���ن ��را ��دا��� ��ه  ا��.
: در ��ل ۹۶ ��� ��� از ���و��ی دا�ــ� ��  ���� ��ور���� �� ���� و ��م ����
���� ��رای ا���� و ��م ���� ا��م �����(ره) ���� ��ور���� دا���� �� از زوا��ی 

����� ���� ��دا�� ا��.
���ی ��ا��: در�ــ�ره ا�� ��� و ���� ��ار ��ب ������ ا����، �� ������ ����� 
���ر����� �� ��م «���ی ��ا�� را ���»، ����� ��ه ا�� ز���� و ���دت او ������ 
دارد �� �� �� ا�� ������� ��ل ��د. ���� ��ا�� ���اه ��ز��ش ���م �� د�� ��وه 

راد���ل ����ن در ۴ �����ر ۱۳۵۸ ��ور ��.
���� ����ی: در ���� ���� ��ی ������� و ����ل ��ی ��������� از���� «����ی 
��ه»، ��ور ���� ����ی را د��ه ا�� �� �� آن ا��ره ��ه ا�� از ز���� ا�� ا���د ����� ا���� 

و ���� ��م آ���ی ��ر�� ا��ان ��� ���� ������ �� ا��وز ����� ���ه  ا��.
��دار ���� �������: ���� در ���� ��د���رد، ������ و ���� �� ��دار ����ار ا���ب 
��دا��� ��ه ا�� �������� ��ن ��دار�������، ز���� و ر��دت ���� و ��� ������� 
�� ���ان �� �����ن ��� و ����� ا���ب �� ��� �����ی ��ور ا��ان، ����� در��ره ز���� 

و ���د�� دا��� ����.
���� ���ی زاده: ���دت دا����� ���� ای ���ر، ���� ���ی زاده ��� از �����ه ���� 
��ور��ی رژ�� ��������� ا��. ���دت او در ۷ آذر ۹۹ ا���ق ا���د ا�� ��و��د ا�� �� ��ود 

���� در ���ل ا�� ��ور ��ا��� ا��. دو ��ل از آن روز �� ��رد، �����ی ا��ان وا

ویژه

درنگ

 «ا���گ» و «زد»؛ ا���� ���ان دو ��� 
�� از ز��� �� آ���ن �� �� ��ق  ا�ــ� 
دار��. «ا�����» �� ��� ����� ����� 
���ن  �� دوره ����ا�� و ��ا�� را ��� �� ��ا��� و ا
�� ا����ل ز��د �� �� ��� ����ان و ��ان در ���� ...

��� ��� �� �� ��ارش ��و� �� ...

�����ن ���ق �ن؛  ر��ردداران ���ض
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���ان ��������، ���� ����ه ������ «د��ی ��» 
��د  � در ��� و�� �� «��م ��» ���



M E D I A

رسانه  ۶
���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

ببینید و بشنوید

شبکه یک
��� ���� ا��ان۶:۰۵
د�����۱۰:۲۰
آ���ب ����۱۱:۲۰

۱۸:۱۵��� ����
ک ��۲۰ ��

شبكه دو
د��ر ��۱۱:۱۰

������ آ��ی ����۱۲:۱۵

۱۸:۰۵
��م �����/��ر�� را���ر��ی ����� �� ��ن 

ز���� ����ک

۲۲:۳۰
������ ����/ او��� ������ ��������� �� ����� 
��ا��� ��� ز���� �� ����ی ��� ا�� �� ��� 

ا���ر ����� �� ��ا��� در آن ���� ����. 

شبكه پنج
��م ���ان۸

����اد۱۳:۳۰
����ر ��۱۵:۳۵
�� ���� ���� ��د��۱۶:۱۵

������ �����ن۲۱
۲۱:۵۵������

۲۳« ����ل «��� را ����

شبكه آموزش
���� د���۹

��ا��ی �������۱۰:۲۷

��زی ذ��۱۱:۰۷

دور��� ���۱۲:۲۴

د��� ��م۱۳

��ر�� ��������� ا��ان /ر���� اول ����۱۴

��ر�� ��������� ا��ان/���م ����۱۶:۳۰

۲۱:۳۰

���� ������/ ا�� ������ ��� دارد �� روز 
��ری ����� ��� و ��اب را �� ����� ����وت 
�� �� �� ��ل در �������ن د�ــ�ه ا�ــ� ��  از آ��� 

.���� �����
شبكه آی فیلم

����وان۱۶
۱۷�� ����
���� �� ��� �� ���ه ��۱۸
�� در ���ر ۱۹
۲۰���� ��
۲۱������
دود�� ۲۲۲

شبکه نمایش 
۱۱�� �� ��
��ک ���� ����ه۱۳
ا����م ���� ��ر��۱۵
���� ���ن ��۱۷
��ی ��اون۱۹
�����ی �����ر ۲۱۱
۲۳���� ����

شبكه های رادیویی
راد�� ا��ان/ روی �� ورزش۸:۴۰

راد�� ا����د/ �� ���� �� ا���د۱۲:۵۰

۱۸:۳۰
واژه �ــ�ی  (��ر��  راد�ــ� �����/ ��������ن 

��رد ����� ��������ن ز��ن ��ر��)

راد�� ���ان/ ������ راد���� ا����ت ����� ۱۹
«۲۱ ���»

راد�� ����/ ����� ��ص۲۰
راد�� ���/ �� �����۲۱
راد�� ��� و��/ ا���� ��ا�� رو�� ا��۲۲

راد�� ورزش/ ��ارش ورز�� (وا�����ـ ـ ��ر�����)۲۲:۳۰

��دی  �و���
�� ��� «���ا���د»

ــ�ــ�د» �ــ�ــ� از �ــ��ــ��ــ� �ــ�ی  ــ�ــ�ا� �ــ��ــ��ــ� «�
�������ه ���� ��� ا�� �� ��ل ����� �� 
���� ا�� ���� ��ه ا�� و ���� ���ان �� 
���ان ����� �� ���ا���دی �� �����ی ا�� 
������ �� ������. ��ل در ا���ر ����ی 
�� ��ی ���� ������ ���ا���د  آ��ه ا�� 
��د���ی رو�����ی ���ان، �� ����  �� ��ف ����� ��ذ�� ��ی ا����دی و 

���� �� ���� ۲۲ روی آ��� ���� ��� ���� �� رود.
ا���ن ���ان از ����� ��ی ����� در ��� ��ی ����� ����ردار ا��. از ا�� رو 
������ ���ا���د ��� دارد در ��� ���� ��د، �� رو���دی �� ��اغ رو�����ی 

���� ا���ن ���ان �ــ�ود و �������� را �� ����� و 
��� و ��ر��ی ���ورزی ا�� ا���ن آ��� ���.

���د   ������ ����  �� ���ا���د   ������  ����  ���
�ــ�وه ���ان و  ��ر��دا�� ���� ����� در  ����ن و 
���و��ی ���� ��� ���� �� ����ری ��ز��ن ���د 

���ورزی ا���ن ���ان ����� ��ه ا��.

«���� ��ی �������» در 
راد������� ������ �� ��د

���� ���ان  �ــ�  ــ�  راد�ـ  ������ �ــ��ــ�ل �ــ�ی  از   ���
�ــ� ������  �ــ�ــ�ــ�ری �ــ� دارد، راد�ــ��ــ�ــ��ــ� ا�ــ� 
ا�ـــ� ����  ا�ـــ� ���� �ــــ� رود.  آ�ــ�ــ�  از ���� روی 
�ــ�ای ���� ���ان ��  ����� «���� ��ی �������» 
����� ��ی راد���� ������ �� ��د. ا�� ����� 
در��ره د��� ����� ��� ا�� �� ��� و ز���� اش را و�� 
���و��ن �� ��� و در �����ن و�������ن و ���� �� و��� در ���� ��دم �� ����� 
ا��. او �� ��ل ۱۳۵۵ از ���� ��� ��ای در��ن ����ران �������� �� ��� و ��ا���م در 
۶۹����� �� د��ر ���� �� ����� ا�� ��د و ����ه ������� او در اذ��ن ��دم �� ا�� ���� �� ���� 
... . ���� ��ی ������� از ا��وز ���� ۱۲ و ۴۵ د���� ��� ��ا�� ��. د�� ا��ر��ران ا�� 

: ����� ����ی ��ادی، ��ر��دان: ���ام  ����� ���ر��� از: ��د���
ا��ا����، ������ه: ����� �����، ���� ����ه: ا��ف ا���دات 
ا��ف ��اد و ... در ا�� ����� ������ا�� ��ن: ����ون ���ا��، 
، ��ز��� ������، ��������  ���� ��ر ����� ����اد، ��وار�� 
، ���س ������،  ��ن ر���� ��ر ������، ���� ����� ���م، ��
����� ���ی ��ر ... و ����ر�� ��ا��� راد ا���ی ��� ��ده ا��.

 ����� ۸۷
��ای ������ر 

ا�ــ�وز زادروز ز��ه ��د ����� ������� 
ــ�  ــ�ا� ــ� � ــ� �ـ ــ�ی �ـ ــ� ــ�� ــ� ا�ـــــ�. �
او دو���ر و  ����ات ����ری دار�ــ�. 
ــ�ژ آ�ـــ�ر ��� �ــ�ــ�ــ�ری �ــ�ده  �ــ��ــ� دو�ـ
ا�ــ� و ��� ��ی ����ری �� ��ای 
او ������ر ��ه ا��. از ���� ا�� �� 
�� ��ی ��ر��ن ��ا��و و را��ت د���و در 
���� ��ی ����ری ���� ��ده ا��. 
او در ز��ن ����� ����� ��ز���ی �� 
دا��. از ���� ����ل ��ی: ����ی 
 . ــ�ه، �ــ�ــ�ا، �ــ��ــ�ارو و ���ر از ����� �
������ در ���� ��ی: ا�� ��� �� 
��ای ��، ��� ��� �ــ�رم، ��ده ��ی 

�� و ������ل ��ب.

تازه ها موج صدا زاد روز

���� ا���ی ����� ���� ����ری ����ک ���� ��������� ��� 
را���ی �� ا��ا�� دو ����ل  ا����رات �ــ�وش در  و ���� 
ــ� �ــ�ــ�ر ا�ــ�ا�ــ�ــ� �ــ�ــ�ری  ــ�ب و �ــ��ــ��ــ�ــ��ــ�» � ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ� «�
���� ���� ا����رات �ــ�وش و ���� از ����ان ا�� ���� و 
���� ر��� ���ا��، ر��� ���� ��������� ��� و ����ان ا�� 

���� در ��� ���� ����ت ���� ��������� ��� ����ار ��.
��� و او���� ���� ��ز��ن ��او����  ا�� ا��ام در را���ی ��

در ��� ���ل ���� �� ���ل ��زی ���� ا����س ��رت ����� 
ا��. ������ ا�� ����� ���� �� ��ف ��� ���� �� ����ا ��ی 
��������� و ���، ��� �� ������ و ������ �����ت ������ 
، �ــ�ــ�ه وری در �ــ��ــ��ــ� �ــ�اری �ــ�ی ا����� و ���� و ���  �ــ��ــ�ر
ار���ی   ��  ��������� و  ���ب  ���� آور����ن   ����� و   �����

����ا و ��ا��� �����ت ا���م ��ه ا��.
 :��� در ادا�ــ� ا��ا��� ���ری، �������� ا����رات ��وش 

ا�� ����� ���� �����د ������ ا�� و ��ر�� �� ���ن �� د�� 
 �������  ����  ��  ����� �ــ�دک  دارای   �� ����اده ���� 
����ن ��������� و ���ب ���ز دار��. ������ وی ������د ��د 
������ �����ن �� ���� �� ا������، ���رش و ��و�� ���ب 
آن �� �ــ�و� �ــ�د، �� ��ا�� �������اری �����ی �� ����� 
���ارد، ��ا �� �����ن �� د��ن ������، ���ب آن را ��� در ا����ر 

دارد و ��د ��� �� دا���ن ��ا�� �� ��دازد.

ا���ی ����� ���� 
���� ��������� ��� و 
ا����رات ��وش

�������ن ����� ������ ���� �� ������ 

وه ر���� ��

 ����
�����ر ���ا��

���� ��ی  در  ������ا��   ��� �� و  ���ب 
و  وف �ــــ��ــــ�  �ــــ�ــــ� ــ�  ــ �ـ دارد  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� 
�ــ��ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� آن �ــ��ــ��ــ� «�ــ�ــ�ب �ــ�ز» 
ــ�ز�ــ� ����  ــ� �ــ� � ــ�د ا�ـ �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـ
���� ������ ای را �� ���� ����ع �� 
ــ�ی �ــ�» �� ���� ������ ���ان  �ــ�م «د�
�������� در د�� ���� و ����� دارد �� 
ــ�ره ا��  ــ ود. ���� �ــ��ــ� در� ــ� � ــ �ی آ�ــ�ــ� � �ــ� ا�ـــ�ای ���� ��� �
������ ا�� �� در ��� ���� آن �� در ۳۸ ���� ��ا�� ��ه، 
���� ���� �� ��ای ������ن ��دک و ����ان و ���� ���� �� 
ی �� ا�� ������  ر����ن ��ا�� ��ه ا��. ����� د��� ��ای ��
از ���ی ���ب و ������ د�ر  ا�ــ� ا�ــ� �� ���� ����ه ��  دارد 
�����. ����ف ������ �� و ������ ���� �� ا�� ������ �� ا��� 
ــ�اد ا�ـــ� ������ و �ــ�ــ�ب در آن �ــ�ــ�ر �ــ�ــ�ا �ــ� �ــ�ــ�ــ�. �ــ�ــ�ان  ا�ــ
 .�� ��ا��   ����� ������ن  �ی  � ������ ای   ���� ی  �������ا�
���� د��� ����ط �� ا��ای ا�� ������ ���� ���� ��� ا��. ��� از 
ی دار��. ��م �� ��  �����ی ������ ای �� ��� �� �� او ����ه �����
���ان ��������، ���� ����ه ا�� ������ ��� و ���� دا��� �� 

����� آن را در ادا�� �� ��ا���.

آن را در ��  �ــ�   �ــ� �ــ�ــ�ان ���� ����ه د�ـــ�ی �ــ� ��� ���� و�ــ�
�� دا��� و ��� �� ���� ���ا�� �� ����� ار���ط ����ار ��� و �� ��� از 

������ ��ی ������ ���� ���� ����� ��د؟
��و�� ����� ������ا�� ��ا��س روش ��ی �������ار و ���� �� ذا��� 
�� ا�� ������ از د����ه ��م و ���� ا��.  ����� ا��وز ��� ���� و��
������ �� ��رت ������ ��ا�� ��ه و ����اده �� در ��وه ��ی ����� 
�� ���� �� آ��� ��ی ��ا�� ��ه در ا�� ������ ���� �� ����. ا���� 
ا�� ������ ��ار ا�� در ��� ��ی ����� ادا�� دا��� ���� ا�� ا�� 
�� �� ��رت آ��� ��ی  ��� از ������ ۳۸ ���� ۵۵ د���� ای ا�� 
������ ای و ر����� ��ا�� ��ه ا��. ���ه ���� ������ن ا��اد و 
ا����� ����� �� از ���ی ������ و ���ب ������ دور ��ده �� �� ز��ن 
��ده ا�� ���ب ������. ���� ����� آن را از ���� ������ �� ������ 
�� ���. �� ��ش ��د�� �� در ژا����ی ����� ������ت را �� ����� 
�����. در ا�� ��� از ������، �� ���� �� ��ر و��ه ��ای ��وه ��� 
�ــ�وه ���  �ــ�وه ��� ����ان و ۳۲ ���� �ــ�ای  �ــ�دک، �� ���� 

��ر���ل، ��ا�� ��ه ����� ��ا�� ��. 
 ��� در ������ ���� �� ������ ���� «�����ن ����» �� از 
��د�� و ا�� ��ر در  ���� دو ��� �ــ�، �� ���� ����� ����ری 
د��ی �� �� ��� د��� از �����ی ������ ای �� ��� �� دو�� دا���� 
���� ���� ��� ����ری دار��. ���ر �� �� ا���ن را ��ای ا��ای ا�� 

������ ا����ب ��د��؟
�� ا����ب ا���ن ��ای  ��� ا�ــ�  آ�ــ�ی ����  ���ی ا�ــ� ������ 
������ی �� ���� �� ����� ��ن در ��زه ��دک، ���� ��ای ���� �� 
���� و �� از   ��� �� ���� �ــ�ال ����. �� ������ �� ا�� ا�� 
��� ������ در��ره ا�� ا����ب ��ف �����. ���� در آن ز��ن و ���� 
���� ��دن در��ره ��ر آ��ی ��� ����� �� و �� دور از ���وت �� ����. 
���ن ��ر �� در ������ ���� ��ن �� آ��� ������ا�� را ���ظ ��ده 
��د��، ���ن د���ه ا�� ا�� �� ��� ��ای ���� ������ ��ی ��زه 
���ب و ������ ا����ه ����ری دار�� و ���اره ا�� ����� د���� ��� 
 ��� ���ب از  ــ�زه  ــ�. ا�ــ� ���� و د�ــ��ــ� �ــ� � در ������ ��زی ا�

���ت �� ���د؟
د����ه ر��� ���� ا���ب در��ره ������ و ��و�� آن در ����� �� ��ا�� 
ا��� و ا����ه ����ری از �� در ا�� راه ����. ا���ن ��ل ۷۴ �� ا��ره �� 
�� ��ا�� �� روز �� ���� ����  ا���� ������ ���ب ����د��: «�� ا
������ان �����، ����م  �� ��دم  ��ف ���� و ����� اش ا�� ���� 
روزی �� ���� و ��� ��ف ����. ����� ������� ��� �� �� ���� 
��ن �� ��ا�� �� ��  ���� ���م ��� ��د. ا��، ���� �� ز��ن ��ی ����
��دت از ��� ��ود �� �� و��د �����.» �� �� ا�� ا��� �� �� ��� ���� 
���ر ����� و �����  �� �� د��ن ��ا�� ������ در  از ا��ا��  ���� 
����  دا���. ����ری از د�ــ�ــ�زان ر���� و  از ا�ــ� ��ا��   ،����  ��

��� ر��� ا���ب �� ����ا ����� ا�� ����� ��ده و �����. ��� 
�� ��� ��ر ��دن در ��زه ���ب ��� ا�� �� ���� ��� ا��، ��� 
��دن روی ���� از آ��� ����  ��ر   �� �� ��� و ا���د ������ دارد 
��ه �� و ��ل �� ز��ن و ����� ���ا��. ا�� �� ������ و ����� را �� 
��رت ���� ���ری، د��ت �� ������  ��ی ���اری ���� �� ارا�� آ��ر و 
ار��م ������ در ���ر��ی د��� را �� ر�� �����، ز��د ��ا�� ��اب 
���ا�� ��د. �� و��ه �� ����� ا��وز �� ا��اع �����م �� ��و��ر دارد. �� 
���� د��� ����� ����� و ���ز����، ��� ���� ���  ���ز ���� 

�� ������ ��������� �� و��ه در ��زه ���� ��� ���ب و ������ ا��.
 �� ا�� ���ب ���� ���� ���� ������ ���� ��ای ������ ��ز ��ر 
���� ����. آن �� �� ���� �� ا�� �� ����� ا��وز ��ای ����م ��ن 

�� ر���� ��ی ����ری د����� دارد.
���. ��� ��ز��ه ������ ���� ا�� ����� را ��ا�� �� ����� ا��وزش 
�� ����� ۲۰ ــ ۱۰ ��ل ��� ���وت دارد. ����� اش، د���� اش ��ق 
ک ���ی �� �� �� او داده �� ��د، ���� ��ق ��� و ���  ��ده، �� ��را
ک ���ی ���اری ����، ��� ��ا�� ���ز �����ه  �� ا�� ��را ��� �����. ا
ا��وز را ����� ��� و ����� ا�� �� او ��ای ����� ���زش �� ر���� ��ی 
د��� و �����م ��ی د��� ��ا��� �� ���. �� ��� د��� �� در ا�� 
 �� ������ ���� �� ����� ����� �����؛ ��� ���� و ��م ا�� 
ا�ــ�وز ����.  ����� �����ه 

در ا�� �ــ�زه ر���� ����ر ��� و ���� ا�� و ����� �� در ��ا�� 
ا���د����ی ��ل آ��ی �����ود، ��. �� ا�� ��� �� �� ا���ن، �����ی 
�� روی آ��� ���� �� رود ���� ���� ای و ��د�� �� ����� ������ 
�� ���ا��� ا�� ��زه را  ����� ��ار دارد. ا ���� �� در ����ران ���و�� ��
����� ����، ���� �� �� ا�����س ����� ��د �� ����ده �� از آن ا�� 

�� در �� �� ��� ������ ���د �� آن ��دا��. 
 �� ���ر��� �� ��د��، ��ف ��� از ����� ا�� ������ ����؟ 

�� ���ا��� ��� ������ و  ���م ��ش ������ ��زان د��ی �� ا�� ا�� 
����اده �� ����� و ������ را از آن ���� ��دی ��د�� ��ر� ���� و 
���ب �� ��ا�� ���� ��د��� ���ی ا���ی ����اده   �� ���ن ����� 
�� ������ و ���� ��ی ا������ �� ��ا��� ا��  در ا�� دوره ���� 
��د��� را از ��� �����. ا�� �� ��� �� د���ل ���� ������ ای ����� �� 
��دم را ����م ���، ���� ��� از ��ف ��ی ������ ��زی ��ای �������ن 
���ر ا��  �� در  ���� ا�� ��� ��ف ����. ���م ��ش �� ا�� ا�� 
���� و  ������، ���ا��� ���� ��ا�� را �� در ذ�� ����� ا���د 
�� ���� �� ا���د  ��� ���ا��� �� �� ��ان آن ���� ��ال را ر�� ����. ا
آن ���� ��ال ����، ��دش �� ��ا�� ���� و آ��ز ����� در ذ�� 

و ز���� ����� ����.
�ــ�ــ�ب از �ــ� دوره ای �ــ� د�ــ��ــ� �ــ��ــ��ــ� �ــ�زی ���   �ــ��ــ�� 

����� ��؟ 

د���� ���ه در ��زه ���ب و ������ ����� ��زه ای ���� و �� د��� 
د���� ای �� ����� ���� �� ���ب دا��� و دارم، ��� ��دم در �� 
������ ای �� در آن ���ر دا���؛ ����ی �� �� ���ب و ����� ���ب ��ی 
��ب دا��� ����، �� ��� ��ل ��ی ۹۷ �� ۹۹، ��ارو��و ���� و��� 
���ب در ۹ ����� را از �� ���� راد����، در ���� آ��� ��ی  ���ان 
«�������» ����� ��د��. �� در ���� �����ات ا��� �����ن ���� 
����� روی آ��� ���� دو ر�ــ�، �� ر�� ا�� �� ���ر�� و  �� �ــ�ل 
����� د���ی دا��، �� ���� را ��ای ����� ���ب ا����ص داد�� 
������ و �� ��ا�� �����  و آ���� �� ���ان «�� ��ر �������» در ��� 
ا�� آ��� از ��اب ���� ��� ��ی ������ ��� ��ه ��د و ��رد 
���� �����ه �� �� ��ار ����. �����ا�� ���ب و ������ ����� ��زه ای 
��ای ���ه و ��� ���ا�� ���� و ����� ا�� د���� را �� ��ل ��ی 

����� دا���� و ��ا��� دا��.
�� ا�� ������  ���� �� ��د   در ���� ����� ���ی و ر���� ای 
�� از ا�� ����  ���ب ا��  ������� ��� د��� از ������ ��ی ��زه 

��� �� ��؛ ا�� ����� را ����� �� ����؟
�� ا������  ���ب و ������، ��� ا������� ا��  ����  ام ��زه  ��ر�� 
��ر ز��د  ��ر��دن در آن �� �� د��� ���� ����د��، �� ��ای  �ــ�ارد. 
دارد. �� ��� ������ و ������ ��زی ��� ��ا�� ��ی ��وه و ������ د���ی 
را ��� ���. ������ د��ی �� �� ��� و�� در �� �������� ������ ای 
���ده و ���� و در �� ����� ��دش ��ش �� ��� در ا�� ا�����س 
���� دا��� ����. ��ز����ن �� ������ ای �� د����ه ��ی ��ص 
��د��ن را در�ــ�ره ����� دار�ــ� و ا�� د����ه �� ��ای �� ��د و ���� 
����وت و ��ص ا��. �����ا�� ��� �� ��� ا�� ��زه ��ای ��ر ��دن، 
�ــ�دن �ــ�ی ����ر دارد و ��� ��� در ��  �ــ�ای ����ری و ����� 
�������� ��� ��� ���� و ا���� در ���ه ����ان ���� �� ���� ����ه 

و د��� ��ا�� ��ز��ه ا�� ������، ا�� ���� ���ی ���ده ا��.

����� �� ������ �� «د��ی ��»
�������� در��ره ���وت ��ی ا�� ������ �� ���� ������ ���� �� در ا�� ��زه ����� ��ه، 
�� ����: ������ ���� �� ��� در ��زه ���ب و ������ ����� �� ����، �� ����� 
����ک دا����؛ ���ه ������ن ا�� ������ �� را ا�ــ�اد ������ان و ��د�� �� 
���ی �������� ����� �� داد�� ا�� ������ ������ د��ی �� ��ش ��ده 
و�� ����� ��� �� �� ز�ــ�ن �ــ�ده، ���ان  ا�� �����، ��ف ��د را ��
ا�� ������ت ���� ������ و �� ا�� ��� �� ��ودی ����� ا��. ���م ��ش 
وه ���� از ا�� ��ع را ����� و ����� �� ������  �� ا�� ا�� �� ا��اد و ��
���� و ا�� ��� ���� ����� ������ �� در ������ �� ������ ��ی د��� در 

��زه ���ب و ������ ا��.

کث
م

خبر

� ��د ���ان ��������، ���� ����ه ������ «د��ی ��» در ��� و�� �� «��م ��» ���

��ت ������ا�� �� ذا��� ����� ا���ز

���آر�� را  ا��� �������آر�� را  ا��� ����

��ای د��ن 
ر ������  ���
و را  و�� ���آر�� �
ا��� ����



۷ M E D I A

رسانه
���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

آ��� �� ������ت ���ذ و ر���� ��ی �����
������ «ا��اج ����» از راد�� ��� �� ��د

 ���ذ و �ــ�ور ������ت ر�ــ��ــ� ای 
����ری   ����� و  �ــ�ــ�رض   ����
ا���� ا�ــ�ان، �� �� ��� �����ه 
ــ� �ــ��ــ��ــ�ت آن  ــ�د ا� ــ� و �ــ� � ا�
ــ�ر �ــ� �ــ�ــ�ــ�. ا�ـــ� �ــ��ــ��ــ�ت  ــ� را ا�
�ــ� ����� �ــ�ــ�ــ�ای �ــ�د �ــ� ا�ــ�اع 
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ� و �ــ�ــ�ه �ــ�ــ�ی از �ــ�ــ�� 

����� و را���دی ��ای ا�ــ�ام ��م ���� ����ری ا����  ��
ا��ان در ���� ��� آ����� در ���� ���رض و �����، ��� در 
ا���د ا���اف در ��زه ا���ر ����� دار��؛ ا���ر ����� ای 
�� �� ��� ا����ت ���اه ����ه و د����ری ��ه ������، 
در ���ض ���دی ���م ���ر ��ار ����� و ��ای ���ر �� ���� از 
ا�� ��رزار را�� �� ا��ا�� ا��ع در��ره روش ��ی ��� آ����� 
���� و ��� دار ا�� ��� از ر���� ��ی ��ر�� ز��ن ��ر� 
از ���ر ��ارد.ر���� ��ی ����� ��ر� از ا��ان �� ����� ���ی 
و ��رت ���ی وارو�ــ� از آ��� در ���ر در ��ل و��� ا��، 
�� �����ات ��� وا���� ��ه و ا���� ��ز����� ��ی ������ 
��� در ارا�� �����ی از ا��ان دار�� �� ا�� ����� آ���ه ا�� 
���ر را �� ��ت ��� ����� ��ار داده و د��ر ا����ج �� ��� 
و �� �ــ�دای ����� ��ه را ������� ا�ــ�ح، دارای ا�ــ�ادات 
������ و �����ری ��ی و دور از ������ ��ان ا���� �� 
����� �� ��ارد؛ �����ی �� د���� در ���� ����� ������ ��م 
دوم �� ���ر�� ��ا���� و آ���ه ای رو�� را ����� �� ���، 
����� و �����ی �ــ�رگ از �� روا�ــ� و ���ر��ی ��ی  �ــ�ار 
���� ���ر را ��� �� ��د.�� ا�� ا��س و در ���� ��ا��� 
«ا�ــ�اج ����» در را���ی ر���� ���� ای و ر���� ای روی 
و در ���ض ���  ��� و��  راد�ـــ�  �ــ�و�ــ� ���� ������� 
���� �� ���ا�� �� رو���دی ��ی و ������ ��  ������ن ��ار 
���ه ���ی از ��ر�����ن ����� در ا�� ��زه، ����� را 
در ����ن ��ل ��، ا�����، ���� ��، را���د�� و ����� ��ی 

ر���� ��ی ��ر�� ز��ن ����� ��ر� از ���ر ��ار د��. 
 ����� �ــ� در �ــ�ل �ــ�ی  ������ن �ــ� ا�ــ� ������ ا����� 
��ون ا����ع در �ــ�ل ��� ا�ــ� و روش �ـــ�ی ر���� ��ی 
�ــ�وی ��ار �� د��، �� ارا�� ���ل ��ی روزآ��  ����� را ��رد وا
��ه و ���� ��� ��ای ذ�� ������ن، ��� در ���ر����� 
ا�ـــ� �ــ��ــ� �ــ�ی ر�ـــ��ـــ� ای �ــ�ــ� �ـــ�ده ا�ـــ�، ا�ــ� �ــ� ����� 
ا������ژی و ا����د، ا�� ر���� �� را از �����ه ���� ای ��د 
دور ��ده و �� را�� ����� ��ق داده ا��. ا�� ������ �� ��ر 
و��ه �� ��� آ����� دو�� ��ی ������ �� ����ری ا���� 
��دا��� و ��� ��ل ���� ��ی ر���� ای ��ای ����� ����ا 
��� ����� ������ ��ه �� ا���ر ����� را �� ����� ��ا��� 
ا��.آ��� رو���د «ا��اج ����» را از ���� ������ �� ������ و 
����وت �� ���، ورود �� ��زه ���� ا�� �� ��� �����، �� 
ارا�� را���ر ��� ��دا��� و ���� آ��ز�� ��ای ����� را ��رد 
���� ��ار داده ا��. ����� �� ��ش ���دن �� ����ای ا�� 
������ راد���� �� ���� ر���� ����� را ��ا �� ���د، ���� ���ه 
��ا��� و ��� ������ �� ا�� ر���� �� را ��� آ����� و ����� �� 
����� ��ی ذ�� ��ه در ا�� ��و��، از ���� ����� ��ف 
و در���� ����ه ��ون رو���د، �� ������ ���ل و ������ 
و ��ز���ی ��ی در ��زه ر���� ����� �� ��د. در وا�� ا�� 
������ ����� را از رو���د ��� �� رو���د دا��ه ای ��ق داده 
و د��� آن را ���� ������ه ��ف ����اد ��� ���.«ا��اج ����» 
����ت  �ــ��   ����� در  ���ا��  �ــ��ــ�  از  �ــ�  ���ن ���� 
���� ��اری ��ه ر���� ��ی ����� ��� �� ������ی ورود 
�ــ�ده و ��� دارد �� از آ��� آ��� ����� ����� و �� از آ��� 
��� ��� �� ا�� ����� ا�� ��  ����� و ���� ����� و �� ��
��ف آ�� را �� ز��. «ا��اج ����» ��� دارد در ����� �� ��ل 
ا����� ���� ��ا��� �� ���� ���� راد���� و ��������� 
����� ��زی  ���ر ���دازد �� از ر���ر آن ��� وا �ــ�ر� از 
ا���ر �����، �ــ�ورت دا��� ر���� ��ی دارای ��� ��ی 
��� ��ار د��.در ��  آ���ی و ��ا���ی ������ا�� را ��رد ��
���� «ا��اج ����» آ��� �� ������ �� ������ت ر���� ای ����� 

و ���رض �� ��دم و ����ری ا���� ا��.

����� راد�� در 
������ ��ن �����ی د���

ــ��ــ�زاده، ���ون ا���  �  ����� ���
�ــ�ای ����ری ا�ــ��ــ� ا�ـــ�ان و ��� 
��ر��د  ــ�ره  ��را�� در� ����د  ا���ی  ���ت 
���وت ��ی ذا��   :��� ا�ــ�وزه ر���� �� 
��� ر���� ��ی ���� و �����ی و��د 
دارد. ر���� ��ی �����ی �� �� ����� �� ��ا��� �������اری ��د را ا���م د���، 
��ر��د ا�ــ�وز ر���� ��ی �����ی ������ ��ه ا�� و ����� ������ن  ا���� 
��ای د��ن ����ل و ���� و ����ن ا���ر ��ی �������ن �� ������ ا�� ������ن 
��ص راد�� �� د��� ا��اف و ا����ت ����� آن را د���ل �� ���� ز��ا �� ��ر��د 
ا��� راد�� ا��ع ر���� ا�� و ����� ������ن آن از ا�� ��� �������.او در��ره 
�������اری راد�� در ������ ��ن ��زه ���� ����ر ����� ���� ����ه، ���ان 
�� در راد�� �� ��زه ای را ����ن ����� و ���� ����ه، ��� ��ی ���� ����  ��د: ا
در ����ر �����ن ��زه �� �������ار ��ا�� ��د. راد�� ����� ������ دارد 
ا�� آ��� ���اره �� ��� ای از رو����� و ا����� را �� �����. ��ای ���� ���� 

او��ت �� راد�� ����� از ر���� ��ی �����ی ار���ط ����ار �� ����. 

در��� ���� ��آن 
در ����اره ����� آ��� �������

���� ����ه «��راب ر���» �� ���� ������ و ��ر��دا�� 
آ���   ����� ����اره   ��������  ،�����  �����
ا�ــ�  �ـــــ�.در    (ABU PRIZES۲۰۲۲) �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� 
ــ�ان، ا������،  ــ �ــ�ــ�ر�ــ�ی ا� �ــ�ــ�ــ�اره �ــ�ــ�ر ���� از 
ــ�ای ��� �ــ��ــ�ه �ــ�رگ  �ــ�ــ�ر�ــ�ــ�ن و �ــ�ه �ــ�ــ��ــ� �ـ
��دک و ����ان �� ر���� �� �� �� ��داز��.���� ��ی �������� ��  ����اره در ��� 
���� ۱۸ داور از ���ر��ی ����� ��� د��ر���ن راد�� و �������ن ��ی آ��� و ا�������� 
(آ��� �������) ارز���� و ������ن در ��ه ��ا��� ����� ��ا��� ��.��راب ر��� ��م 
���� ������ از ������ ۱۰ ����� را��� ا�� �� در ��وه ���م ��آ�� ���� ��آن و ���رف 
���� �� ���� ������ و ��ر��دا�� ����� ����� ����� ��ه ا��.���� دا����� «����ب» 
�� ����ه  �� ا��ی �� ��ور���� ����ب �� ��د، آ���� ����� ����� ����� ا�� 
����� ������ ��ر��دا�� از ����اره ��� ا����� ���� ����� رم ا������ ۲۰۲۰ و ����ه ������ 
��ر��دا�� از ����اره ��� ا����� �����ر��ل آ����� ۲۰۲۱ را ���� ا�� ��ر��دان ����� ��ده 
ا��.ا�� ��ر��دان ����� �� ��ز�� ���رش آ���� �������� ���� ������� ��د �� ���ان 

«�������» را �� ا���م ر����ه و ��� دارد ا���ل ا�� ���� را ���ی دور��� ���د.

نگاه

چهره تقدیر

خبر 

«�� ���� آ�������» 
���اه ز������ 
���� ��دک

������ ��ی  از  ����ری   ������ ���� �ــ�  �ــ�ــ� روش  ���ی 
��دک در ���� ���� و ���ل ������ �� ��د از ���� «��� 
��ر��دا�� ا��  ������» و ا����  ��� �����ن»، «���� ���� 
�ــ�و�ــ� ا�ــ�ا  �ــ� ���  ــ�ی ��� دوم «���� ا����ان»  روز�ـ

�� ��� و �� ��ز�� ��� ��د را آ��ز ��ده ا��.
ــ�ره �ــ�و� ������ ای ���� و�ــ�ه ��د���ن ��� داد و  او در�
�� ����: در �ــ�زه �ــ�د�ــ��ن ������ ای �� �ــ�م «�ــ� ���� 

آ�������» را ��ا�� ��د�� �� از ز����ن ��� ��د را آ��ز 
�� ���. �� ��ل ��ش ��د�� �� ا�� ������ �� ��ا���م ����. 
��ن ��ف ��ن در در�� اول آ����� ��� �� �� ���رت ��ی 
ز���� ا��. در ا�� ������ ��������� ��� �� �� ���� ��ی 

��ا �� ��ای ��ن آ����ه، آ��� �� ����.
��� �� ���: در ا�ــ� ������ �ــ�ا�ــ�ی ���� را  �ــ�ــ� روش ��
آ��زش �� د��� و ��د���ن ���ر �� ����� �� ��م «���� 

����» آ���ی �� ���� و �� ��اد ��ا�� آ��� و ��ا��ی ��ده 
در�� �� ���� �� ����� ای �� ��د در ���� �� ��دران ��ن 
����.او �� ا�ــ�ره �� ا�� �� �� ���� آ������� ����   ���
������ دارد، ����� �� ���: �� روز ���ر �� از ��� �� وارد 
���م،  آرزو  او��� ��ر  �ــ�ای   .���� �� آ���   ���� آ������� 
 ������ ا�ــ�  دارد.  ���ر  ��ز���  �� ���ان  آ���ی  ��ر���س 
���ر ���� ����ه دارد و ��� ��ای ۳۰ ���� ���� ��ه ا��.

خاطرات کاغذی

را��ت 
���� �ــ�ح: را�ــ�ت ۳۳ ���� دو�ــ� دا�ــ� ����� �� ���� �� ����� 
و ا�ــ� �� �� �� ������.ا��� او را در ���� �ــ�د�ــ� اش �� د����.آ�� 
�� ����� و �� ������ �ــ�د. و��� �ــ�اوا�ــ� �� �ــ�پ �� ا���د، �� ��د 
ــ�ره آن را دا�ــ�  ــ�رت �� ���� و دو�ـ �ــ�د�ــ� اش �ــ�ــ�اه �ــ� �ــ�پ آن را �
���� �� ا��ا��. دو�� دا�� �� ��ز اداره ��ود و �� ��د ��ل ��ی 
����، ��� ���� دو���� ��ب ����د و �� د����� ��ود. ��� از ����ات 
ی ���� ای  ����� ��د�� اش ����ط �� �� �� ��� ��ر���� ای �� در ���
ی  ��ر�� ��ده ��د. ��ر���� ����� و��� ��رگ ��،��� ��ا��� از ���
در  �� د����   ����� �� را  او  ��ر�����   ���� در  ���ر   ��.����� ����ن 
ی ��د. از �����ت را��ت۳۳����  د�ران ��د�� �� آن ��� ����، ��ا���
����ی ��ف،���ه �ــ� �وح ،�ــ�اوا�ــ� �� ر�� ���� ،������ ��ز���� �� �� 

��������� و ا������ ��د.�� �� و��� �� 
ر����اب �� ر�� ����� را ��ای ۷ ��� ��دا 
�� ر��  راه  و���   ��� �� ��د.��د��ن  �ــ�ک 
�ــ�ــ�ر �ــ�ــ� �ــ��ــ� را ��ی ز�ــ�ــ� �� ����. 
��ای �� �� آ��� و آن ��� ��ی ���� ��ه 

���آر�� را  ا��� ������ ���� ���ز �� �����ن ا��.

������ن ���� �� ���� از ا�� ���� �� ��ا��� �����ه ������ ��زه 
����� ����ن  ���� �� روی آ��� ��ود.  �� ��ار ا�� �� ر��   �����
�� ������� از ����� آن ����ه  «������» ��م ا�� ����ل ا�� 

��د�� و ��� �� ��� �� ر��. 
��ر��دا�� ���� ا������� و  ������، ���ان ������ ��ر��� �� 
�� ��� ����� آن از ا���ای  ���� ������ ����ر�� ����� ا�� 
��ل ۹۸ ��و� و از اوا�� ���ن ��ل در ا���ن ���ن ���� ��رده و 

�� از ��ود دو ��ل �������داری آ��ده ��� �� ��د.
ا�ــ� ����ل در ۶۰ ���� ����� �ــ�ه و �� ���� د��� ��� آن 
��ت �� ادا�� ��ا�� دا��. ��� را ���� آ��د��ن ����� و ����� 
��ر��� دارد و �ــ�ای �����، ��و�� و ���رش آن ��� ��ل ز��ن 
��ف ��ه ا��. ������ �� ���رش ���� ���� و ����ل ���و�� 
 �� �ــ�ون �ــ�زی ��ز��ن ��او���� ����� ��ه ا�ــ�. ���ن ��ر 
�� ����ل ��ی ����� ����  ������ �ــ�ار ا�ــ� �� ا�ــ�ره �ــ�، 
 ��� �� در آن ����ل ��ی ���� ����� داده �� ��د، ا���  �� را 
�� ������� �� و ���� �� ���� ۲۲و ۱۵د���� از ���� �� ���� 

��� �� ��د و �� اوا�� ���ر ۱۴۰۲ روی آ��� ��ا�� ��د.

    قصه از چه قرار است؟

�� ��ارش ��م ��، ا�� ����ل �� در ����� ��ر��� روا�� �� ��د، 
�� ��ا�� ��ای ���� ���ان �� ا�� ژا�� ������� ����. در ���� 
دا���ن آ�ــ�ه ا�ــ�: «���� را آب ���د، ��ر��ن و در�ــ�ر�ــ�ن ����� 
���و�� را �ــ�اب �ــ�ده ا�ــ�. در ا�� ����� و ���� آ�� ���زای 
، رو�ــ�ی ���� زدن �� ��� �ــ�ووس را دارد و و��ــ� دارا���ز  ����ر

���ن را �� ���ان ��� ا�� ��� و ����� ا����ب �� ��� �� آن �� 
����ر �ــ�ن زاده �� �ــ�ری د�ـــ�اده اش، ا������  �ــ�ه ���� در آ���  آ
������ر ��� �� ��د دادن ا�� رو�� را دار�� و �� ��ا��� ���� �� 

در ا��از��... .»

    چهره ها همراه گیلدخت

در ا�ــ� �ــ��ــ�ل �ــ�ــ�ه �ــ�ی ������ �ــ�ه ����ری ���ر دار�ــ�؛ 
��د��. ��ز���ان ا��  �� �� �� ر�� �� ��� را �� ��  ��ز���ا�� 
، ���� �������ن،  �����ر ����ل ���ر��� از ���� راد، ����ا ر���، ر�� ا
����ش  �ــ�ــ�وی،   ������ �ــ�ا�ــ��ــ�،   ����� ��ا�����،  را���� 
ک ���، ���� راد، ���� ���زاآ����،  �����، ���� �����، ����د ��
 ،���� ���� ���ا����  رو�ـــ�،   ����� د�ــ�ــ�ن �ــ�ــ�،   ����

���� ا��ا����، ����� �����، ���� ���� و رو�� ��و�����.
����وری  از ���� �����: ����  د��� ��ا�� ا��� ����ل ���ر��� 
زاده، ������ا��داری:  ���ی، �����������داری: ����ن ����� 
��� ��ا�� دو��، ��اح ����: ����ان ���، ��اح ����: ���س 
��ج درو��، ��اح ���س: ����ا �����، ���� ������ ر��ی: ��� 
ا��� ���� ����  ــ�ر�ــ�دان:  � اول  و ���� ����، د����ر  �ــ�دی 
��ار��ت:   ���� و  ����زی   ����  :����  ����  ،�����  ����� و 

��� ���ری.

    اسماعیلی پشت دوربین

ــ�وز ����� �ــ� �ــ�ــ�ان �������� ����،  ــ�دان ا�ــ� �ــ��ــ�ل �ــ� ا�ـ ــ�ر� �
��ر��دان و ���� ����ه در ���� �����، ���� ����ه و ����� ������ 

�� ��. او ����� ۱۳۵۹ ا�� و از ��ل ۱۳۷۵ ������ ��د را در ز���� 
�����ی ������ آ��ز ��د. ا���ا �� ��ز���ی در ��� ����� و در ادا�� 
آ�ــ�رش   �����  �� وارد ����� �ــ�. ا�������  ������ ��ی �ــ�د، 
در ز���� ��ی ا������ ا�� ����� �� ����� و روا�� ا����� در 
����� ���� دارد و از آ��� �� ���ان د���� ��د ��د �� ���. او او��� 
���� ����ه ���� ای ��د را �� ��م «��ار ����ت» در ��ل ۱۳۸۳ ����. 
از آ��ر او �� ���ان ��ر��دان در ����� �� ��ان �� ��د�� �� ���، ��� 
، ��ا ������ک �� را دو�� دارد، ر�� روی ��، ����� و...  دور��
������ه ������ ��و �������� �����ن ����ل  ا��  �ــ�د.  ا�ــ�ره 

«�������» ��ده ا��. 
از ا����  �ــ�ای ����ری  ����ر�� �����، ���� ����ه ����ل �� 
 ، ����� و �������ن، ���� آ�����. او ���� ���� ��ن �� �� ���

، ��، ����ت، ���� ���ه ������ و... را ��ای ��ده ���ه ای  ���� ور
���� ��ده ا�� و در �������ن �� �� ���� ������ ����ل ��ی �����، 
، و���� ����، ر����ران، ��درا��، ر����، ������ ���، ز���  ����ز
��م، ��ار زرد، ����گ، ��د���ان و... ������ �� ��د.  ����� ���ن 
آ�ــ�ر ����� ����� �� ا�����ل ������ن ���� ��دو  داده ا�� 
���اه �� ��د؛ ���� د�� آ���� ����� او در ا�� ر����  و  ����ری اش 

�� ا������� �� ����� ای ��ا�� دا��.

پخش

«������» در راه ���� ��

وا�ــ�ت  د�ــ�ع ���س ������ ای از �
�ــ�ب ا�ــ� �� �� ���م ��ش �� ���ز 
�ــ�ــ� ا�ــ�ــ�ــ� از آن �ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� 
����ه ا��. از ا�� ���� ��� �� ��ان ��ای ����� 
آ�ـــ�ر اد�ـــ� و ������ �ــ�ــ�ه �ـــ�د. ����ن  و ����� 
���ت  �ــ�ــ�اه  ��او����  �ــ�ز�ــ�ن  ر���   ،����
�ــ�ــ�ا�ــ� از �ــ�ــ�ــ� و�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�، �ــ��ــ� ���م 
ــ�ل ر�ـــ��ـــ� �ـــ�ـــ�،  ــ�ـ ــ�د �ـ ــ�ـ ــ� �ـ ــ�ـ ــ� و د�ـ ــ� ــ� ــ�� �
ی  �� ــ��ن �ــ�ــ�ــ�، ا�ــ�ــ� �ـــ�� ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ��ــ� �
ی، ��� ���� زاده ����ن ��ا و  � �ن �� ����ن ��
ــ� ����� �ــ�ز�ــ�ن  وا�ـ ���� �ــ�ا�ــ� �ــ��ــ� �ــ� �
ــ� ا�ــــ�ــــ�د و �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ت  ــ ــ�� ــ از � �ـــ�او�ـــ�ـــ�ـــ� 
ــ�د. ر�ــ�ــ� ر�ــ��ــ� �ــ�ــ�  د�ــ�ع �ــ�ــ�س �ـــ�زد�ـــ� �ــ
������ت  و  ا���د   ���� در  ����د  و�� ��ی  ��
ــ�ای ����� آ�ــ�ر  د�ــ�ع �ــ�ــ�س را ������ ای �ــ�ب �
�ــ�ــ��ــ��ــ��ــ� در �ــ��ــ� �ــ� و �ــ��ــ� �ــ�ی ����� 
ی  وا�ــ�ــ�ــ� �رت ا�ـــ�ـــ�ی �ــ�ــ� � �ــ��ــ�ــ� و �ـــ��ـــ�
ــ� و �ـــ�ـــ�رب �ــ�ــ� �ــ�ل  ــ ــ زش � ر�ــ��ــ� �ــ�ــ� از ا�

ز���� ����� ��د. د��ع ���س در ���� آ��ر ا�

����ن ���� در ����� ��زد�� از ���� ا���د و ������ت 
 �� د�ــ�ع �ــ�ــ�س �ــ�ــ�: ر�ــ�ــ� �ــ�ی در�ـــ� ������ی 
���م ���� ر���ی در ���� ����� در ����� ا���ب 
ا���� از آن ��م ��د��، �� ارزش ��ی د��ع ���س ���� 
��ده و ������ ا�� ��� ��ل د��ع ���س ��ای ر�� 

و ����� ا���ب ا���� �� ذ���ه ����ن ������ ا��. 
وی ادا�� داد: ��� از ا����ده  ��ی ���� �� �� ��ان 
ــ�رات و  ــ� ــ� ــ� ا� ــ�ا� ــ�ز� ــ�د، � ــ ــ�س � ــ� ــ�ع � از �ــ�ــ��ــ� د�
����� ��ی �ـــ�ری در ��� رو�ـــ�اد�ـــ�ی آن ا�ــ�. 
�� د��ع ���س  ���ع ا�� ����� �� ��ا���� ��د�� 

را ������ ��د��.
ــ� ����� ر�ــ��ــ� �ــ�ــ�،  ���� ا�ـــ�ود:  ــ�ارش روا�ـ �ـ �ــ� 

دا��� ��ی ارز��ه ���� ا���د و ������ت د��ع ���س، 
����� �ــ��ــ� �ــ� ������ �ــ�ــ��ــ�ا�ــ� و د�ـــ�ه ���ه 
راو�ــ�ن د��ع ���س ا�ــ�. ��� ا�ــ� ���� ��� ��� 
��������ن  ا��ا��ت  و   �� ����� ا����رات،  ���ن  از 
 ��� �� �� �ــ�وه  ر��� د��ع ���س �� ���ر �� آ�� 
رو��اد ��ی ا�� ��� ��ل، ���� ����ر ���� ��ای 
د��ع ���س  ����ن ��ی  و  ��ر��   ����� از  ������ی 
ا�����،  ــ�ی  ارزش �ـ از  آ���ه  ��� ��ی  ���ه ���ی  و 
ا����دی، ������� و ����� ��ی ا��ا�� ا�� �� در 

د��ع ���س ���� ��د��.
ر��� ر���� ��� ����ن روا����ی را ا���ی ����ر ���� 
ــ�ود: �� ��� �� ر��  ���ر دا���  و ا�ـ ــ�ای ������  �
ا�����ی  در  روا����ی  ����  و  ���رت ��   ���� از  �ــ�  ا
������ ��ن ���ر ���ه ������ �� ������ت، ا��ا��ت 
���ر ذ�ــ� ���ه ����  و �ــ�ــ��ــ� �ــ�اری �ــ�ی �����ت 
��� و���� ��ار ����د، �� ��ا�� ���� از د���ورد��ی 
د��ع ���س را �� ��� ��ی ������� ���ر ��� ����� ���.

ا��  در  ــ�د:  � �������ن  ��او����  �ــ�ز�ــ�ن  ر��� 

ا��   ����� ����ر  ر���� ���  در  �ــ�  و����  �ــ�ــ�ن، 
���� و �� ���ان ����  و ���� ا�ــ� روا�ــ� �ــ� را ����� 
�� ا�� روز�ــ� از  ������ ��زی از آ��� ���ه ������؛ ا��ی 
ا���� و�ــ�ه ای �ــ��ــ�ردار ا�� و ���ز��� ا����ل ا�� 

ارزش �� �� ��� ��ی ���� و آ���ه �����.
او �� ا��ره �� �������ی ����� ��ه در ا�� ��زه از 
 ����� �� ��ل  ���� ����� ���ی «�� ��� �ــ�ی» 
����� �� و �� ��ا��� �� ���� ا���د و ������ت د��ع 
���س ��ای ������ ��ر ���� از ا���د ��������ه 

����ی ۴ را ��ز��ا�� و روا�ــ� �� ���، ا����  �����ت 
ــ�ر �������زی در ������ ����  � �ــ�  �ـــ�وه  �ـــ�د: 
آ�ــ�ده  ���� ا�ــ�ــ�د، ��و�� ��ی ����ری ��� ا���م و 
آ���  از  �� �� ��ا�� در ���� ������ ��ی �����  ��ه 

ا����ده ��د.
��د: �� د��� راو��ن �� ��ا�� ا���م ���   ��� �� ����

���� �� ��ر ������ ��اب و ارز���� ����.
��زد��  ا�� ��ز��ن، ��  ر��� ر���� ��� و ���و��ن 
از ���� ا���د و ������ت د��ع ���س، �� ��� ��ی 
����� و د���ورد��ی ا�� ���� آ��� ���� و در ����ن 
��ای  ����د  ��و���  ا�����ت  و   �� �����  ،�� �����
���� و ���� ����� و  ���ه ��داری در ��آ��� ����� آ��ر 

دا����� ��ار ������.

     مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

گنجینه ای بی بدیل
در ادا�ــ�، �ــ�دار ��� ���� ������ �� ا�ــ�ره �� ا�� �� 
���� ا���د و ������ت د��ع ���س دارای �� ������ 
��ر�� �����  ���: ����� ا���دی،  �� ���� ا�ــ�، 
������ ای  �ــ��ــ��ــ��ــ�ن �ــ�ــ� و آ�ـــ�ر �ــ�و�ــ�ــ� �ــ� 
�� در ا����ر ا�ــ� ������ و ا�ــ� �� ������   �����

.�������� ����
ــ�ود : روا�ــ� �ــ��ــ� �ــ� در ا�ــ�ــ�د �ــ��ــ� ا�ــ�ــ�د و  ــ  وی ا�
��و���  ــ�ر  آ� �� ���ان  �ــ�ه   �����  ��� ������ت 
��آ��� روا�� ��������ن، روا�� راو��ن و ا���د ����� 

��  ��د در ا�� ���� ا��.
ر��� ���� ا���د و ������ت د��ع ���س در��ره ����� 
ا�� ���� �� ���� ��زان ، ����� �ــ�زان و ��و����ان 
��ده ا�� ا��  ادا�ــ� داد : در ا�� ��� ��ل ��ر�� ا�ــ�م 
��و����ان،   ��� روی  در����  و  دارد  آ��د��   ����
�����ن و ����� ��زان و ����� �� ��� ����� ا��ی 
را دارد، ��ز ا�� و در ا�� ��ت �� آ��ر ����� ��ه، ا�� 
��� ��� ���ن داده ��ه ا��. وی ��� : ز���� ���� 
����� �� از ا�� ��وت ��� ��و�� ����� ��د و ���ا��� 

�� ����� آ��ر ���� در ا���د ����� ��� ����.
 ������ �ــ��ــ�ان �ــ��ــ� ا�ــ�ــ�د د�ــ�ع �ــ�ــ�س ��� 
 ���� ������ ����ا�� �� ����� ������ ��ی ���� و 

آن ��دا����.

��� ��د؛ ����ن ����، ر��� ر���� ��� ��

���رت  �وا����ی د��ع ���س در ���� آ��ر ����

��ای �����ی ���ر ����ل 
���رآر�� را ا��� ���� 

��ر���س ر����

������ ����ی
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به خاطره ها پیوست
یادی از عالیجناب دوبله

که  از سال 1362 تا 12 سال بعدش 

کارشناس رسانه

شیدا اسالمی

یکشنبه شب ها    پخش   8 ســاعــت 
با  تلویزیون  »دیدنیها«ی  می شد، 
ــافــت که  ــردی جـــا مــی ی ــ ــدای م ــ ص
بــود،  گرچه حرفه نخستش دوبــلــه 
کــاری اش با روح  آنچنان در دوران 
بازیگری عجین شده بود که اجرای 
 ، ــه اش درک طنز کــه الزمــ ــن بــرنــامــه جـــذاب و پربیننده را  ای
ــود، با  نکته سنجی و دیــدن ظرافت ها و بیان بــداهــه شــان ب

خاطری آسوده به او سپردند.
تجربه جدید جــال مقامی در 42 ســالــگــی اش، آن گــونــه در 
که نقطه عطفی شد  سال های اوج جنگ تحمیلی درخشید 
در تاریخ 63  ساله فعالیت حرفه ای او در رادیو و تلویزیون و 
هنوز هم  نــام جــال مقامی و »دیدنیها« هم نشین و یــادآور 
یکدیگرند. با این همه از پی گذشت چند دهه، هنوز هم وقتی 
صدای ران کریون »لبه تاریکی« را به خاطر می آوریم یا به سرگرد 
برانت »ارتش سری« فکر می کنیم، سرگرد هیستینگز »پوآرو« 
را در ذهن مجسم می کنیم، یا صدای دکتر واتسون »شرلوک 
« یا سمیر »هشدار برای کبری 11« در سرمان می پیچد،  هلمز
بــاورمــان نمی شود او چگونه تمام ایــن صداهای ماندگار را 
که  که خاطرات چند نسل مان را ساخته اند، نه فقط دوبله 

به معنای واقعی کلمه زندگی کرده است.
گی های مهم سازنده شخصیت  حنجره طایی فقط یکی از ویژ
حرفه ای جال مقامی بود. او برای این که بتواند به برگردان 
ایرانی و خارجی ای تشخص  از بازیگران  فارسی بازی هریک 
ببخشد که عمدتا دوبلور ثابت شان بود، به داشته و مهارتی 
فراتر از صدای جذاب و فن بیان و گویندگی صرف نیاز داشت. 
گر بگوییم او شانس آورد که هم عصر بهترین های تاریخ  شاید ا
، درک  دوبله ایران بود، سخنی به گزاف نباشد. شناخت تصویر
پویا از سینما، فهم بازیگری و توان همذات پنداری و انتقال 
حس، در کنار توانایی الصاق میمیک به صدا و بعددادن به آن 
ازجمله مزیت های آشکاری بود که هرکدام از دوبلورهای نسل 
جال مقامی را به گویندگان اغلب ثابت یکی از ستاره های آن 
روز سینما بدل می ساخت و او را هم پای ثابت دوبله بازیگرانی 
ــورد، داستین هافمن، عمر شــریــف، وارن  ــ چــون رابـــرت ردف
بیتی و... رابین ویلیامز کرد. در کنار همه اینها، آقای دیدنیها 
که شاهکارهای  کارنامه هنری اش را رقم زد  ــی اوج  در دوران
ادبیات دنیا در قاب سینما می نشستند و قطار آثار کاسیک 
که نظایرشان تکرار نخواهد  سینما و شاهکارهای خالقانی 
شد با سرعت به ایستگاه ایــران می رسید. از همین روست 
که نسل ما پرآوازه ترین داستان های تاریخ سینما و ادبیات 
اساتید  و دیگر  بــا صــدای جــال مقامی  را  قهرمانان شان  و 
گو« تا... »زوربای  پیشکسوت دوبله شناخته ایم: از »دکتر ژیوا
یونانی« و »بربادرفته« و »پدرخوانده« و »وداع با اسلحه« و 
»محمد رسول ا... )ص(« که در همه آنها صدای جال مقامی 
وزن و جلوه ای درخشان و درجه یک داشت. آنجا که باید با 
کاریزمای بازیگر را منتقل می کرد، خوب وارد عمل  صدایش 
کی و  که باید ســادگــی، نرمش و حتی هراسنا آنجا  می شد و 
کار را می کرد؛  فرودستی را انتقال می داد، بجا و به اندازه این 
گی های منحصربه فردی که باعث شد نام او به عنوان یکی  ویژ

از اساتید کم نظیر دوبله ثبت شود.
کار این صداپیشه زنده نام، جسارت  از دیگر برجستگی های 
باالیش در ورود به قاب تصویر است که با همان برنامه دیدنیها 
در  آنــچــه  بــه  او  پایبندی صداپیشه های نسل  ــورد.  ــم خـ رق
اصطاح »لونرفتن صدا« می خواندند، عاملی بود که بسیاری 
از هم رده های مقامی را از ظاهر شدن در تلویزیون و به ویژه در 
جایگاه مجری گریزان می کرد اما شرکت او در برنامه پرطرفدار 
ــدای جــال مقامی  دهــه 70 از جذابیت دوبــلــه و پــذیــرش ص
کمااین که  نکاست،  تلویزیون  سریال های  و  فیلم  دوبله  در 
گون  گویندگی اش در برنامه های رادیو پیام و برنامه های گونا
« رادیو ایران و... نیز در آلبوم  رادیویی چون »از سرزمین نور

دیدنی های هنر آقای عالی مقام صدا ماندگار شد.

 زاویه دید

 500 هنرپیشه 
با یک صدا

ــاد مــقــامــی بـــه جـــای بــســیــاری از  ــ ــده ی ــ زن
جوان های نقش اول سینما صحبت کرده 
کــه بــا جام جم  گفت وگویی  اســـت. او در 
داشت با برشمردن برخی از آنها توضیح 
ــگ و  ــن نقش ها هــرکــدام رن داده بـــود: ای
جنس خــودشــان را داشـــت، مثل رابــرت 
کید، پابرهنه در پارک، تعقیب، سه  ، بوچ کسیدی و ساندنس  ردفــورد )بروبیکر
(، عمر شریف )باالتر از معجزه، بانوی  ، نیش، همه مردان رئیس جمهور روز کندور
گو، رولز - رویس زرد، شب ژنرال ها، طای مکنا، لورنس  گرنات، دکتر ژیوا مسخره، جا
، جومانجی،  عربستان(، رابین ویلیامز )انجمن شاعران مرده، خانم داوت فایر
هملت، ویل هانتینگ خوب، مرد 200 ساله، بی خوابی، و …(، وارن بیتی )بانی و 
(، مونتگومری کلیفت )از اینجا تا ابدیت، اعتراف می کنم، رود  کاید، شکوه علفزار
غ التحصیل،  ، بورسالینو(، داستین هافمن )فار گور وحشی(، ژان -پل بلموندو )آل  پا
کابوی نیمه شب(، ریچارد چمبرلین )آسمانخراش جهنمی، در تاطم زندگی( 
به جای 500 هنرپیشه معروف  بگویم  باید  گــر بخواهم بشمارم  ا راستش   ...  و 

صحبت کردم. 

 از دبیرستان 
تا استودیوی دوبله

جال مقامی در آخرین گفت وگویش با روزنامه جام جم 
درباره  شروع کار در سپهر دوبله و کشف صدایش چنین 
گفت: روزی حیدر صارمی که هم هنرپیشه فیلم و تئاتر 
بود و هم در رادیو کار می کرد به مدرسه آمد و من هم از 

او خواستم که من را به تئاتر ببرد. 
ــم  ــ ــ ــروی ــ ــ ب ــر اســـــــــــت  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ بـ ــت  ــ ــ ــف ــ ــ گ بــــــــه مــــــــن  او 
دوبـــلـــه فــیــلــم. تــلــفــنــی بـــه مـــن داد و مـــن زنــــگ زدم و یـــک روز رفـــتـــم اســـتـــودیـــوی 
ــا را  ــم هـ ــلـ ــیـ ــر بـــــودنـــــد کـــــه فـ ــ ــات ــ ــئ ــ کـــــثـــــرا هـــنـــرپـــیـــشـــه هـــای ت ــر طـــــایـــــی. آنــــجــــا ا  عــــصــ

دوبله می کردند. 
همان جا با هنرپیشه ای آشنا شدم و او مرا به استودیویی دیگر برد و یک نقش بزرگ به من 
کردیم. من به جای هنرمندی در فیلم صحبت  داد. همراه جوان دیگری شروع به دوبله 

می کردم که مرتب در شهرها در رفت وآمد بود و نمایش اجرا می کرد. 
همان زمان به مدیر دوباژ گفتم می خواهید صدایم را تغییر بدهم، چون هنرمند فیلم وقتی 
از شهری به شهری دیگر می رود نقش هایش متفاوت است، گاهی نقش جوان را بازی می کند 
. مدیر دوباژ با تعجب من را نگاه کرد و گفت: مگر می توانی؟! من هم گفتم بله  و گاهی پیر

و کارم را انجام دادم. 

 بلوار آزادی 
به مقامی رسید

سال 1397 بود که بلوار آزادی 
مناسبت  بــه  کـــرج  مهرشهر  در 
وز دوم  ر مقامی،  جــالل  وز  زادر
ــب شــــورای  ــوی ــص مـــــــرداد، بـــا ت
ــــوار اســتــاد  ــل ــ ــه »ب ــرج بـ ــ شــهــر ک
نــام داد.  جــالل مقامی« تغییر 
ایـــن بــلــوار مــهــمــی در مهرشهر 
اســت کــه خــانــه مقامی و چند 
دانشکده  ازجــمــلــه  شهر  نــهــاد 
طبیعی  ــع  ــاب ــن م و  ی  ز کــــشــــاور
دانشگاه آزاد در آن قرار دارد. 
گفته می شود این نخستین بار 
بــود که خیابانی اصلی و مهم 
به اسم یک سینماگر و به ویژه 

ی شد. یک دوبلور نامگذار

نقل آغاز قاب

 صداپیشه ای مردم دار و استثنایی بود

ــی، صـــداپـــیـــشـــه  ــ ــان ــ ــن ــ کــــبــــر م ا
ــه آوای  کـ ــت  ــ پــیــشــکــســوت اس
را  او  مـــنـــعـــطـــف  و  ــاوت  ــفــ ــ ــت  مــ

بر شخصیت هایی چون پوآرو، 
این  شنیده ایم.  و...  زبــل خــان 
گوینده، مدیر دوبــاژ و نویسنده از نسل قدیم دوبلورها 
است که از او با عنوان استاد عرصه صدا یاد می کنند. منانی 
با زنده یاد مقامی همکاری هایی داشته است. منانی در 
گفت وگو با جام جم درباره زنده یاد مقامی و شنیدن خبر 
گویندگان  از  مقامی  جناب  می کند:  عنوان  درگذشتش 
ــادی از  پیشکسوت و قدیمی بــودنــد. متاسفانه زمــان زی
نــاخــوش احــوال هستند و  ایشان خبر نداشتم. شنیدم 
برای همین چندین بار تماس گرفتم تا حال شان را بپرسم 

اما نتوانستیم صحبت کنیم.
او ادامه می دهد: خبر درگذشت این استاد را از رسانه ها 
گوینده ای  شنیدم و بسیار متاثر شــدم. زنده یاد مقامی 
درجــه یــک، از استثنائات صداپیشگی و جــزو همکاران 
که سابق برنامه دیدنی ها را هم اجرا  برجسته ما بودند 
می کردند و به همین خاطر چهره شان بــرای بسیاری از 

مخاطبان آشناست. 
کاری مقامی و شخصیت او می گوید:  کارنامه  او در مورد 
زنــده یــاد مقامی عــاوه بــر صداپیشگی و اجـــرا، مدیریت 
ــاژ و بــازیــگــری هــم در کــارنــامــه هــنــری خــود داشــت.  دوبـ
همیشه وقتی کسی از دنیا می رود، درباره اش حرف های 
که  خوب می زنند ولی من بی تعارف و صادقانه می گویم 
ایشان فردی شریف و مردم دار بود. مردم را دوست داشت 
و به عشق آنان کار می کرد. با همکارانش هم مهربان بود و 

رفتار محترمانه ای داشت. 
ایــن مدیر دوبــاژ در مــورد همکاری هایش با منانی نیز 
اظهار می کند: فیلم ها و سریال های زیادی را کنار ایشان 
دوبله کردیم. در برخی، ایشان به عنوان مدیر دوباژ کار 
می کردند و من در خدمت شان بودم و در بعضی آثار هم 
من مدیر دوبــاژ بــودم و جناب مقامی با بنده همکاری 

داشتند. 
ــاد  ــده ی ــه زن ــوآرو بـــود ک ــ یــکــی از شــاخــص تــریــن آثـــارمـــان پ
مجموعه  در  مــی کــردنــد.  بیان  را  همکارم  نقش   مقامی 

»لورل  و هاردی« هم ایشان مدیر دوباژ بودند و من نقش 
لورل و زنده یاد اسماعیلی نقش هاردی را می گفتند. 

منانی دربــاره از دست دادن یــاران قدیمی اش در عرصه 
دوبله بیان می کند: در کمال ناراحتی باید بگویم که اخیرا 
داریم بسیاری از همکاران قدیمی مان را یکی یکی ازدست 
ــام یکی از عــزیــزان را  مــی دهــیــم. هــر چند وقــت یــک بــار ن

می شنویم که از دنیا رفته است. 
ــــوچــــک و  ک ــای قـــدیـــمـــی  ــ ــورهـ ــ ــلـ ــ ــعـــه دوبـ ــامـ هــــر روز جـ
کــوچــک تــر مــی شــود. مــن و تــعــدادی دیــگــر مــانــده ایــم و 
نــمــی دانــم کــی زمـــان رفــتــن خـــودم مــی رســد. امــیــدوارم 
کــنــنــد. تا  گــویــنــدگــان یـــاد  ــران بیشتر از  ــدی رســانــه هــا و م
 هستیم قـــدر هــم را بــدانــیــم و در زمـــان حــیــات احـــوال 

همدیگر را بپرسیم.  

 همیشه به من می گفت پسرم!

صــــدای مــنــوچــهــر والــــــی زاده را 
در  که  کسی  شنیده ایم.  بسیار 
دل همه ایرانی ها جای دارد و 
ــرای  فــیــلــم هــای بــســیــاری را بـ
ــرده اســـت.  ــ ایـــرانـــیـــان دوبـــلـــه ک
صدایش زنگ خاصی دارد، جوان است و سرزنده. همواره 
کــرده و با این که سن و سالی از او  جای جوانان صحبت 
ــا روحــیــات و خلق و خــویــش جـــوان اســـت. او  گذشته ام
سال هاست جای مردان برتر هالیوود لب زده و بازی آنها را 
برای مان خاطره ساز کرده است. وقتی با والی زاده تماس 
که  می گیریم، صدایش پر از انــدوه و غم اســت. در حالی 
به سختی خودش را کنترل می کند در گفت و گو با جام جم 
می گوید: راستش من و جــال دوستان بسیار صمیمی 
بودیم. واقعا جال جزو بهترین پیشکسوتان عرصه دوبله 
بود. چقدر سخت است از دست دادن چنین هنرمندی. 
هیچ وقت یادش بین دوستانش و مردم فراموش نخواهد 
شد. مگر می شود صحبت از برنامه دیدنی ها کرد و به یاد 
این هنرمند عزیز نیفتیم. او همیشه شریف بود و مهربان. 
کلمات نــمــی تــوان این  کــم اســـت. بــا  هــرچــه از او بگویم 

هنرمند را توصیف کرد.
ایــن مدیر دوبــاژ و دوبــلــور با اشــاره به این که او و جال 
مقامی از نوجوانی وارد این حرفه شدند یادی از خاطرات 
قدیمی می کند و می گوید: من و جال مقامی با هم وارد 
این حرفه شدیم. با این که مقامی از من کوچک تر بود اما 
همیشه با لحن شوخی به من می گفت پسرم خوبی؟ پسرم 
؟ من هم همیشه به خنده به او می گفتم جال من  چه خبر
که از تو بزرگ ترم پس چرا به من می گویی پسرم؟ و او هم با 
خنده، باز من را پسرم خطاب می کرد و می گفت می دانم 
که تو را خیلی دوست دارم. وقتی  اما منظورم این است 
این خبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم. واقعا در سال های 
اخیر یکی یکی دوستانم را از دست می دهم و این برای من 

سخت است.
کید می کند:  ــاره بــه برنامه دیــدنــی هــا تا والــــی زاده بــا اشـ
دیدنی ها در زمان خودش یکی از برنامه هایی بود که برای 
مردم بسیار جذاب بود و جزو برنامه های پر بیننده بود. 
کارش بود و عاشق خانواده. واقعا چه  او همیشه عاشق 

حیف که این هنرمند را از دست دادیم.

 جالل مقامی فقط با خودش قابل مقایسه است 

میرطاهر مظلومی از هنرمندانی 
اســت کــه خـــودش را بــه دنیای 
تلویزیون  و  بازیگری در سینما 
محدود نکرده است. او عاوه بر 
ــه هم  ــلـ ــای دوبـ ــیـ ــازی در دنـ ــ بـ
ایــن هنرمند در دنیای دوبله  کــارهــای  از  فعالیت دارد. 
می توان به آثاری همچون مرد عنکبوتی، ترس از ارتفاع، 
فیلشاه، قلب اجاره ای و... اشاره کرد. وی درباره زنده یاد 
مقامی می گوید: بسیار غمگین و اندوهگینم برای تک تک 
که هویت و شناسنامه دوبــاژ با آنــان توصیف  ستارگانی 

مـــی شـــود، از بــیــن مــا پــــرواز مــی کــنــنــد. ایــنــان همچون 
کمتر  کمتر  روز  هر  تعدادشان  که  هستند  برلیان هایی 
می شود و ما نسل های بعد از این ستارگان باید بیشتر به 
فکر باشیم و آنها را الی پنبه حفظ کنیم و بدانیم هویت 

دوباژ در مرید و مرادی است.
ادامــه می دهد: سایه هنرمندان پیشکسوت چون  وی 
که دوبــاژ و دوبله ایــران زمین هنوز  جــال مقامی اســت 
نفس مــی کــشــد. اســتــاد مقامی ســتــاره بی بدیلی بــود و 
که  کـــرد  ــودش مقایسه  فــقــط بــایــد ایـــن هنرمند را بــا خـ
کــه در ســال هــای  یکی از رســالــت هــایــش درســـت زمــانــی 
دفاع مقدس بودیم و پدران فرزندان این مرز و بوم برای 
غیرت، شرافت و تمامیت ارضی ایران زمین می جنگیدند، 
ــامــه هــای مــتــنــوع در تــلــویــزیــون و  ــرن ــال مــقــامــی بــا ب جـ
همراهی با ایــن فــرزنــدان پارتیز ان های جنگ بــرای آنها 
ــی آورد و همانا ســـرور عــبــادت است  ــ  ســـرور بــه ارمــغــان م

در دل بندگان.
و  آینده  ســال   100 تا  می دهم  گواهی  می گوید:  مظلومی 
، جایگزینی برای این صداهای ماندگار و حاال این  بیشتر
عزیز جــان نفس بریده نخواهد بــود. امــیــدوارم فقط در 
که  کاری  کنیم. تنها  این وانفسا با یاد و خاطره او زندگی 
می توانیم کنیم این است که دوست شان داشته باشیم، 

در روح و قلب مان آنها زنده نگه داریم و با نگاه عمیق تر به 
آنها که هستند، فکر کنیم و تمام قد کنارشان بایستیم که 
این مدد به آنان همان رسالت دوباژ است. همان مرید و 
مــرادی است و بدانیم این تتمه نفس های باقیمانده از 

نفس آنان کرامت می یابد.

 حق استادی به گردن من داشت

مدیران  از  مومیوند  علی همت 
ــای بــســیــار  ــورهـ ــلـ دوبـــــاژ و دوبـ
سال هاست  که  است  حرفه ای 
برای مخاطبان دوبله می کند. 
او نه تنها به جای هنرپیشه های 
کـــرده بلکه بــه جــای بــازیــگــران ایــرانــی  خــارجــی صحبت 
گر نقش مصعب بن زبیر در  همچون جعفر دهقان که ایفا
گوینده  ســریــال مختارنامه بــود و... حــرف زده اســت. او 
او  از  سیما  بینندگان  و  اســت  باب اسفنجی  انیمیشن 
ــان را  کـــارهـــای مـــانـــدگـــاری تــمــاشــا کـــردنـــد و صــــدای شــ
می شناسند.  مومیوند با اظهار تاسف از درگذشت جال 
مقامی و تسلیت به همه دوستداران دوبله در گفت و گو با 
جــام جــم، مــی گــویــد: واقــعــا از دســت دادن آقــای مقامی 
کی بود. فکر نمی کردیم این هنرمند عزیز را از  ضایعه دردنا

که ایشان حق  دست بدهیم. بدون اغــراق خواهم گفت 
استادی به گردن من داشتند و من هرگز محبت هایی که 

او برای من کرد را فراموش نخواهم کرد. 
وی با بیان این که بخش عمده پیشرفت خــودش را در 
کار مدیون مقامی می داند، ادامه می دهد: بدون تعارف 
ــاری ام بــه خاطر  ــ ک کــه پیشرفت  ایــن جمله را مــی گــویــم 
از این  ــردم  ــت. همه م راهنمایی های جــال مقامی اس
هنرمند کارهای بسیار زیبایی دیدند و صدای مخملی او را 
می شناسند. همه نقش هایی که آقای مقامی گفتند در یاد 
مردم باقی مانده است. مگر می شود صدای مخملی این 
هنرمند را فراموش کرد. صدای او صابت خاصی به نقش ها 
که در حد خــودم نمی دانم  مـــی داد. واقعیت ایــن اســت 
ــار ایــشــان داشــتــه بــاشــم، چــرا که  ــاره ک ــ  کــه اظهار نظر درب

بهترین بود. 
گی های  کید می کند: آقای مقامی ویژ این مدیر دوباژ تا
بسیار زیادی داشتند. از جمله این که بسیار خوش اخاق 
که  کنار جوانانی می نشست  بــود و مهربان. او با آرامــش 
وارد این عرصه شدند و به آنها کار را یاد می داد. همیشه 
معتقد بود باید میدان را در اختیار جوانان قرار بدهیم. به 
همین دلیل تجربیاتش را به جوان ترها می آموخت تا آنها 

ادامه دهنده این مسیر باشند. 

در سال های دفاع مقدس شهرها زیر حمله هوایی و موشک باران بود اما مردم کنار هم   فاطمه عودباشی
نوشین مجلسی

گروه رسانه رسانه
برنامه »دیدنی ها«  آن سال ها  را پشت سر بگذارند. در  ایــن دوران  تا بتوانند  بودند 
وزهای یکشنبه پخش می شد که جالل مقامی اجرای آن را به عهده داشت. مردم عاشق  ر
تماشای این برنامه بودند، حتی مقامی به واسطه این برنامه شهرت زیــادی بین مردم پیدا کرد. این هنرمند 
وزگاران می کرد و به شوخی می گفت که هنوز هم مردم او  ی خاطراتش یادی از این برنامه و آن ر همیشه در یادآور
وزنامه  را در خیابان به نام آقای دیدنی می شناسند تا جالل مقامی. این هنرمند در آخرین گفت و گویی که با ر
جام جم تابستان امسال هم داشت به این نکته اشاره کرد بود. حال خبر تلخ این است که پاییز امسال چهره این 
هنرمند را برای همیشه قاب کرد و دیگر نمی توانیم هم کالم با این هنرمند پیشکسوت باشیم. جالل مقامی 
ــدارد و اصــال الزم نیست او را به عنوان یکی از دوبلورها و گویندگان  ــدر شهره اســت که نیاز به معرفی ن آن ق
ی از فیلم ها به  پیشکسوت معرفی کنیم. مقامی از جمله دوبلورهایی است که به خاطر جنس صدایش در بسیار
جای شخصیت های جــوان صحبت کــرده و خیلی از هنرپیشگان و بازیگران جــوان سال های انقالب با صــدای او 
ی که چند سال پیش از سر  شناخته شدند. مقامی قبل از آن که دعوت حق را لبیک بگوید به دلیل سکته مغز
وحیه اش تاثیر منفی نگذاشته بود و وقتی  گذراند، خانه نشین شده بود اما این موضوع به هیچ وجه در ر
وی خوش پاسخگوی سواالت شان بود. این هنرمند با صدای مخملی اش پنج  خبرنگاران با او تماس می گرفتند با ر
ونده در قالب گفت و گو با مدیران دوبالژ و  ن برای مان خاطره به جا گذاشت. در این پر دهه فعالیت کرد و نیم قر
دوبلورها همچون اکبر منانی، منوچهر والــی زاده، ناصر ممدوح، میرطاهر مظلومی، علی همت مومیوند و مجتبی 

ی در فراق اوست. نقی یی مدیر امور دوبالژ سیما یادی از این هنرمند کردیم که جامعه هنر

خبر

به دنبال درگذشت جال مقامی، چهره ماندگار و خاطره انگیز 
ســازمــان  رئــیــس  جبلی،  پیمان  صداپیشگی،  و  دوبــلــه  عــرصــه 

صداوسیما در پیامی درگذشت مرحوم مقامی را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، متن پیام به این شرح است: 
جامعه هنری کشورمان دردانه دیگری را از دست داد. درگذشت 
و  صداپیشگی  هنر  بــه  جبران ناپذیر  لطمه ای  مقامی،  جــال 
ــران صــدای  ــران اســـت. بــی شــک مـــردم هــنــر دوســت ایـ دوبــلــه ایـ

ماندگار استاد مقامی و نیز اجرای دوست داشتنی اش در برنامه 
که مورد  تلویزیونی دیدنی ها و برنامه رادیویی از سرزمین نور را 
گرفته بود، به خاطر سپرده اند. از  تفقد مقام معظم رهبری قرار 
خداوند متعال، غفران و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و 
برای خانواده، دوستان و عاقه مندان به او، صبر جزیل مسألت 
آبــان در سن 81 سالگی   می کنم. مرحوم جــال مقامی، پنجم 

بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت. مقامی از اساتید بزرگ دوبله 

و صداپیشگی به شمار می رفت و صداپیشگی ده ها شخصیت 
سینمایی و تلویزیونی مانند سمیر در سریال هشدار برای کبرا 11، 
 ، جعفر در فیلم محمد رســول ا...)ص(، نقش های رابین ویلیامز
کیج و ...  عمر شریف، رابرت ردفــورد، داستین هافمن و نیکاس 
را برعهده داشــت. او با اجــرای رادیویی برنامه از سرزمین نور و 
برنامه تلویزیونی دیدنی ها، صدا و تصویرش را برای مخاطبان 

ماندگار کرد.

 لطمه ای جبران ناپذیر 
به هنر دوبله

 پیام رئیس رسانه ملی 

در پی درگذشت جالل مقامی

خبر

زنده یاد جالل مقامی نیم قرن خاطره از دوبله برای مان به جا گذاشت

خداحافظ آقای دیدنی ها



رسانه
M E D I A۹

شماره 6341 1401 7 آبان  شــنبه

یادداشت

رفت� اسطوره ای دی�ر 
بـــاز هـــم خــبــر رفــتــن پیشکسوتی 
کــام مــان را  دیــگــر از جامعه هــنــری 

تلخ کرد. در گذشت زنده یاد جال مقامی که صدایش نه تنها 
برای همه مخاطبان دیروز و امروز تلویزیون آشنا بود، بلکه 
که سال ها  اسطوره ای برای تک تک بینندگان تلویزیون بود 
از هنرپیشه های  بــودنــد. مگر می شود  را شنیده  او  صــدای 
نقش اول سینمای دنیا همچون رابرت ردفــورد، عمر شریف

داستین  پل بلموندو،  ژان  مونتگومری کلیفت،  بیتی،  وارن 
هافمن، ریچارد چمبرلین، آرتور کندی و ... نام برد و یاد صدای 
مخملی مقامی نیفتیم. این هنرمند با صــدای مخملی اش 
توانسته بود آثار ماندگاری را خلق کند، آثاری که برای همیشه 
در میان ما مانا خواهد بود. زیرا شناسنامه این بازیگران در 
که شناسایی شد و  ایــران به واسطه صدای این هنرمند بود 

مقامی بود که به بازی آنها جان ویژه ای داد.
گاه غمی بزرگ  وقتی پیشکسوتی را از دست می دهیم ناخودآ
قلب مان را فرا می گیرد، زیرا خواهیم دانست که تکرار نشدنی 
هستند. مقامی از آن دست هنرمندان بود که صدایش تکرار 
نشدنی است. گرچه در سال های پایان عمر به دلیل بیماری 
خانه نشین شده بود اما همیشه با عزت و شریف زندگی می کرد 
و با این که سال ها بود که دوبله نکرده بود اما هرگز مردم صدای 

او را فراموش نکرده بودند. 

گذشته خــود بزنند،  ــروز نقبی بــه  کــافــی اســت بــزرگــســاالن امـ
آن وقـــت اســت کــه بــه یــاد برنامه جــذاب دیــدنــی هــا خواهند 
کــه بــا پخش صحنه های با نمک و اجــرای  افــتــاد. بــرنــامــه ای 
جال مقامی برای شان جذابیت زیــادی داشــت. به ویژه در 
که با تــوپ، تانک و جنگ رو بــه رو بودیم. اجــرای  آن سال ها 
گــی هــای زیـــادی داشـــت و این که  مقامی در آن بــرنــامــه ویــژ
مخاطب با صــدای او هم به آرامــش دست می یافت. اجرای 
برنامه دیدنی ها به تهیه کنندگی غامحسین میرزاده از سال 
1362 آغاز و به مدت 12 سال ادامــه یافت. این برنامه در آن 
سال ها که با دوران جنگ هشت ساله همزمان بود، روزهای 
یکشنبه از شبکه دو پخش می شد و با اجرای مقامی به یکی 

از محبوب ترین برنامه های تلویزیونی در ایران تبدیل شد.
ــاژ فیلم ها و  ــط دهــه 40 مــدیــریــت دوبـ ایــن هنرمند از اواسـ
کرد. وی چندی پیش همسرش  سریال های خارجی را آغاز 
( را از دست داد و حاال جامعه هنری  رفعت هاشم پور )دوبلور
و مردم در فقدان این هنرمند هستند. شــادروان مقامی در 
سال های بعد از انقاب و قبل از این که صــدای سر صحنه 
(، فرامرز  در سینمای ایران باب شود به جای سعید راد )مــرز
(، مجید مظفری )تی� و ابریشم، کشتی آنجلیکا(  قریبیان )آوار
ــان( و...  ــت ــزاردس (، اصــغــر همت )ه ــار ــک پــرویــز پرستویی )ش
کــارهــای مــانــدگــار ایــن هنرمند مــی تــوان به  کــرد. از  صحبت 
که در  کرد  مدیر دوبــاژ مجموعه تلویزیونی مارکوپولو اشــاره 

میان مخاطبان گل کرده بود.
این هنرمند فعالیتش را فقط به دنیای دوبله محدود نکرده 
بود و در رادیو هم نقش به سزایی داشت. قبل از آن که سکته 
مغزی کند و صدایش به واسطه این بیماری خدشه دار شود 
در رادیو البرز مشغول به گویندگی بود و شنوندگان صدای او 
را در برنامه های متفاوت این شبکه رادیویی می شنیدند. او 
در دنیای بازیگری هم دستی بر آتش داشت و در چند فیلم 
بازی کرده بود اما دیگر خاطرات مان محدود به آثاری خواهد 
شد که این هنرمند با صدای زیبا و مخملی اش توانست آنها را 

برای همیشه مانا کند.

��م آخر با صدای� ح�ی�
ــنـــدی پــیــش از  زنــــده یــــاد جــــالل مــقــامــی چـ
درگـــذشـــتـــش، آخـــریـــن مــصــاحــبــه خـــود را با 
وزنــامــه جام جم داشــت و در ایــن گفت وگو  ر
وزهــای  با صدایی نه چندان سرحال دربــاره ر
ی  ی ا ش از عرصه دوبله و همکار ی، دور بیمار
ز بــیــان کـــرد: مــن دچـــار سکته  ــبــر ــو ال ــ بــا رادی
ی  ی شــدم. خیلی کند عــوارض این بیمار مغز
از بدنم خــارج شد. خداوند خواست که من 
ی بــرای مدتی قــدرت تکلم  بعد از ایــن بیمار
را از دســت بــدهــم. بــه همین دلــیــل از سال 
93 خانه نشین شــده ام. البته قبل از آن که 

ی کــنــم با  ســکــتــه مـــغـــز
ی  ز هــمــکــار ــو الـــبـــر ــ رادیـ
مـــــی کـــــردم، چـــــون بــه 
مـــســـیـــر خـــــانـــــه ام هــم 

نزدیک بود .

صدای �یبا 
�افی نی��

بسیاری سودای هنر و دیده شدن در این عرصه را 
، دوبله و ... برخی از این حوزه ها  دارند. سینما، تئاتر
ــرای جــوانــان خــوش آب ورنــگ بــه نظر  هستند کــه ب
مــی رســنــد و تمایل دارنـــد در ایــن حــرفــه - هنرها 

صاحب نام شوند. 
گفت وگویش  زنـــده یـــاد جـــال مــقــامــی در آخــریــن 
کرده بود: من دلم برای جوان ترها می سوزد و باید  دراین باره به خبرنگار جام جم تصریح 
راهنمای خوبی برای آنها باشیم. چون آنها با دیدن یک هنرپیشه یک دفعه عاقه مند 
می شوند که سراغ دوبله فیلم بروند یا بازی یک هنرمند را می بینند و عاقه مند به دنیای 

بازیگری می شوند.
این مجری و صداپیشه در ادامه با اشاره به عاقه جوانان به دوبله بیان کرد: من همیشه به 
گردهایم گفته ام که باید ببینید صدای تان برای کار دوبله مناسب است یا نه. صدا باید  شا

قابلیت  تغییر و نرمش داشته باشد. 
گر صرفا  شما نمی توانید از سازی مثل ویلون، صدای سنتور را دربیاورید. ضمن این که ا
گر فردی بخواهد دوبلور شود باید  صدای دوبلور قشنگ باشد کافی نیست. از سوی دیگر ا

خیلی تمرین کند و خیلی هم سختی دارد تا یک دوبلور خوب شود.

پیشنهاد

بداهه های 
پ� �ردنی

بداهه گویی یکی از توانایی هایی است که برخی 
این  زنــده یــاد مقامی در  صداپیشگان دارنـــد. 
مورد با بیان اصطاح دیالوگ های پس گردنی 
به جام جم بیان کرده بود: برخی عاقه مندان 
به دنیای دوبله عاشق دیالوگ های پس گردنی 
در فیلم های کمدی هستند. آن زمان ما از این 
که اجازه  گویندگان شکل می گرفت در فیلم هایی  که بداهه هم میان ما  دیالوگ ها 
می داد، صحنه ایجاب می کرد و گونه آن طنز و کمدی بود از این کارها می کردیم. شروع 
این دیالوگ های پس گردنی از مرحوم دوستدار است. او این کار را در نخستین فیلمی 
کرد، انجام داد و این پس گردنی ها یا بداهه گویی ها  که به جای جان وین صحبت 
باعث شد فروش فیلم بسیار باال برود. فیلم خیلی ساده ای هم بود. بازیگرها بیشتر 
کت و عمل خاصی نداشتند، ولی همین بداهه گویی های  در فیلم راه می رفتند و ا
، باعث فروش فوق العاده این فیلم  شد و صاحبان فیلم هایی که جان وین  دوستدار
در آنها بازی کرده بود )فیلم هایی که جان وین در آنها 30 سال داشت( از انبارها بیرون 
کند. سالن های سینما هنگام ارائه این  آمد تا دوستدار در آنها به جای او صحبت 

، از خنده منفجر می شد. دیالوگ های بداهه توسط دوستدار

آوا خاطره

مقامی اسطوره بود
 ناصر ممدوح جزو چهره های آشنا در دنیای 
ــاژ بــســیــاری از  دوبــلــه اســـت. او مــدیــریــت دوبـ
کارهای ماندگار را به عهده داشته است. برای او 
ــار رئـــال فرقی  ــاژ کــارتــون یــک ک مــدیــریــت دوبـ
کار ماندگاری از  نمی کند. بلکه در تاش بوده 
ــاره درگذشت مقامی ایــن طور  خــودش به جا بــگــذارد. ایــن هنرمند درب
صحبت هایش را شروع می کند: در سال های اخیر بسیاری از پیشکسوتان 
را از دست داده ایــم. پیشکسوتانی که در دوبله کارهای ماندگاری خلق 
کردند.از دست دادن آقای مقامی خبر تلخی بود و دلمان گرفت. چند ماه 
ــه جـــای خیلی از  ــه هــمــســرش فـــوت شـــد. آقـــای مــقــامــی ب پــیــش بـــود ک
هنرپیشه های بزرگ دنیا صحبت کرده و کارنامه درخشانی دارد. من کنار 
خیلی از عزیزان دوبله کار کردم و خاطرات زیادی دارم. با آقای مقامی هم 
کارهای مشترک کم نداشتم. واقعا از فوت او ناراحتم و به جامعه هنری و 

به مردم که با صدای او خاطرات زیادی دارند، تسلیت می گویم.

یک معلم واقعی
مجتبی نقی یی، مدیر امــور دوبــاژ سیما در 
گفت وگو با جام جم با اشــاره به این که آقای 
مــقــامــی نــیــازی بــه مــعــرفــی نـــــدارد، توضیح 
از ماندگارترین  آقــای مقامی یکی  مــی دهــد: 

صداهای دوبله بودند و مردم کارهای بسیار خوبی از این هنرمند به یاد 
ــاد برنامه  دارنـــد. وقــتــی صحبت از جــال مقامی مــی شــود مـــردم بــه ی
دیدنی ها می افتند چون خاطرات بسیار خوبی از این برنامه در ذهن 
دارنــد. بــدون تردید ایشان یکی از بهترین ها در دوبله بودند و مردم 

همیشه به نیکی از او یاد می کنند. 
وی با اشاره به آثاری که دهه 70 از تلویزیون پخش و با صدای مقامی 
ماندگار شده، ادامه می دهد: جال مقامی در بسیاری از فیلم های دهه 
70 صحبت کرد و مــردم خاطرات زیــادی از این فیلم ها دارنــد. او مدیر 

دوباژ و دوبلور بسیاری از این آثار بود که در این دهه پخش شد. 
یکی از کارهای ماندگار این هنرمند، فیلم سینمایی محمد رسول ا... بود 
که به جای دو شخصیت صحبت کرد و مردم صدای شاخص مقامی را 

هرگز از یاد نخواهند برد.
مدیر دوباژ سیما در پایان می گوید: من بیشتر از 21سال است آقای 
مقامی را می شناسم و همیشه به خوش اخاقی میان همکاران چهره 
کــاری را به او  کار بود و متعهد. وقتی قــرار بود  بــود. او خیلی دلسوز در 
بسپاریم با دقت سینک می زد و گویندگان را انتخاب می کرد. واقعا برای 

کارش وقت می گذاشت و برایش اهمیت زیادی داشت. 
در ضمن  او یک معلم واقعی بــود. بسیاری از جوانان را در این مسیر 
آمــوزش داد و همیشه معتقد بود باید بــرای جوانان این عرصه وقت 
گردان بسیاری را راهی این حرفه کرد. یاد  گذاشت و به آنها یاد داد. او شا

این هنرمند و آثار زیبایش ماندگار خواهد ماند.

نوستالژی

بیانات مقام م��� رهبری در دیدار 
« عوام� برنامه «از سرزمی� نور

ــاران نمایش رادیــویــی »از سرزمین نـــور 1« در  ــدرک دســت ان
ــدار کــردنــد.  اســفــنــد 73 بــا رهــبــر معظم انــقــاب اســامــی دیـ
ایــن برنامه بــر اســاس رمــان زنــدگــی پیامبر اعــظــم )ص( به 
میرکیانی  محمد  ســردبــیــری  و  ســرشــار  محمد  نویسندگی 
ــده یاد  گویندگان برنامه هــم زن ــود. یکی از  ساخته شــده ب
جــال مقامی بـــود. آنــچــه در پــی مــی آیــد، بــیــانــات حضرت 
آیت ا... خامنه ای در این دیدار است که پایگاه اطاع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار ایشان، آن را در آستانه سالروز مبعث 
کــرده بــود. در این  پیامبر مکرم اســام در ســال 8۹ منتشر 
قسمت بخشی از صحبت های ایشان درباره زنده یاد جال 
مقامی را مرور می کنیم. »صداهای برنامه هم انصافا خیلی 
خوب است. حاال آقایان ــ  آقای مقامی و آقای اسماعیلی ــ 
که صداهای شان از صداهای خیلی رایج و معروف است و 
هر کسی که با صداوسیما سر و کار دارد، زیاد شنیده است و 
هر دو هم انصافا بهترین صداهاست؛ خیلی خیلی خوب 
که بعضی ها صــداهــای شــان ناآشنا  اســت. آقــایــان دیگر هم 
بود، انصافا نقش ها را بسیار خوب اجرا کردند و آدم می بیند و 
می فهمد که این گفتارها و محاوره ها غالبا از روی شوق عاطفی 
خداوند  که  ــاءا...  ــ ان ش می گیرد.  انجام  عاطفی  احساس  و 
شما را موفق و م�ید بــدارد. خب من عرض دیگری نمی کنم 

و ان شاءا... منتظر می مانم که بقیه  برنامه  شما را بشنویم.«

روایت مقامی از دیدار
که با روزنامه جام جم  گفت و گویی  جال مقامی در آخرین 
در تابستان داشت با یادی از خاطره دیــدار با مقام معظم 
ــرد: مــن به دلیل عــاقــه ای کــه به  رهــبــری ایــن طــور تعریف ک
رادیو داشتم همزمان هم در دوبله فعالیت می کردم و هم 
در رادیــو. به همین دلیل در تمام این سال ها برنامه های 
گفته ها،  ، کتیبه، گفته ها و نا متعددی همچون سرزمین نور
رنگین کمان، عصر بخیر تهران و ... را در رادیو داشتم. بهترین 
که اختصاص به  تاریخ اسام و  برنامه من سرزمین نور بود 
زندگی حضرت محمد)ص( داشــت. این برنامه صبح های 
جمعه از رادیو ایران پخش می شد. نویسنده این برنامه هم 
حسین سرشار بود. این برنامه از آنجا که خیلی گل کرده بود 
و مردم دوست داشتند، مورد توجه رهبری هم قرار گرفت و 
مقام معظم رهبری یک روز گروه ما را به خانه اش دعوت کرد 
تا تشویق کند. در آنجا گ� و گفت صمیمانه با رهبر داشتیم. 
حتی مــن بــا ایــشــان شــوخــی هــم کـــردم و ایــشــان هــم بسیار 
خودمانی با ما صحبت کردند. بعداز چند دقیقه نشستن، 
ایشان به من گفتند: »چه نام زیبایی. این نام را چه کسی 
برای تان گذاشته؟ و من هم با خنده به ایشان گفتم که من 
کوچولو بودم و نمی توانستم حرف بزنم، حتما پدرم گذاشته 

است!« ایشان هم خندیدند. 
که خدمت رهبری بــودیــم، من به دلیل  بعد از چند دقیقه 
ورم پا نشستن برایم سخت شــد. ایشان متوجه شدند من 

گفتند  به خــودم فشار مــی آورم و خطاب به من 
کــه آقـــای مقامی عـــادت نــداریــد روی زمین 
بنشینید؟ من هم به ایشان گفتم من روی 
ک خوابیده ام. عادت به نشستن دارم  خا

کرده است. ایشان به من  اما پایم ورم 
ــا قند  گفتند پــس چـــرا چـــای را ب

مــی خــوریــد؟ مــن هــم گفتم 
ــوت را  ــ ــب شــمــا کـــاســـه ت خـ
جلوی خودتان گذاشتید! و 

.... واقعا ایشان با رویی گشاده 
و خودمانی با ما حرف می زند 
و از این دیــدار خیلی خاطره 
خوش دارم. باید به این نکته 
کنم، بــودن در برنامه  اشــاره 
ــرایــم افتخار  ســرزمــیــن نـــور ب
ــه بـــاعـــث شد  ــود کـ ــ ــی ب ــزرگـ بـ

خدمت رهبری بروم. 

مکث

با�ی با صدا
جــالل مقامی چه در قامت مجری و چه صداپیشه و گوینده برای 
مخاطبان ایرانی با نقش ها و آثار رنگارن� زنده است. از میان کارنامه 

پر بار او و عمر پرحاصلش در عرصه هنر چند اثر را مرور کردیم. 

 دهه ۶۰ با دیدنی ها

�� ��� را  ا��� ����

���ه �����ی از �������ن راد�� و د����ر�� ��ای ������ن آ��� ���� 
ا�� ز��ه ��د ����� �� در ���� ������ د��ه ��ه ��د و �� �� ا��ای 
������ ����ر د���� �� در د��۶۰ و۷۰ ��ای �������ن �������ن در آن 
د�ره ������ ��ه ��د. ������ د���� �� ��ز��ی ������ از ���� دو 
��� �� ��. ��� ا�� ������ �� ���� ������ ������� ���زاده 
از ��ل ۱۳۶۲ آ��ز �� و �� ��ت ۱۲��ل ادا�� دا��. ������ ����اژ 

������ �� ��� از آ��� ��ی ����ه ا���� ��ل ��ه ا��. 

 چهره ها با صدای مقامی

�� ��� را  ا��� ����

 �� �ــ�   ����� �����ی   ����� �ــ�ه   ������ و   ������ �ــ���ــ�ــ�ان 
�ــ�ای ����� در ا�ــ�ان �� ���ت ر�����. �ی ��ی را��� �������
را��ت رد ��رد، ����� ���، دا���� �����، ��ر��� ���������� و... 
ا��  ــ�رد،  رد�ـ ��د������   �� ��� ��ی   ���� از   .���  ��� ��ر�� 
 �� ( ������ ����ر و ����� در ���� ������� �� ��ز ���� (����ر
آوای ��م و ����وت ��ل ����� ��ای �������ن ا��ا�� ���� ����. 

ا�� ����� در ��� ����  ��ز��ن ��� ����ل �� ������ ��د. 

 خوانش کالم وحی

�� ��� را  ا��� ����

��ا�����   ،����� ز��ه ��د  ��ر����  در  �� ��د������  آ�ــ�ر  از   ���
ــ� و �ــ�ــ�ــ��ــ� ا�ــ� �ــ��ــ� در �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�  ــ ــ�ــ� �� ــ�ی � ــ ــ� � �ـ
���� ر�ـــ�ل ا... ا�ــ�. ��� ���� �� آن د����گ ��ی ������، �� 
��ای ����� ����� �������ا�ی �����ی دا�� و �� ��ن ������ن 
����. آ��� �� ر�� و ���� ��م ���رد��ر را �� ��ا��: «�� ��م ��او�� 
�����ه �����ن. در ا�� ���ب ��د �� ���� را آن دم �� از ����اده اش 
د�ر �� و �� �� ���� ���� ���ه ��د. ������ را �� او �����د�� �� ��� 

�� �����ده ���رد��ر �� ����...»  

خاطره بازی با نقش ها

�� ��� را  ا��� ����

 ���������  ����� ������ ��ی  در   ����� ز�ــ�ن   ����� ز��ه ��د 
���ر ���� و �� ������ن �ود��و ��� ���. از ���� ا�� ������ �� 
د�ر���، ��� ��ر���، ��� ���� و... ��د. «��� ����» �� ا��ای 
آ��ر ������ان �� ���ه   �� �� ����ر�� �����دا�� ������ ای ا�� 
������ان ����� ����ه ���ی �� ���. ����� ��� �� ���ر در ا�� 
������ و در ��� و�� �� �����دا�� از ��ر���� ���ی و ����ا�� ��� 

و ��� ���� از ا��ا���� را �� ����� ����. 

خبر

شهین تسلیمی، بازیگری که این روزها سریال »آزادی مشروط« را روی 
آنتن دارد و نقش مادر یک شهید را بازی کرده، در این باره گفت: این 
که تجربه حضور در آنها را داشته ام،  سریال از جمله آثــار خوبی است 
فضای اثر و کارگردانی بسیار آرام و دقیق است، گروه پشت صحنه بسیار 
همدل هستند، از سویی ده نمکی به عنوان کارگردان مهم ترین دلیل 
این همدلی و انرژی خوب در بین گروه است. تسلیمی درباره داستان 
سریال آزادی مشروط، افزود: داستان سریال به اتفاقات دو سال کرونایی 

و زحمات فراوان کادر درمان و پرستاران می پردازد، زحماتی که شاید ما 
تنها بخشی از آنها را شاهد بوده ایم و در آزادی مشروط با زوایای متفاوتی 
از آنها روبه رو می شویم. به طور کلی احساس می کنم به دلیل کلیت قصه 
و همذات پنداری مخاطبان، این سریال با اقبال خوبی روبه رو خواهد 
کید کرد: ده نمکی کارگردان  شد. وی درباره همکاری با مسعود ده نمکی تا
کاربلدی است که سال ها تجربه در ساخت آثار سینمایی و سریالی داشته 
است، وی با تجربه و وسواس فراوانی کار می کند، از سکانس ها به راحتی 

نمی گذرد و می خواهد بهترین محصول به دست مخاطب برسد، به 
همین دلیل فضای اثر هم از همدلی و هم کیفیت باالیی برخودار است. 
کید کرد: من سال هاست مشغول بازیگری  تسلیمی در همین راستا تا
هستم، در آثار زیادی حضور داشتم، همیشه برایم مهم بوده که مخاطب 
بعد از دیدن اثر چه قضاوتی می کند، به همین دلیل در هر اثری بازی 
نکردم، شاید این اتفاق باعث شده تا مدت ها کار نکنم اما کم کاری از 

حضور مداوم در آثار بی کیفیت برایم ارزشمند تر است.

«آزادی مشروط» 
ی�ی از سریال های 
خوب تلوی�یون

خبر

�د باال را  اس�� ��ید

روزنامه نگار

مهدیه رضایی

آوا



���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

C I N E M A

سینما ۱۰

ا����ر ���ب 
«����� �وا���وا�� ����»

����ه  و   ���� روا�ــ�ــ�وا�ــ�   �����» ���ب 
��زی» ����� ��د �� ��ان �� ����� ��� 
���ب ���ا��  ����� ����� ��. ا�� 
����� روا���وا�� ���� را از ����د��ی آن 
ک ���ن و  در ا����� ز������ ��و�� و ژا
���� ��ر ���ل آن را از ��ل ���د��ی 
ــ�وی ژ�ـــ�ک و �ــ�ن �����  �ــ�ــ��ــ�ش در آ�ـــ�ر �ــ�ــ��ــ� �ــ�دازا�ــ� ����ن ا�ـ
�� ���� �� ���. ا�� درآ�� ��ر��� ��ای دا������ن و ��و����ا�� �� ����ق 
آ����� ����� �� ا�� ��زه ��� از ����� ���� �����، ��د��� ا�� و ������ 
����� روا���وا�� ���� را از ��ل ����� ��������� ���� �� ���� ��ر��د ���� 
�� آورد. در ����� ��� ��� ���ب آ��ه ا��: ����� روا���وا�� ���� و ����ه 
��زی ، درآ��ی ���� و ��ری از د��ار���� �� ����� روا���وا�� ���� �� د�� 
�� د��� و ��� ���ن �� د�� ����� ا�� ����� را �� ��ان �� ����ر ����� 
���� ����� ژان ر��ار �� ��ر ����. ����� روا���وا�� ���� و ����ه ��زی ����� 
��د �� ��ان �� ����� ��� ����� در ۲۳۵ ���� �� ���ر��ن ۱۱۰۰���� و �� 

���� ۹۶��ار����ن در ����� ��� �� ����� ��ه ا��./ ا���� 

آ��زش را���ن �������ی 
در د���ر ��ر ا��

���ون ���رت و ارز����� ��ز��ن �������، ���� 
ــ�ای آ�ــــ�زش را�ــ�ــ�ن  ــ ــ�ی  � ــ� ر� ــ�� ــ�� و �ــ�ــ�ی �ــ�ــ�: �
دارد.  ــ�ار  �ـ �ــ�ر  د�ــ�ــ�ر  در  ������ن ��  ������زان 
��زه  ����ن   ��  �����  ���� در  ���� ا�� ���� 
����� در ����رد ���ن ��د: آ��زش از ا���� ����ری 
در ���� ����� ����ردار ا�� �� ��� ����ر ���� 
در ����� ���� ����� در ������ت و ����ه ��ت ��ا�� دا��.او ����� ��د: آ��زش از راه 
دور ��ای ������ان در ��زه ����� ��ا�� ا�� و �� ���� ���ان در ا�� ���� ��� �� ���. 
���ون ���رت و ارز����� ��ز��ن ������� ا��ود: دو�� ���د�� �� ���ر در ا���ن �� و 
������� �� �� ������ان ����ار �� ��� در��د ����ف ��دن ����ت ا�� ��� ا��. ���ه 
��ز��ن ������� �� ا�� ��زه ����� ای ا�� و ���� از �������ا�� ��ر� ����. در �����ی 
ا����� ����� ���� ���� ����� و در ا�� ��زه ������ ��اری �����ی �� ��د. ����ر�� 
�����ی ������ د��� �����، �����د و ا��ر ا���ن �� و ���� ��ز��ن ������� و ���� 
و ���ی ���ر ��  ���ن ��د: ���� آ��زش �� �� ��رت ����� و در ��ل ��ل ����ار ��د �� از ا�� 

���� ���� �����ات ���� از ��ی ������ان ا�� ��زه �����./ ��م ��

��ان «���� �� و ���» �ود��  ا
���� �� ��د 

���� ������� «�ــ�ــ�ــ� �ــ� و �ــ�ــ�» �ــ� �ــ�ــ�ان 
ــ�ان ا�ــ�ــ�ل، از  �ــ�زه �ــ��ــ� ���� �ــ�ــ�ی ����� ا�ـ
��ز �� ���� و �� ���� ��� ��� ا�ــ�ان ��د را آ��ز 
��ا�� ��د. ا�� ���� ����� ���� ا������� �� 
در ژا�� ���ی ����� ��ه و ������ا�� ��ن ���ی 
و  ا������� �����ن   ،���� �ــ�ــ�وس   ،�����
�ــ�ده ا�ــ�.   ��� آ�����  آن  در  ا��ا����  �ــ�ــ�ا 
�ــ�رای ���� ����� در ���� ���� �����، 
��� ��� �ـــ�ارداد ا�ــ�ان ا�ــ� ���� از آ�ــ�ز ا�ــ�ان 
آن از ا�ــ� ���� ��� داده �ــ�د ا�ــ� ��� �� ����� 
��ز �ــ��ــ�م  ��ز ���ر���� �ــ�  �ــ� �ــ�ی  �ــ�ا�ــ� 
��ود �ــ�ــ�ــ� �ــ�ی �ــ��ــ� در �ــ� ���� �ــ� ���� 
ا�ــ�ان ����ب �� ��د، ا�� ���� �� ��ز �ود�� 
و �� ���� �� ���� ������� �� ��رت ��� ��� 

���� �� ��د، ا��ان ��د را آ��ز �� ���.

پیشخوان سینما  قاب 

نظر 

���� ����� �� اوا�� د�� ۶۰ ����ری ��ی ����� �� ��زه 
���ی ������ت ا���� دا��، ��� ���ی �����ر ������� و 
د��� ������ری ا�� ار��ن را ��� ا���ی آن �� ا���ب ا���� 
دا���.  �����، ������ ��زه ���ی و ������ری آن در ���م 
ا���د ���ی در ا��ان را ��� �� ا���ب ا���� دا��� و ا��ود: 
�� در ز��ن ������� در ��زه ���ی، ��� ��ر در ��� ��ی ��ن 
ــ�ا(س) و  ــ ــ ــ�م �ــ�ــ�ت ز� ــ��ــ� �ـ ــ� و � �ــ� �ــ�ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ� ا�ـ

��� �� ا������(ع) ا�� �� �� �� ��د�� �� د���، ��ن ا�� 
�� ����ن ��ار ���� ���� �����،  ا���ب �� ا�� دو ��ر��ار 
����ر ����ن ا��؛ ��اس ��ن ���� ��� ا���ل �� ���� ا�� 
ا�� دو ��ر��ار در ا����ر �� ��ار �� ���د و از آن در�� ا����ده 
دوره �ــ�ی  در   �� ������زا��   �� ���ب   ������ ا�ــ�   .����
���� ��زه ���ی �� ا�� ار��ن ����ری �� ����، ���ن ��د: ای 
�� ��ای �� د�� آوردن دل ��زه ���ی او��� ����  ��ا���� 

��د را �� ا�� ار��ن و �� ����� ���� ����� و ���� ��ی ���ی 
��د را در ���ر��ی د��� و �� ����ن ���� �� ��ز�� �� ���� 
��� در ا�ــ�ان ���� و �ــ�زه ���ی ��� ��ا�� از آن د���� 
���، ��� ��در �� ����، ��ن ��� ��ل ��� ا���ل را در ��� 
��د�� و از آن در ��� ��ی  ������زی درراه ا���ب در���� 
د��� ا����ده ��د��. ��زه ���ی ا��ادی را �� ��ا�� �� ���� 

ا���ب �����./ �������س 

���� ����� از ��� 
������ان �� ا���ب 
ا����  �� ����

ی ا���ب ا����  �� �ر �� ۴۳ ��ل از ��� ا�ــ�ان، ��� از ���ر����  ا�� �� ����� ������� ��
�ز  �ز��ی ا���ب آ��ز �� و �����ن ادا�� دارد، �� وا��� � �ر�� از او��� � �����ن ��ه ا��. ��
۴ آ��ن در ��م ���� �����اغ، آ���� ����� آن ا��. ����ات راد���ل ��� و ����� در ����� 
�ر ا�� و ��ن ���ت و ا���� در ا��ان ا����  رگ ���� ���������ه ا����� ��ی ���ب ��ای �� ���ر����� ��
�ر و ا���د ��ا��� �����  ��� از ���� ���ر��ی ����� ا��، ا�� ����ات ���ب ����� ��د را در ���� ��
�ر ��� از ��ژه ��ی ا��� درام در ��ل ����� ��� ا�� و ����� ��ی  ���ن �� د��.  از ��ی د��� ����ع ��
������ از آن دراد���ت ������ و�ــ�د دارد �� از «اد�ــ� �����ر» ������ و «�ــ�ه آ» ا����� �� «����» و 

و ���� �� ������ ا���� ���� ا��ا��ت ��رد��� ای  و���س ��ار» ������ ����� ������ دارد از ���� � �»
ی �� ���ه �����  ����� د���ی ��� ��ده �� د�� �� آ���� ����� ز��. در ا��ان ا���� �� ر���� ��ی ���
������ دا��� ا�� و �� ���� �� ��ا��� ا���د��ه  �ر و �����ت ��ی �� ����د��ی ���� ����� �� ����ع �� �
�ر ����� ��ه ا��. از آ��� �� �����، ���  در ����� ���ر����� در ��� ��ل ا���، آ��ر ���� ����� �� ����ع ��
�ر و���� ������ ���دازد،  �����  از راه ��ی ا����ل آ���� �� ��� ��ان ا�� و در ������ ز��ن �� ��ا�� �� ��
ی در �����ی ا��ان �� در �� د�� ����� ����� ��ه و �����ن �� ��ا�� �� ���ان را���د �����  ���� آ���

����� ��اران و ا���� ����� ����.

�� و�� ��م
ا��ا��� ����� ��� از ���ه ��ی �������ار �����ی ا���ا���� ا��ان ا�� �� آ��ر 
در����� �� ����� د��ع ���س در د�� ۷۰ و آ��ری ا������ �� ����� �����ت 
��ور���� در د�� ۸۰ و ۹۰ ����� ا��. «آژا�� ���� ای»، «�� ر�� ار��ان»، 
�� �� ��� ���ی  «چ» و «��د���رد» از آ��ر ���� ���� ا�� ������ز ���� ا�� 
�ــ�ــ�ــ�ات �ــ�ور�ــ�ــ�ــ�، ا���� �ــ�ــ�، �ــ�ــ�ای ا���� و ����� در �ــ�ا�ــ� �ــ�ور 
�� �� در ��ل  دا�����ان ا��ا�� �� ��دار�� ا�� ���� «�� و�� ��م» ا�� �����
��ان �� و از آ��ر ���� �� و ������ ����اره ���� ��� ��د، �� �����  ۱۳۹۷ ا
��� ���ی ��وه ��ی ��ور���� در ����� �� ��دازد و ����� ��ی ��وه �����ی 
دا�� را �� ���� د��� �� ����� �� ��ارد. دا���ن ���� �� و�� ��م در دورا�� �� ��رد �� دا�� �� ��اق و ��ر�� 
���� ��ه و در او� ��رت ��د �� �� �� ��د. ���� و ���، ��ر و ��� ������ ����� �� ����ر�� دار�� �� �� د��� 
ر��� و ��د�� را �� در �����ه  دا�� ���� �� ���� �� ��گ ��د�� �� ���� را �� ا�� ��واز ���ت د���. ���� و ��� 
���� ��ا�� �� ���� �� ���� را �� او� ����ن ر����ه و �����ه را روی  در ���� ا���م ا�� ����ر�� �� د��اری ��ی ����
����� ����� �����ب �� ��زد. ����� ��� در ��رد ���� ا�� ���� ���� ا��: «آ��� �� در ��ر�� ر� داده، ا�� ا�� 
�� ����� �� در ا���� در��ل ��� �����، ��� ���� د�� ����� و ���� ا�� �� �� ���ه ا���� در ��ل ��� ا�� �� 

���� ����� ���� ������� ����� �� ��د و �� ���م ����� �� ��ا�� ���� از ا�� ����� را ��ز ���.»

۱۳۶۵ - د������� ��
�ــ� �ــ�و�ــ�ــ�ــ� �����  ــ�زاد ������  ــ� ز�ـــ�ه �ـــ�د �
���� ��ی «د������� ��»،  ��و��  �ــ�ای  و  �ــ�د 
ــ�ــ�»، «و�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ن» و «�ــ�ــ�ده آ�ــ�»  «�ــ��
ــ�اره �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� و �ــ�ــ�ــ�اره  ــ� ــ� �ـــ�ا�ـــ�ی از �
�ـــــ�ده �ـــــ�د، در ����  ــ�  ــ ــ�� ــ د�ـــ�ع �ـــ�ـــ�س در�
��ر��دا�� اش در ���� د������� �� ��اغ روا�� 
�����ت ��ور���� و ��ف ���ه ��ی ����� 
در ���� ��ز��ن ���� �� رود. ����� در ���� ا��� از �����ت ��ده ��� ��د 
ا�� ������ �� ����� ��ور���� آ��� �� ��ان �� ����� ��و�� ��ور���� ������� 
�� ��� �� ���و��ی �ــ�دی �� ر�� ��� ����. ��� ا��� ���� را ����  ر��� 
����د،  ��ز��� ������  ���� ����  ���� �� �����  ا���ب و د��ع ���س ��زی �� ��� و 

������ه �������� �� ���وز ا���� ا��.

۱۳۹۳ - ����ه
از ����� ��������  ���وز ا���� ۲۸ �ــ�ل ��� 
۲۰ و  ��ور����  �����ت  در�ـــ�ره  د������� �� 

��ل ��� از ���� ���� روز ����ن �� ����� 
ــ�ــ� �ــ�ی �ــ�ــ�ــ� ای ا�ـــــ�ان و �ــ�ا�ــ�ــ�ری  �ــ�ــ��
����� ����ن �����م، ����� �� ��م «رو��ه» 
�� �� ���� �� دو ���ه را در ��د دارد،  �� ��زد 
��� ا�ــ� �ــ� �ـــ� روز �ــ�دن آن ������ �ــ� �ــ�ور و 
���دت دا�����ان ���� ای ���ر از ��ی رژ�� 
���� ��� ���� ���� ���� ���� در �����ی  ��������� ����� �� �� ��د. ا
ا��ان ��� ا�� و ����د آ��� �� ��ت ا���س �� ��د ا�� ����ر ا��ا ��و�� ���� 
���� ����ری و  ����� ���د��ی ا������  در ����  ����  ��ن   ��� رو��ه ����. ا
رو��ه  ا����  دارد و �زم ا�� ا�� ا�� ���ا�� ���� ������ا�� و �� �����  �����  

.����

۱۳۹۴  - ا���ن ����
���ن ������� �� �� ��ان �� ���� رو��ه وارد ��د، 
�� ���� د��� در�ــ�ره ����� ��� «ا���ن ����» �� 
 ����  ��  ������� ��ور����  ��و��   �����
ــ� �ــ�ــ�ان  ــ� �ــ�ــ�ل �ــ�ــ��ــ�ی � ا�ـــ�. ���� ا�ــ� �
��ر��دان ���� ا���ن ���� و ���وز ا���� �� ���ان 
��ر��دان ���� رو��ه، ��ا�� ���� و ���� ا������ 
در �����ی ا���ب و ���و�� دار�ــ� و �� ���� �� 
ز�� و �� ا�� ��� آ��� �����، �����ا�� و��� ����� ��ش �� و د���� ��ی ��ن در��ره 
ا�ــ� ������ت �� ���� ��و�� �� و د���ورد���� ���� �� ��د، ا����� ر�� 
�� ��زد. ����� ��������� ��ان ��ی ��ق ������ز در ا�� ��� ��ل ا��� ��ر 
، ا���� ���  ��ر��ن و ����اران را در ا�� ��� ����ه ا�� و ���� ��ی ���� �� ����� ��ور

و ����� ا���ا���� ����� ا��.

����ای �����ز
���� از �� د��   �� �� �������� ���و��ن از ������زان ��ا�� ا�� 
������زی ���� �� ����� ��ر�� ����� ���ر �� و��ه ������ت ا���� ��� و 
��ور���� را ����� ��ار داده ا��. دو ���� «����ای ����وز» و «����ای ����وز؛ 
�� از آ��ر در���ن �����ی ا��ان �� ����� ��ر��� ��ور در  رد��ن» ا�� �����
���ر ا��. ����ای ����وز �� ����ا��ی آ��ب و ��� ��اری و ����ر ��دم در 
اوا�� د�� ۶۰ �� د�� ������� ��� �� ��دازد.  دا���ن ا�� ���� در��ره ��� 
����ر ا����� ز��ه ا�� �� دور �� ��� �� ���� �� ���ی ��ور�� و ����ر�� را 
������ و ��د��� ا��� ا�����ت ���� ����د ر��ی را د����� ����. �� ا�� �� در 
ا�� ���� ��ر���� ��ی ����ری ��رت �� ���د و ر��ی ��ار �� ��� ا�� ا�� ��وه ���� �� ���� ������ ر��ی در 
�� �������.  ����ای ����وز؛ رد��ن ��� ���ا��ن ا�����ت  ا��ان را �� ���� ������� ��م دارد، د����� ���� و �� ��
��� از ����ن ��� ا��ان و ��اق در ��ل ۱۳۶۷ و �����ت ����د ا��. ���و��ی ا����� ا��ان ����� ���ر ���ذی ��ی 
��ز��ن ������� ��� �� از ����ش ������� ۵۹۸ ���� ا��ان در ���� �� ���� و �� ار��ل دو ����ر ا����� �� 
���اد،  �� ��ا��� ��� از ��و� �����ت ��و� ��و��ان، ���س زر���ف ������ه ا�� �����ت را ��ور ����. ا�� دا���ن 
��ر د���ی ر�� �� ��رد. �������� ���و��ن، در��ره ���� ا�� دو ���� ���� ا��: «��� �� ��� �����ی �� 

�� ��ر�� را ادا ���ده و �� ���� د��� ���� ���� ��ر��� �� �� ��دم ار���ط ����د، ��ر ���� ا��. »

«��م ��»�� ����� ���� ����ا���دا�� �� زا��ان �����اغ ��ز��ا�� �� ���

���ر �� �وا�� �����
����� ��ی ����د�� �� �����ی ���� ��ی ا��ا�� ����ی �� �����

۱۳۹۵ - �����ر
  ������ از   ���  ���� ا�ــ� 
ــ�ره  ــ ــ�ان در� ــ �ــ�ــ�ــ� �ــ�ی ا�ـ
ــ�ور  و �ــــ�ف �ــ�ــ��ــ�  ــ ــ �ـ
ا�ــــ�. �ـــ�ـــ�وز �ــ�ــ�ــ�ــ� �� 
����د  از  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� ای 
ــ�ن، �ـــ�اغ �ــ�ــ� از  ا�ــ�ــ��
��� ���� روز��ی ������ 
�ــ�ز�ــ�ن ������� ��� 
ا�����ت   ���� �ــــ� رود؛ 
ا���� ���ن ا���ی رده ���ی ��ز��ن ����ن ��� ���ام 
و ����� ����� ���ف و ���� ���� وا���. ����� ��ور 
���� وا��� (���وز �����) در ���� ز����� و در �� روز 
��را�� ا���ق �� ا���؛ او �� ������ �� ا����ده از ��ح ��ارد در 
ر��ادی ��ر� از ��در و �� ���� دو ����� ���� �� ��د و �� 
��� ا���دن ����� در ��ی آب را �� �����. ������ ���اد 
���ی �� ��ا�� ���� ��ت دارد، �� و ��ل ا�� ����� 

را ����� �� ���.

۱۳۹۷ - ��� �� ��ه ���� ��
 �����  ������  ���� ا
در   ������ �ــ�ــ� 
ــ� �ــ�ــ��  ــ ــ�دا� ــ ــ�ر� ــ �
ــ� �ــ�ــ�ــ��  ــ ــ� ا�ـ ــ��ـ �ـ
 ���� ���� �ــ��ــ� 
�ـــ�ـــ�،  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�، ا
از  �ـــــ�  و  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� 
�ـــ�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� 
آ�ــ�  ــ�ن  ــ ــ�دا� ــ ــ�ر� ــ � از 
ــ� رو�ــ�ــ�ت و ���� و �ــ� از ���  �ــ��ــ� آ�ــ� و ����� �
 ����� ������ ــ�ارد. �����ا�� و���  ������زان ���� �
���� ���� ��� «�����» و «�� د���� �� از ���� 
��ری  ��� ���� ���� �� ��د.  �ــ�» را �ــ� �ــ�زد، 
�� ���� آ���ر در ���� «��� �� ��ه ���� ��» ا���م 
داد و �� ������ ���، آن ���� ���ف و ر�� آور ��ور 
و ��وه ��ی �����ی را �� ����� ���� �� ��رق ��دت و 

���� ��ردا�� ا��.

۱۳۹۸ - ��ز ���
ا�ـــ� �ــ� از �ــ�ــ�رت 
���� �ــ�ــ�ــ�ن ا�ــ� 
�ـــ� د�ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ل 
��� از ���� ����� 
�ــ��ــ� در�ــــــ�ره �ـــ�وه 
����اده  و  ��ور���� 
ر���، �� ���� د��� 
در ا�� ��ل و ��ا و در 
���� ��ور و ����� 
» ا��  �� ��زد. ����� ������ی ����ن در «روز ���
�ــ� �ــ�ه ���� �ــ�، روی ���  �ــ� �ــ��ــ�ف ���  ا�ــ� 
����م و�ــ� و �ــ�ش �ــ�ی  �ــ��ــ�ر�ــ� ���� �ــ��ــ�زان 
�ــ�ــ��ــ� روزی ��� ا�ــ��ــ��ــ� ������ �ــ� �ــ�د. ��و��د 
��� و ��ش ����  ���� ��� و �����، ����� ����� ا
از ����  ا�����  �ــ�  ا�ــ�  �ــ��ــ� �ــ�ی ��������ی  و در 
�� و  ��ورت ��ی �����ی ا��وز ا��ان ��ای ��ب �����

ا���� ا����ل ���م �� ���ب �� آ��.

۱۴۰۰ - ���س
�ـــــــــ� �ـــــ�ـــــ� �ـــ�  ا
دا����� ���� ای 
�ـــــ�ور  ــ�  ــ ــ� ــ ــ�� ــ آ� در 
ــ�ــ�ود  ــ�، �ــ�� �ـــ� �ـ
ــ�زان  ــ�ــ ــ�ــ ــ ــ� ــ ــ� ــ � و 
�������ن  و   �����
�ـــ�ـــ�ـــ� ای در�ـــــ�ره 
ا�ــ�ــ�ــ�س ر�ــ��ــ� ای 
 ���� و �ــ��ــ�  آن 
و ����ل ���� ����� �� آن ����� در�� ��� ��د�� 
ا�� �����ی ا��ان در ا�� ��ل �� ��� �� ا��ازه ����� 
���ای ���� ای ���� ������ ا�� و ���ا���� ���� 
و ا���د ا�� ��ف ��ی ����ا���دا�� از ��ی د����ن را 
روا�� ���.  ���� «���س» �� ��ر��دا�� ���� دارا�� 
ــ�ش ر���� ��اد دا�����  �� روا�ــ� ز���� ���� دار�
���� ای و ����ش ���ه ���ا��، از ���ود آ��ر در ا�� 

ز���� ا��.

��  - ۱۴۰۰
���� «��» در ���� 
�����ر  «زد»  �ـــ�دآور 
ا��.  ��وراس  �����
ا��ی �� ��و��د روا�� 
�ـــ�ـــ�ری  در  �ـــ�ـــ� 
ــ�ون ذ�ــ�  ــ �ــ�ــ��ــ� و �
 ������ از   ��� ــ�م،  �ـ
���� ��ی ����� و �� 
����� ��ور در ��ر�� 
�����ی ���ن ا��. ا�� ���� �� ��و��د روا��� �� �� 
��ش �� وا���� ��ل ����� ۶۰ و ��ور و ���دت آ�� ا... 
����� و ���ا���� در د��� ��ب ����ری ا���� ��ه 
��رده، ���ان ��� ��ا�� ��اب و �������ار ����. ا���� 
��� ورود �� �� رو��اد وا��� �� دا������ا�� و از زاو�� 
���، ���� ای ���� و ���� ا��ره ا��، ا�� ������ آن 
 �� و ��� �� ����� �� ����� �� و ��ادث وا��� و �����

��ور، �� و ���ی دارد.
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یادداشت

در ستایش خوشنویسی

 جست وجوی یکی از هزاران 

رمز زیبایی
در جهانی پر از دغدغه، هنر است 

خوشنویس

وینه ندا قز

که می تواند در امــتــداد زندگی به 
سوی نور جریان داشته باشد. هنر اصیل خوشنویسی مستلزم 
که تمرکز خوشنویس را به تمام  جدیت و قوه بصری ا ست، چرا
کمال می طلبد. هرچه دقت بیشتر باشد، نتیجه  حاصل  و 
گر کمترین تمرکز را داشته باشی،  باعث شگفتی خواهد شد و ا
را دچــار ناهمگونی می کند. در واقــع تمام احساسات  خط 
خوشنویس از شادی تا غم در خطش می تواند مشهود باشد. 
خوشنویسی بــرایــم ســراســر عشق و آرامـــش، ثــروتــی درونـــی و 
حقیقی به همراه دارد؛ همان ثروتی که روح را صیقل می دهد و 
با هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست. سیر صعود در مسیر 
تکامل خوشنویسی بــرای هر فــردی متفاوت اســت. بر این 
عقیده ام خوشنویسی بستگی به هوش هیجانی باال و ذهنی 
پویا دارد و در نهایت هماهنگ بودن ذهن، چشم و دست بر 

کاغذ می تواند خط و اثری زیبا را ممکن سازد. 
پایبندی به زمــان مشخصی در خوشنویسی وجــود نــدارد. 
، در هفته، بــایــد چــه مــیــزان نــوشــت، مسلما  ایــن کــه در روز
هرچه بیشتر با دقت تمام تحریر داشت و با خط های قبلی 
قیاس کرد و به تحلیل ها اتصال و مفرد پرداخت، خط دارای 
کیفیت باال می شود. صعود و نزول مفردات اندازه   پختگی و 
کشیده ها و دوایر نسبت های طالیی، رانش قلم، قلم گذاری 
صحیح، مرکب برداری بــه انــدازه و تــراش قلم و ترکیب بندی 
ازجمله تکنیک ها و قاعده هاست. همچنین قالب ها، شیوه 
معاصر و قدما اساس خط و خوشنویسی است. شیوه  معاصر 
امــیــرخــانــی و شــیــوه  قــدمــا مانند  مانند اســتــاد غالمحسین 
استادان میرعماد حسنی قزوینی و میرزا غالمرضا اصفهانی. 
خوشنویسی دوره  مقدماتی تا درجه استادی و دکترای هنری 

را شامل می شود. 
بـــه نـــظـــرم خــوشــنــویــســی انـــســـانـــی مــســتــعــد و عــالقــه مــنــد 
ــق  ــ ــال ــد. هـــــمـــــان گـــــونـــــه کـــــــه خــــــــداونــــــــد خــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــی طـ ــ مـ
ــر شــخــصــی  ــ ــی را در وجــــــود ه ــایـ ــبـ ــاســـت و زیـ ــایـــی هـ ــبـ  زیـ

قرار داده، هنرمند نیز با اثری که می آفریند، به بازتولید شگفتی 
و تجلی می انجامد. هنر خطاطی و خوشنویسی پر از رمز و راز 
گر خود به این رمز و رموز دست یابیم، بیش از پیش  است. ا
گــونــه ای  خوشنویسی بــرای مــان لــذت بــخــش مــی شــود؛ بــه 
که مــدام در جست وجوی یک از هـــزاران رمــز آن می شویم. 
که می توان  کشف همین رمــوز اســت   به عقیده  نگارنده، با 

زیبا نوشت.
که زمــان از دست و  همیشه چنان غرق در نوشتن می شوم 
خاطرم می رود؛ زمانی که صرف صیقل دادن روح، ذهن، چشم 
و دســت شــده اســت. هنر خوشنویسی آن قــدر شگرف است 
که هر روز برای تان حرفی نو، رمزی جدید و ساختاری تازه و 
اشتیاقی غیرقابل وصف دارد. تنها عالقه و اراده است که باعث 
می شود رغبتی پیدا کرد و مفردات را با دقت بارها نوشت؛ نه 
برای آن که صرفا تمرین باشد، بلکه نمی توان لحظه ای از این 
حس شورانگیز و عالقه دست برداشت تا آنچه باید تحریر شود، 

مسحورکننده و بی نقص باشد. 
به قول استاد هوشنگ ابتهاج: »بر آستان تو چون سایه سر 
که  که هرکه پیش تو راه یافت باز پس نــرود«   / نهم همه  عمر
اســـت. در میان  عــالقــه ام در خوشنویسی  مــصــداق مشابه  
اسباب کتابت، قلم نی را وقتی تراش می زنم انگار زلف هایش را 
برچیده و سر و سامانی داده تا جلوه نمایی کند. موقع قط   زدن 
قلم هیچ نمی گوید که چرا با من چنین کردی! آخر همه شب 
با یکدیگر گفت وگویی ز اسرار دل داریم. آن گاه که قلم را درون 
دریای سیاه و تاریکی از غم فرومی برم، همان دریا که در دل 
خود تار و پود بسیار دارد، قلم تار و پودش را به هم می ریزد، 
مثال موج هایی مشوش مرکب را پرتالطم می کند، قلم غرق 
و آغشته مــی شــود در مــرکــب؛ هــر دو بــه هــم آمیخته شده، 
آویخته اند و دیگر جدایی شان ممکن نیست. قلم و مرکب دو 
دلداده اند که به خط با دستانی مستعد، پر از عشق و خلوص 

جان می بخشند و لوح سیمین را به زر مانند می کنند.

المین«   اثر جدید »روح ا

کنش به جنایت تروریستی شاهچراغ در وا
ــه خــلــق  ــ ــه هــــمــــواره ب ــ ــنـــدان جــــــوان کـــشـــور ک ــرمـ ــنـ وح االمـــــیـــــن از هـ حـــســـن ر
وریــســتــی  ــعـــه تــر ــا تــوجــه بـــه واقـ ــا مــضــامــیــن مــذهــبــی مــــی پــــردازد، بـ ی بـ آثـــــار
خـــون  »از  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ ــا  ــ بـ نــــقــــاشــــی ای  شـــــاهـــــچـــــراغ،   حــــــرم  در  آبـــــــان   4 وز  ر
ــی  ــای ــم ون ی ر ــق و در بــســتــر فـــضـــای مـــجـــاز ــل ــــده« خ ــی ــان وطــــن اللــــه دمــ ــ ــوان  جــ

کرده است.
وریستی  و شهدای حمله تر زندی را که جز وح االمین در این اثر، تصویر مادر و فر ر
وحیه  حرم شاهچراغ بودند به عنوان سوژه انتخاب کرده و نگاهی معنوی به ر

شهادت طلبی در جامعه ایرانی داشته است. 
ی را شاهدیم که دستش گلگون به خون خود و شهدای  در این تصویر، مــادر
زنــدش خــوابــیــده است  وریــســتــی شــده و بــر هــمــان دســـت، فــر ایــن عملیات تــر
امــا نقطه طالیی ایــن اثــر به سر کــودک اختصاص دارد که در برابر صــورت مادر 
وحــیــه شــهــادت طلبی  ــت کــه او را بــا ر ی اس ــادر ــال آخــریــن نفس مـ ــت و در ح  اس

عجین کرده است.

زیبایی شناسی تاریخی زنان 
ترجمه شد

هنر  و  فلسفه  ــوزه  ح مترجم  بسحاق،  حمیدرضا 
آنیولو  ــان«  زنـ و  ــاره زیبایی  ــ کــتــاب »درب از ترجمه 
ــــه زودی از ســوی نشر  کــه ب فــیــرنــتــزوئــوال، خبر داد 

چشمه منتشر می شود.
آثـــــــــار  ــن  ــ ــ ــریـ ـــ ــ ــرح ت ــ ـــ ــط ـــ ــ م از  کـــــــتـــــــاب  ایـــــــــــن 
ــه زیـــــبـــــایـــــی شـــــنـــــاســـــی اســــــــــت کـــه  ــ ــف ــ ــس ــ ــل ــ ف
ــــالدی  ــی ــرن 16مــ ــ ــی قـ ــونـ ــالطـ ــوافـ ــوف نـ ــس ــل ــی ــب و ف ــ ــ ــوال، راه ــزوئـ ــتـ ــرنـ ــیـ ــو فـ ــولـ ــیـ ــط آنـ ــوسـ  تـ

تحریر شده است. 
این اثر که تاثیر بسیاری در توسعه هنر عصر رنسانس داشته با نگاه برابری اجتماعی از منظر 

افالطون به موضوع زیباشناسی زنان پرداخته است. 
ابتدای سال جــاری نیز »تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی« نوشته  از بسحاق در 
ووادیسواف تاتارکیویچ منشر شد که در فاصله پنج ماه پس از انتشار به چاپ سوم رسیده 
کیان با ترجمه   « نوشته ویلیام ساها است. چاپ پنجم کتاب »تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز

بسحاق نیز به تازگی عرضه شده است.
حمیدرضا بسحاق،عموما با ترجمه هایش از کتاب ها و منابع دانشگاهی در حوزه فلسفه 

شناخته می شود.

چهره

 آثار بهمن جاللی 

در مؤسسه اسمیتسونین
آثــار  »زنــدگــی در دو زمـــان« نمایشگاهی از 
ــوادی، دو هنرمند  رعنا جـ و  بهمن جاللی 
ــن روزهــــا در مؤسسه   کــه ایـ ــت  ایـــرانـــی اسـ
اسمیتسونین واشنگتن برپاست و تا 1۸دی  

ادامه دارد.
این نمایشگاه مروری بر آثار عکاسی این زوج 
هنری است که در اواخر قرن20؛ نقش بزرگی در توسعه  عکاسی ایران ایفا کردند و با 
عکس های مستند شاخص به ویژه پیروزی جمهوری اسالمی ایران و آثار فتومونتاژ 

شگفت انگیزشان شناخته می شوند. 
آثار این دو هنرمند ایرانی یک آرشیو دیداری از دوره  پرفراز و نشیب ایران در نیم قرن 

اخیر است.
از بهمن جاللی که یکی از برجسته ترین عکاسان ایران است، مجموعه کتاب هایی 
کتاب عکاسی سیاه و سفید،   ،  همچون روزهـــای خــون، روزهـــای آتــش، خرمشهر

گنج پیدا و ... در دسترس است. این هنرمند 2۵دی13۸۸ به دلیل بیماری سرطان 
پانکراس در تهران درگذشت.

قاب نگاه

خبر 

با آثاری از هنرمندان ایران، عراق، 
سوریه،لبنان و ... برگزار می شود

 حضور 7 اثر ایرانی 

در حراج کریستیز

حراج هنر خاورمیانه کریستیز به شکل آنالین و زنده، 2 نوامبر 
)12 آبان( با ارائه 64 اثر از هنرمندان  )11 آبان( و 3 نوامبر

 ، کشورهای ایــران، عــراق، فلسطین، لبنان، سوریه، مصر
کش و... در محل ایــن حراج خانه در لندن  ، مرا الجزایر

برگزار می شود.
در این دوره از حراج هفت اثر از هنرمندان ایرانی ارائه خواهد 
، با قیمت  که تابلوی »سرزمین شکسته« علی بنی صدر شد 

گران ترین اثر این  کمینه و بیشینه 3۵0هــزارتــا2۵0هــزار پوند، 
دوره از حــراج خاورمیانه قیمت گذاری شــده اســت.  بخش 
( آغــاز شده و تا  کتبر )20مهر که از 12 ا آنالین این دوره حــراج 
12آبان ادامه دارد به آثاری اختصاص دارد که زیر ۵0هزار پوند 
قیمت گذاری شده اند.  در این بخش 36 اثر ارائه شده که سه 
کامران یوسف زاده و  اثر از هنرمندان ایرانی، صادق تبریزی، 
رضا درخشانی در این بخش ارائه شده است. در بخش زنده 

این حراج هم - که به آثار باالی 100هزار پوند اختصاص دارد  
گریگوریان، منیره شاهرودی  که آثار مارکو  - 2۸ اثر ارائه شده 
فرمانفرمائیان، فرهاد مشیری و علی بنی صدر در آن حضور 
دارند. در سالیان گذشته همواره 30 درصد از فروش حراج های 
کریستیز به هنر ایران اختصاص داشته که با توجه به آثار ارائه 
شده از چهره های اصلی  مارکت هنر ایران پیش بینی می شود 

در این دوره نیز هنر ایران فروش چشمگیری داشته باشد.

دین و هنر از نیازهایی است که به فطرت و 

وه فرهنگ و هنر گر

ی  ساناز قنبر

وح آدمی پاسخ می دهند. لذا ارائه آثار و  ر
برکات دینی در قالب هنر می تواند آدمی را 
به کمال مطلوب و آرامش واقعی برساند. 
و  نقاشیخط  خوشنویسی،  نقاشی،  خاصه 
ــان قــدیــم در  ــال هــنــرهــای تجسمی از زمــ ک
آیین ها نقش داشته و مثل زبان و ابزاری 
مناسب جهت بــیــان احــســاســات و بــاورهــای اعــتــقــادی بــه کــار بــرده 
اماکن  و  بقاع  در  و  مذهبی  مــراســم  در  هنر  به کارگیری  می شوند. 
وزهــا جلوه آشکارتری به خــود گرفته. حتی در مــوارد  متبرکه ایــن ر
زیادی به کارگیری شعر، قصه، داستان و ... هم در بیان وقایع تاریخی 
- مذهبی اثراتی کاربردی و عمیق بر مخاطبان دارد. حاال سئوال مهم 
این است: جایگاه هنر در نسبت و ارتباط با دین و نوع نگاه دین به 

هنر کجاست؟ 

، شنبه 7 آبــان  و همزمان با  بر این اســاس قــرار است از صبحگاه امــروز
ایام میالد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، کارگاه پررونقی با 
حضور هنرمندان تجسمی در جوار بارگاه ملکوتی آن حضرت برگزار شود. 
در این کارگاه که برای نخستین بار به همت مرکز هنرهای تجسمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری معاونت فرهنگی و روابط عمومی 
می شود،  برگزار  حسنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت  حــرم  مقدس  آستان 
نقاشیخط  و  نقاشی  هنرمندانی در رشته های مختلف خوشنویسی، 
حاضر خواهند بود. البته ایده برگزاری این کارگاه از سمت مرکز هنرهای 
بــا هــمــراهــی و استقبال مــعــاونــت فرهنگی آستان  کــه  بـــوده   تجسمی 

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( روبه رو شده است. 

 پیوند بی واسطه بین هنرمند و زائر
کارگاه هنری »آبــروی ری« برگرفته از بیانات رهبر معظم  وجه تسمیه 
انقالب در دیدار با برگزارکنندگان کنگره حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
ــکــریــم)ع( را به مثابه  ، حــضــرت ســیــدال اســــت.  ایــشــان در آن دیـــــدار
که به ری و تاریخ ری آبــرو بخشیده است معرفی می کنند.  شخصیتی 
از این رو هدف از برگزاری این نمایشگاه عرض ارادت برخی رشته های 
در  خوشنویسی(  و  نقاشیخط  )نــقــاشــی،  تجسمی  هنرهای  مختلف 
گذشته  فضای نورانی بارگاه سیدالکریم)ع( است. البته در سال های 
کن متبرکه ای چــون حرم  کــارگــاه هــای هنری را در اما مـــواردی از ایــن 
حضرت معصومه)س( یا حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( شاهد بوده ایم 
و امسال برای نخستین بار است که برگزاری آن را در آستان منور حضرت 

سیدالکریم)ع( شاهدیم. 
به  روحــانــی  و  معنوی  در فضایی  هنرمندان  وقتی  کــه  اســت  بدیهی 
شکلی زنده اثری را خلق می کنند، اثرگذاری عمیق تری روی مخاطب 
الهاماتی  باعث  کنی  اما و  فضاها  چنین  در  حضور  قطعا  که  چرا دارد، 
اثــر شکل  الهامات  بــراســاس همین  که  لحظه ای به هنرمند می شود 
می گیرد. بنابراین فی النفسه حضور هنرمند در چنین فضاهایی حائز 
اهمیت است. در حقیقت هدف این است که پیوند و انس و ارتباطی 
که در ایــام والدت حضرت  بی واسطه بین خالقان اثر هنری با زائرانی 
عبدالعظیم حسنی)ع( برای زیارت به آنجا مراجعه می کنند برقرار شود. 
بنابراین شکل گیری ارتباط معنوی - هنری بین زائران و هنرمندان در 
برپایی کارگاه هنری آبروی ری موثر است. این کارگاه اولین بار است که 

در محوطه حیاط و صحن آستان حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار 
گر شرایط جوی به صورت بارانی یا بارش های  می شود، با این توضیح که ا
کنده باشد کارگاه به فضایی مسقف انتقال داده می شود اما مجموعا  پرا
آنچه حائز اهمیت است این است فضایی برای این کار انتخاب شده که 

تردد زائران و مجاوران در آنجا زیاد باشد.

 ضرورت تداوم  برگزاری رویدادهای مذهبی
بازخوردهای برگزاری کارگاه های هنری در حرم حضرت معصومه)س( یا 
حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( در سال های گذشته تاثیر بسیار مثبت 
و بسزایی در تــداوم برگزاری چنین رویــدادی در آستان حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( داشته. در رصدهایی درباره آنچه پیش از این در این 
گروهی از هنرمندان  که وقتی  حوزه رخ داده این نتیجه حاصل شده 

گــوشــه ای از آســتــان حــرم یکی از بقاع متبرکه می نشینند و اثــری  در 
گاه توجه جمعیت زیادی از زوار را به خود جلب  خلق می کنند ناخودآ
می کنند. آنها باالی سر هنرمندان جمع می شوند، گاهی اشک می ریزند، 
توسل می کنند و اتفاقاتی در این پیوند مستقیم بین انس قلبی زائران و 
هنرمندان رقم می خورد که هم کیفیت زیارت زائر را باال می برد و هم تجربه 
ماندگاری از آن جغرافیای مذهبی را در ذهن شان رقم می زند. بنابراین 
با بررسی و ارزیابی نسبت به آنچه پیش از این رخ داده قرار است چنین 

اتفاقاتی تکرار و به دیگر بقاع متبرکه تسری یابد.    

اهدای آثار هنری »آبروی ری« به آستان حضرت عبدالعظیم 
شاه عبدالعظیم حسنی)ع( از نواده های امام حسن مجتبی)ع( است که 
مرقد ملکوتی ایشان در شهرری تهران قرار دارد و هرساله میلیون ها زائر 

از تمام کشور به زیارت بارگاه ایشان می روند و فردا والدت ایشان است. 
کارگاه هنری آبروی ری امروز و فردا مورخ 7 و ۸ آبان، از ساعت 10 تا 17 در 
جوار بارگاه نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( در شهر مقدس ری 
برپا و پذیرای عموم زائران و مجاوران است. این دو روز هردو برای برگزاری 
این کارگاه مناسب است. الزم به ذکر است با توجه به محدود بودن زمان 
برگزاری این نمایشگاه از هنرمندان رشته هایی برای شرکت در آن دعوت 
کارشان در این زمان محدود آمــاده و  که خروجی  به عمل آورده شده 
که زمان خلق اثر در بسیاری از رشته های هنری  عرضه می شود، چرا
طوالنی مدت است و نمی توان طی دو روز به نتیجه رسید. به عنوان مثال 
مجسمه سازی زمان نسبتا زیــادی را می طلبد تا اثری به نتیجه برسد 
اما در رشته هایی مثل نقاشی، نقاشیخط و خوشنویسی طی دو روز 
کمتر از این مدت هم امکان  می توان به نتیجه مقبول رسید و البته 
رسیدن به نتیجه میسر نیست. مثال در یک روز یک تابلوی نقاشی یا 
کامل نمی شود.  از قرار معلوم در خصوص  نقاشیخط یا خوشنویسی 
نگهداری یا فروش ماحصل کار هنرمندان کارگاه هنری »آبروی ری« هنوز 
تصمیم گیری نشده و در پایان روز یکشنبه است که آثار هنری خلق شده 
یا به گنجینه آثار مرکز هنرهای تجسمی برده می شوند  یا به خود آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( اهدا می شوند. آنچه معمول و متداول 
است این که مالکیت مادی آثاری که در رویدادها و نمایشگاه هایی که از 
سمت مرکز هنرهای تجسمی برگزار می شود با این مرکز است و مالکیت 

معنوی آن با هنرمند.   

 حال و هوای مذهبی و  عرفانی در  کارگاه هنری
این نکته نیز حائز اهمیت است که پیش از این محورهایی برای خلق 
آثــار ایــن نمایشگاه به هنرمندان پیشنهاد شــده. القاب و اسامی ای 
که از زبان ایشان نقل  که شاه عبدالعظیم حسنی)ع( دارد یا احادیثی 
گفته شده و...  که از زندگی شان  شده یا تصویر و مقاطع مهم تاریخی 
همگی می تواند دستمایه مناسبی برای هنرمندان نقاش، خوشنویس 
گیرد. در واقــع آثــار این هنرمندان همگی به نوعی از  و نقاشیخط قــرار 
حال و هوای معنوی برخوردار است و با جغرافیایی که در آن قرار دارند، 

متناسب است. 
البته این حال و هوا حتی می تواند با کاری در مورد شهدا یا دیگر ائمه 
یا کار در مورد دیگر ائمه اطهار نیز فراهم شود. به هر حال فضای این 
کامال مذهبی و عرفانی بــوده و مثال قــرار نیست هنرمندی  نمایشگاه 
طبیعت بی جان کار کند. همچنین دعوت از هنرمندان حاضر در این 
کامال حساب شــده بــوده و از ســوی مرکز هنرهای تجسمی از  رویـــداد 
هنرمندان شایسته ای که پیشینه شان گویای عالقه مندی شان به آثار 
مذهبی بوده، دعوت به همکاری شده. این دعوت البته از هنرمندانی 
کن یا در مجاورت استان تهران هستند؛ هنرمندانی چون  شده که سا
استاد حسین عصمتی، استاد سیدعبدا... حاجی سیدحسن، استاد 

مهدی فرخی، استاد تقی زاده و... . 
که  در برپایی این رویــداد از هنرمندان شهرستانی دعــوت نشده، چرا
رفت  مشقت  کــارگــاه،  بــرگــزاری  روز  دو  به علت  شهرستانی  هنرمندان 
که ظرفیت ها و توانمندی  و آمد را تقبل نکردند. این در حالی است 
کامال بر همگان روشــن اســت و امید اســت در  هنرمندان شهرستانی 
بقعه های  در  کارگاه هایی  چنین  بــرگــزاری  شاهد  مشابه  رویــدادهــای 
کز   متبرکی که در سایر شهرها و استان ها وجود دارد با همت و همراهی مرا

وزارت ارشاد، باشیم.   

در کارگاه 2 روزه آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( چه می گذرد

عرض ارادت هنر به آبروی ری 

کنش هنرمندان کارگاه »آبروی ری« به حادثه تروریستی شاهچراغ وا
که به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان مان منجر شــد، محمد خاجی،   در پی حادثه تروریستی در حــرم احمدبن مــوســی)ع( شاهچراغ شیراز 

کید کرد: اقدام تروریستی داعش در حمله مسلحانه به شاهچراغ )حرم مطهر حضرت  مدیر ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی در گفت وگو با جام جم، تا
احمدبن موسی )ع(( در شهر شیراز که به شهادت تعداد زیادی از زائران آنجا منجر شد با محکومیت بسیاری از مجامع داخلی و بین المللی مواجه شده است. در 
برگزاری کارگاه هنری آبروی ری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( هرچند پیش از این محورهای مذهبی و عرفانی به هنرمندان حاضر در این رویداد 
ک، هنرمندان که فطرتا حق طلب و داغدار هموطنان شان هستند، اثرهایی در این باره خلق خواهند  پیشنهاد شده بود اما با وقوع این حادثه تروریستی دهشتنا
کرد. کما این که طی این چند روز در فضای مجازی می بینیم هنرمندان تجسمی به خلق آثار متعدد و تاثربرانگیز زیادی درباره این حادثه تروریستی دست زده اند. 
گر از سوی مرکز  هنرهای تجسمی  شاید برخی از این آثار سفارشی باشد ولی بخش وسیعی از آنها به صورت خودجوش از سوی هنرمندان انجام شده. بنابراین حتی ا
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا معاونت فرهنگی و روابط عمومی آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( سفارشی برای کار درباره این موضوع به 

هنرمندان نشود آنها خودشان با دغدغه مندی که دارند به بازنمایی یا خلق آثاری با محوریت این حادثه شوم دست می زنند.

کث
م



���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

۱۲
L I F E  S T Y L E

سبک زندگی

��ول ��دی
ا��ــ�: ۱) ا����� ����- ���� ����ــ� 
ا��ــ�  �ــ�م  ک۲)  ���ــ�� ��ــ�س-  و 
����ن ��ر�ــ�- �ــ����� ��� ��� �����ل 
��ا���۳) ��� ا��ال ��ــ�ر��ی ���� 
���ــ� دول ��ر���ــ�- �ــ�ری �ــ��۴) 
ا���ــ�ز ���� �ــ�ی د�ــ� ��را�ــ� ��- ���ــ� 
ا��ق ���ــ�- و�ــ�د دارد۵) ���ــ� ا��ا��- 
��واز����ه- ����ر ���� �����- ��� ��� 
- ���ــ� زن- ������ــ�  �ــ� ��ــ� ��ــ�۶) 
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د��� زر��ــ��- ��� ��ــ�ن۴) ��د��- ���� 
���ب و �ــ���- �ــ�����ه۵) ا�ــ������� 
�ــ� ���ز�ــ�ار ��ــ��م ��ا�ــ�ن ��ــ�ز ����� 
�� ��د- ���� ای در د����ه �����ن۶) 
 (۷����� ��ــ� ���ــ��ت- د�ــ��ری- ��ا
��ــ�� ��ــ� و ا���ــ�- ����ــ�- �ــ� 
�ــ�ر آ�ــ��ر۸) ���� �ــ��ری- آش ���ــ�- 
�ــ�ره زار۹) ������ه ��ا��ــ�ی ��������� 
����- ��� ����- �� ������۱۰) اراده- 
�ــ�ون ������ ر�ــ�ی- ���ــ�۱۱) ���ــ��ن 
- �ــ� ���  ����ــ�ن- ���ــ� ��ز�ــ�۱۲) ز�ــ��ر
�ــ� و �����ــ�-  و ����ــ�- ���ــ�۱۳) ��
�ــ�ی در ��ــ�ان- ��ز��ــ� رز�ــ� ��ر ���ــ� 
���ــ� �ــ������۱۴) ز��ا��- ��� �ــ��ب- 
��ــ�ده۱۵) در�ــ� ز�ــ�ن ����ــ�- ��م- 

� ا������� و ��ر ���� ��درو. ����

 �� ���ل ��دی      ۶۳۲۴ �� ���ل  ���ه       ۶۳۲۴

���ل    ۶۳۲۵
��اح: ���ن ��را��

�و���� از ���� �����ه ا��!
 ��� ��ن را �� ��ز ��ده ا�� ���� 

وه ����� ��

���ی ��� ���� 
ــ�س  �ـــ�ـــ�اه در �ـــ� د�ــــ� و �
�������� در د�� د�����ن ��ده 
ــ�ن را از �ـــ�ر و �ـــ�در ��  ــ�ا�ت �ـ ــ� �ـــ�اب �ـ � ا�ـــ�. ���� 
ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ� از  ــ��ـــ�اده و �ــ��ــ�ــ� � �ـــ�رگ �ـــ��ـــ�ی �ـ
ــ� �ــ��ــ�ــ� ا�ــ� و در  ــ�� ــ�ی �ــ�ــ� � ــ�� ــ� و� ــ� �ـــ��ـــ�ر �ـــ�ی �
��ام و ����ام �� ا��اع و  ���� ��ی ا������ ����ن ا�����
�ــ�ن �ــ�ــ�ــ�ران  �ــ��ــ� ــ�ت  ــ�� ــ�ی ����� و ا� ــ ا�ــ�ــ�م داده �ـ
�ـــ�ه ا�ـــ�؛ آ�ــ�ــ�ــ�ن �ــ� �ــ��ــ� در �ــ�ــ��ــ�د ا�ـــ� �ــ�ــ� داده و 
�ــــ�ام  ــ� و �ـــ�ـــ� دا�ـــ�ـــ� از  ــ�ـ ــ��ـ �ـ ا�ـــــ��ـــــ�ت، �ـــ��ـــ�ـــ�ـــ� 

�� ���� ��و��!
 ��� زد،  زو�� �� �� �� ��ل ��د��ن ����ا��ن و ��ا���� �� 
در ��� د���ی ���وری ا����ت ����� ��ه و ر�� ��ده ا�� 
�� د��� ���ر در د����� ����وت، زاو�� ���ه ��ن ���� �� 

��� ��ی ���� ��د ��� ����� ����وت ا��.
 ���وت ��� ��� �� ا�ــ�ی �ــ�دی و ������� ��ه ا�� و �� 
�� د�� ۵۰ و د��  �� ��ی ��د را دارد. �����ن  ���� و��
۶۰ ���� �����ان د�� ۳۰ و ۴۰ ������ و ���وت ���� دار�� 
�� ا�� ���وت �� ���� از ���� ز���� و ��� ���ش و ����� 

وا���� و ا��ا���ن ا��.
 ��� ا��وز ا�� �� وا��� ���ر در ���ی ���زی و ���� ��ی 
ا������ و د���ی ��� و �� �� ���� �� ��� ��ی ���� 

��د ��� ����� ����وت ��ه ا��.
 �� ���م ا���� ا�� ����ا��ن و ��ا��ن د�� ����دی از ���� 
���م   ��  ����� ا���ن ����   �� آ���   ����� در  �����ه ا��! 
��� ��اد  �� ��ی ا�����. ����� �� ا�� ��� �� ���ز ��  و��
 ���� �ــ� ���ا��� ����ن را ز�ــ� �ــ�ف  ���� ����� دارد. ا و آ
و از د�ــ�ــ�ی ا�ـــ�وز �ــ� د�ــ�ــ�ی ا�ــ��ــ�ت و �ــ�ــ�وری ار�����ت 
را  زو�ــ� �ــ�  ��� ��ا���  ا�ــ�   �����  ،������  ����� ا�ــ� 

درک ����.
 ��� ا�ـــ�وز را �ــ��ــ� �ــ��ــ� در �ــ�ــ�ن �ــ�ــ�ی �ــ�ــ�زی د�ــ� و 
��ا�� ��د. آ��� را ��� ��ان از ���ر در د����� �� از ���� 
�ـــ�د؛ ���� ����  �ــ��ــ�ــ� ا�ــ�، ���  �ـــ�دن �ــ� آن �ــ�  ــ�ز  � ���
���� ��ن را ��� ����� �� ���ا��� ��  ��د��ن آن ��ر ��اد و آ
��ش ��ن را روی ����� �����  ���ر آ��� ��� و  ���ر در 

��ز ����.

یادداشت

کارگاه زندگی 

��م ���� 
��ای ����� ��ل ��ب 
�� ������ان 

�� ��� و�� در و��د ا���ن از ���  �� ����� ا��� ���ی ا�� 
�ــ� در  ��� رود و �� وا���� ����ت ز���� ���اه او�ــ�؛ ��� ا
ــ�ود، �ــ�ی ������� ا��  �ــ��ــ� ای و �� د���� ا��� از د�ــ� �
�� ��ز �� �� ��ا�� ��ا�� ���� و ر�� ���. ا�� ����ن ���� ��ل 
��� ا��اد در �� �� و ���� ا��، ��� ���� ��ل ������ان. 
������ی ���� در ذ�� ��ه ای ا�����ه آ�� ز���� و ���ادف �� 
ز��ن د�� ���� از �� ��� و ��ا��� ای ا�� ا�� ����� ا�� 

ا�� �� ا�� دوران ��� ���� از ���ت ا�� �� ���� �� آن ��� داد.
��� از راه �ــ�ی ارزش ���� ��ن �ــ�ای ا�� دوران، د���ن ا��� 
�� ����� ������ان ا��؛ ا���ی �� �� روش �ــ�ی ����� ��� 
�� ���د و ����� �� ��د. ��� از ا�� روش �� ز���� در ���ر ����اده 
�� ����� دا��� �� �����و��ان ا��. ������ی �� ���� ��ا��� 
���� �� ��� �� ا��� را در او �� ���.���  �� ��د �� ��د �� ��
د��� از روش ��ی ����� ��ه، ������ ر��ی روزا�� ��ای آ����� �� 

د��ر ر��ت و ���� ����� و �� ����� و ���� �� آ��� د�� 
����، ��ن د��ر ��ن �� ا�� ا�����ت ���ن و از راه ر���ن 
�� ������ان ���ر  ��ا���ی و ا���د�� ���ن. ���� د��ه ا�� 
���� و از ����ه ��ی ��ن  ــ� �ــ�ای د���ان ����  دو�ــ� دار�
�� در وا�� �� ���� ���� ��ای ��ر�� ا��� و  ������. ا�� و��
��ل ��ب �� ������ان ا�� ��ن و��� آ��� ��ای ����ات ��ن 

��ش ��ی ���ا�� ���ا �� ���� از ز���� ��ت �� ����.  

«ا���گ» و «زد»؛ ا���� ���ان دو ��� ا�� �� از ز��� �� 
ــ�. «ا�����» �� ��� �����  آ�ــ�ــ�ن �ــ� �ــ� �ــ�ق دار�ـ
����� �� د�ره ����ا�� و ��ا�� را ��� �� ��ا��� 
و ا���ن �� ا����ل ���د �� �� ��� ����ان و ��ان در ���� دار��. 
«ا�ــ�ــ��ــ�»�ــ� ���� و�ــ� �ــ�د �ــ� �� ������ �ــ� �����ن ��و��� 
�����ی ��ی ����ی ���ا �� و �� �� ز���� ��ن ��ا�� و�� «زد»�� 
و��� �� د��� آ���� �� د���ی ����ی ��� ��ه ��د. ���� �� �� 
ــ� ���� �ود �� دل ز���� د�����ل زد�ــ� و از ��� ��ی ���  «زد»�
��د ����� ������ و ���� «�و��»؛ ���� ���� و ����� �� ���� 
��� ���� ����. در��ره ��� «زد» �� در ����� �� ��� ����� ��ه و 
�ــ� ���� �ــ�ــ�ی، ����� ���س ��� و ��  ز�ــ��ــ� �� ���  ���ر �ــ� 

��ده ا�� �� آ��� را ���� و ���� �� �������. 

در ���ن ������ از ��ل ۲۰۱۶ �� ��� در��ره ��� «زد» ����� و ���� 
�� آن را ����� ��� «ا���گ» �ــ�ار �� د��� ا�� ��� از  �� ��د، ���� 
���ر��ن ��� «زد» �� ��رت ��ی �� وارد اد���ت  �ــ�ادث ا��� در 
����� �� ��� �� �� ��ری �� در ����� ����� از آن ��ف زده �� ��د. �� 
�ــ� �ــ�ی  ــ� ���� ا�ـــ� و �ــ�ــ� �ــ��ــ� و�ــ� ا�ــ�ــ�ــ�د �ــ�ــ� �ــ�ــ� «زد» �

آن ����؟
��� «زد»، ��� ����ان ا�� �� �� ��ان �� آن ��� �� و ��� ���ی 
���. ا�� ��� ��� از �� ��� ��� آ�ــ�زش ���� ��ی  ���زی �� 

 ��� �� ��ری ��  دارد  �ــ�ار  ار�����   ���� ���ی  و  ا������ 
ز���� اش ��� ����� آ��زه ��ی ا�� ��� ��� �� ���د. ا���� 

�ــ� ���ی �ــ�ــ�زی �ــ� در ����� �ــ� و �ــ� در  ����� ا�ــ� 
���� ��ا�� �� وا���� ��ی ا������ ���وت ���� دارد. �� 
���رت د��� �� �� ا��ان ���زی و �� ا��ان ����� دار�� �� 

�� ��ی ��ص ��د را دار�ــ�. ��� در ا��ان  ����ام و��
و   �� ������  ،�� ���� ����ت،   �����

د�ــ�ــ�ورد�ــ�ی ������ و�ــ�د دارد ا�ــ� در 
ــ�ان �ــ�ــ�زی �ــ�ــ�ت و ��� ��ی د���ی  ا�ـ
ــ� �ـــ�در ا�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ات،  ــ�د � ــ� � �ــ�ــ�� �
د�ــ��ــ�ه �ــ�، ������ت و ��� ز�ــ��ــ� ا�� 

��� را ��� از ��اران ������� آن ��ف �� ��� د��.
در د��� از ��� «زد» �� ���ان ��� ا����ر �� ��د �� ��د. آ�� ا�� 

����� را ��ای ����ا��ن ��د��ن ���ل دار��؟
�� ا����ر �� ���� ��� �� ����� ��� ��دن، ����ض ��دن  ا
آ���  در  ذ���  �����ه  ا������  ا���ر��� ��ی  دا���  و 
����، �� ��ان ا�� ����� را ���ل ��د. ��� ����ان و �� و��ه 
�ــ�ان �ــ�ــ�اره ���� ����ض و ������ �� ا�ــ� �� ��ری �� 
در ��ا�� ��ر�� ����� �� ا�� ���� ��ده ا��. ا�ــ�وز �� 
���� ��ر ا�ــ� �ــ� ا�ــ� �ــ�ــ�وت �ــ� �ــ� و ���ی 
���زی �� ���� ��� ز���� ���� را ��و�� ��ده 
��� ا���ا�� و ������ ��ی ا�� ��� را ����� 

��ده ا��. 
�� ا����ر را �� ا�� ���� ������ ��  ا���� ا

���ن �����اد���� ��� ��� ا�ــ�، �� ا�� ����� را ��ای  ��� «زد» ا
�� �� ��ادث ا��� ���� ���� ���  ���ر��ن در�� و ��دق ��� دا��. ا
 ���� �� ��ود ۳۰��ار دا���� ����� �� ���� ������  در دا����ه «ا» 
 ���� �� ��د�� و د�� �� ا���اض زد��  از ۵۰۰ ��� در �����ت ���� 
���� ا���اض و ������ ��ی،  �� �� در�� �� ��� ر���. �� ����� د��� ا
 ��� �� ��� ��� ����ان و ��ان ا��، و�� ��� ��ان ������ �� ا و��
 �� �ــ�د  ���� ��� ��ان ا���ر  ���ر �� ����ض �����؛  ��� «زد» در 

���� از آ��� ا�� ���� ����� و در ����ا��ی ا��� ��� ���ر دا����. 
��� �� ����� ��� «زد» �� ���ان ���� آ��ب ��� در ا��ان در 
ا���� ��ار دارد ا�� �� ����ل ��ا�� ���ا�� ���ن �� د�� �� ا�� ��� 
و��د دارد و �� ���ان ���� از ����ه ا����ع ا��از و��د �� ���. ������ 
رو���د��ی د��� ��� ��� ��ا�� ا��ات ����� �� ���اه دا��� ����. �� 
ا�ــ� و�ــ� �ــ� ا�ــ�ــ�ــ�د ��� �ــ�ــ�ه �ــ�ا�ــ�ــ� �ــ� ��� «زد» ا�ــ�ا�ــ� ���� 

����� ����؟
�� ا���ن را ��� �� د�� و ����� �� ��� ����� ا��.  آن ���ی 
�� ا��وز ��� از �� ��� ���� ��� ���� از ����� ���زی �� ����� 
وا���� �� و ����� �� ����� و ��� ����ان ��� ������ از ����ه ��ی 
����� را �� از ����ل �� و ���ی ���زی و ����اره �� و ر���� ��ی ������ 
 ���� .���  ��� ���� از ���� وا���� ��ی ����د و ����� ����� 
�ــ��ــ� اش ��  �� ��� و آ �� ا���ن ز���� �� ا������ �� ر��  دوم ا�ــ� 
ا���ن، ���ا و ا��ق ���اه ��د. ��او�� در ��ره روم آ�� ۵۶ در و�� 

ا�� ���� �� ������: ا���ن ��ی وا��� ا�� ��� و ا���ن �����.
در د���ی ا��وز ������ آ������� �� ا���ن و ا��ق و ��زی �� ��م ���ا 
�� از ���� ��� ز����  و�ــ�د �ــ�ارد ������ری ���� ��� �� ���د 
��آ��ه از آن و �� وا��� ���ی ���زی �� ����� و ��� ����ان و ��ان 
�� ��ا�� �� ���. �� ���� ��� �� ���� ������ ��� و ا���ن و ����� 
����. ا�� ����� ���  ���� و ����ت در�ــ� را در ا�� ��� ���  و آ
���� ���� ���� ا�� ��ن ��او�� ����ل ������ی ���� �� �� ��� 
راه �ــ� ارا�ــ� �� د�� �� ��ا��س ا�ــ�ه آل �ــ�. ��ا�� ��ل ����� ��ا��ش 
و  ������ ر��ی ��ه  �ــ�ش �ــ�ی  ���ز���  ا�ــ� ����   �� �� ر���ن   ����

������ ا��. 
آ�� ��ای ر���ن �� ا�� ���� ���ه ��� ����� ����ف �� ����اده 

؟ ا�� �� ���د��ی ����� ��ز
 ����� دا���   �����  �� ��دم �������  و   ������ �����  ������� ا
ا���ا ����اده و ���  ا������،  ز����   �� او��� ��� د���ه   ����
���د��ی آ��ز�� �����. در ����� ��م ��� ���د��ی ر���� ای و در ���ر 
��� ا���� ���د��ی ������ ��ار دار��. �� ا���� در ���ا�� و ����ری 
�ــ�ای ����� ����ی در �����  را  ا���ن  و  �� �� �� ��ا��� ��� ��� 

ا���م د���. 
»�� را از د�� داده  ��ه ای ������� �� ����� �� ��� «زد» �� «زو��
��ن آ��� ���� ����� �� از ��و ���� ز���� د������� را ����� و ���اه 
ا�� ��� ر�� ��ده ا�� در���� �� ��� ��ی ����م �� ا���گ (��� ��ی 
) �� ��� «زد» ز��ن ����ک ��ار�� و �����ن �� ز��ن ��د��ن  �� �����

�� ��� ���� ��ف �� ز���.
 �� �� در ����� ���� ���اق ���� دارد ��ار ����  ��� «زد» �� �� ا
آن ���اق �� را در ��� ����ان و ��ان ��د��ن �� ����� ���� ��ن 
��ب �� ��ا�� ��� ز���� اش را �� �� رو�� �� �� ����� ���. �� 
�� ���� دار��  ����� ��� ����ان و ��ان �� و�� �� آ�� ا  ������ ����
�� ���� �� ��د آ��� را ازد�� ر��� ��ا���؟ �� ������� �� ���� ��� 
��ن ������ری ���� �� از ا�� ��� در ��ا�� ���� و ارو���� �� ����� 
�� در�� ���ودی از ����� �� ��ا�� ��ده، ��� ا�� �� ازد�� ر��� 

��دن ��� «زد» در ���ر �� ��� از ا�����ت ����ا��ن ا��. 

��وی ��� ���ی ���زی و ���ه ��ا��� �� آن در ��� و�� �� �� ����� ���س وا

��� «زد» از د�� ر��� ���� 



E C O N O M I C۱۳
���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

آمار

������� ���ان ��� �ــ�آورده �ــ�ی ���� ���ن روش �ــ�ی 
ــ�، ����� ��ده ����،  ــ �ــ��ــ�د ا�ــ� از �ـــ�ـــ�ن داران راه آ�
��ز�� ��ده ���� و ����� در���� در ��ل ۱۴۰۰ ����� �� 
�� ����� ��ی ا����ل  ���ط ���� �� ���ان ۵۹در�ــ� �ــ�ده 
�ــ��ــ�ــ� �ــ�ی ����   ���� �ــ�   ��� ���  ���� �ـــ�آورده �ـــ�ی 

روش ��ی ����د را �� ��د ا����ص داده ا��.

ا��ا�� ���� ���� ��� ��ارد
��� ا��� ����، ر��� ا���د�� ���� و ��ز�� ������ن ���� 
������ی ا���ن ���ان، در ار���ط �� ا��ا�� ���� ���� 
���� ���� اوا�ــ� ���� �� ا��ا�� ���� ����   :���  ����
رو�� رو ��ده و ��� ��� ا���� در ���� ر���� �� در ���ان 

��� ��ارد.
وی در ���� �� اد��ی ����ن ���� ��ی دا���وری ���� �� 
���ت ���� دام ز��ه و و��د دام ��زاد در ���ر ���: �� ا�� 
 �� روز�� �� ا��ا�� ���� دام ز��ه ��ا�� ��ده ا��. ��ه ��ی 
��� از ا�� �� ���� ۶۰ �� ۷۰ �ــ�ار ����ن ������ �� �� 
ــ�ار ����ن ���� دارد. ا��  �۸۵ �� ���� ، ا�ــ�وز در ���
ا��ا�� ���� در ����� دام ��� �� ��� �� ���� 

���� ����د ا��.
���� در ار���ط �� ���� روز ���� 
 :��� �ــ�زار ���ان  ������ی در 
ا��وز اول آ��ن در ���ان ���� 
ــ� �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�ی ��  ــ�� �
�ــ�ــ�ــ� ۱۷۰�ـــــ� ۱۷۵�ــــ��ــــ�ن �� 
ــ� و  ــ� ر�ـ ــ� �ــــ�ــــ�زه دار �ـ ــ د�
�ــ�ــ�زه دار �ــ�  �ــ�ا�ــ� �ــ� ����ر 
��دن ۱۰ا�� ۱۵در�� ��د، 

���� را ���� ���.

��� ���ن را �� ��ان از���� �ــ�ارد ����ل در 
ا����د دا���. در �� ��ل ����� �� ��� وارد ا�� 
ا���م   �������� و  ا�ــ�ا�ــ�ت   �� ��ه ا��  وزار����� 

��ه ا��؟ 
�ـ�زه  ��� ������ ��ی  ��ـ�ان  �ـــــ�ورت  �ـ�   ������
��ـ�ن و ار��ـ�ی �ـ�� ��ـ�ن در ا���ـ�د ��ـ�، ا��ا�ـ�ت 
���ـ� در ا�ـ� �ـ�زه �ـ�و� �ـ�ه ا�ـ�. آ��ز ��ا��ه ��ای 

����ف، ���ز ��دا�� و ���ن  ��� از ۵۳۰۰ ��وا�� ا
. �ـ�ل ���ـ�� در ��ا�ـ�ن ����ـ� ذ���ـ�  ��ای �� ���ر
��� �ــ� و �ــ�رد  ���ـ�� از �ــ�� �ـــــ�اد ���ی ���ـ� 
����. ����ـ� و ����ـ� ��ـ� از ۳۲۰ ���ه ��داری �ــ�ار 

���ـ���� ����ـ� �ـ� در �ـ�ل ��ی ���ـ�� �ـ�در �ـ�ه 
و �ـ� �ـ�م �ـ����� و ا��ـ�د ا����ـ�ی ���ـ� در �ـ�زه 
��ـ�ن ���ـ� �ـ�ه �ـ�د، ��� د��� از ا��ا��ت ا���� 

�� در دو�� ���د�� در د���ر��ر  در ا�� ��زه ا�� 
��� �� ��� در ��ه ��ی ����� ���ر ا���  ��ار ����.��
����� وزار����� در ��زه ���ن �� ������ ا����ت ��د 
و �� د���ل آن ��د�� �� ���ا��� �� ر�� ���� ����� در 
ا�ــ��ــ�ت و �ــ�و�ــ�ه �ــ�ی ��� �ــ�ــ�ن، ر�ــ� و ���� 
�زم را دا��� �����. �� ا�� ����ر ����� ��آ�����ی 
���� و  ا����و���� در ��� ���ن در د���ر��ر ��ار 

از ا���ای ا���ل �� ��ر ��اوم ������� و ا����و���� 
��دن ��آ�����ی ����� آ��ز و ا����ت �زم در ������ 
«��را» ا���م ��. �� ��ل ����� ������ ���ق دو��� 
����ی و در ا���ن �� ا���م �� ��  ���دن �� ��رت 
ا�ــ� ا���ل ا�ــ� ��� در ������ �ــ� �ــ�رت ا����و��� 
ا���م �� ��د. ��وه �� ر�� ��دا�� ���ق ���دن، 
ا����ت   �����  ،�����  ���� �ــ�ــ�دن  در  �����ت 
���دن ا��ا�� ���ا ��ده و ا�� ��� در ����� ��د�� 

��ای ��ل آ���ه ����� ���� ��ا�� دا��. 
در ����� ا�� رو�� ����� ��د؟

در ����� ��وا�� ��ی ����� ������ل 
ز�ـــ�دی و�ـــ�د دا�ـــ� �ــ� ا�ـــ�وز �ــ�رد 
����� ا��. ���� از ا��  ������� ��ار 
 ����� ������ ��ن  ز�ــ�ن  ��وا�� �� 
ــ�ون ا�ــ� �ــ� در �����  �ــ�ه �ــ�د و �
��� �ــ�ه �ــ� �ــ�ا�ــ� ����� را ��� 
��ا��� �����، ����ل �� ادا��   ��
�ـــ�ـــ�ن �ــ� �ــ�رت  �ــ�ــ��ــ�ــ� �ـــ�د�ـــ�. ا
���� ای از و���� ��دا�� ���ق 
دو��� ���دن و �����ت ������ ���� 
�� ���� و��د دا��� ����  ����� و ا

ر�� ��ا�� ��.
�ـــ�  �ـــ�ـــ�اد ز�ـــــ�دی از �ـــ�ـــ�دن را
��د��. ��ای ا�� ���دن �� ������ ای 

دا����؟
�� و د��� ������ل ��ن آ���  در ا�� ز���� ���دن را
�� ���� از آ���  ��وه ���ی ��  ������� و در ادا�ــ� 
در ��ا��ه ��� از ۵۰۰۰ ���ن در ��� ���ر وارد و �� 
��ا��� ��ه ا�ــ�. از ��� �ــ�ود ۷۰۰۰ ���ن  ��ا��ه 
، ��د�� �� ۱۲۰۰ ��رد آ��� در  ������ل ����د در ���ر
��ا��ه ��ری وارد ��ه ا�� و ا���وار�� ��ا��ه ���ی 
را ��� از ����ن ا���ل ����ار ����. در ا�� ���ن، ���� 

���دن �� ����ت ��� �� ���ر��ن دو��� ��ا�� ا�� 
���و��  ذ������ن  ���م ��ن  �� د���   �� ���د��  و 
������ت ������ �����. �� د���  ��ه ا��، ���ز��� ا
، ���دن �� و  ��� ��ن ������ ���� و��ز در ���ر
�� را �� ��د ا����ص  ���� ������� ���اد ���دن را
ــ� و از ��� ���دن ������ل ��د��ه ۱۸۰۰ ��رد  داده ا�
آ��� ���دن ����� �������� و ۹۰۰ �ــ�رد ��� ���دن 

��� ��ی ������ ا��.
ــ�ـــ�ن �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�ری از �ـــ�ـــ��ن �ـــــ�زه �ـ
دارد.  �� روزر����   �� ���ز   ��� ا��  در  ����� آ�ت 
��� ����� ا�ــ� ����� آ�ت ���ر ا�ــ� و در ا�� 

ز���� دو�� �� ا��ا���� ا���م داده  ا��؟ 
����ده  ����� آ�ت  د����ه  ۱۵�ــ�ار  از   ��� ���ن  ا
����� �� ��� ��� از ۲۰ ��ل در ���ر و��د دار�� �� 
ا�� �� �� د��� ��اوم   �� ���� �� ���� ����زی ����. 
����� �� ����زی ا�� ��و��ن و ا�� ���اد ����� آ�ت 
در ����ه ��ت ا���ن ���� ����، ������ ر��ی ��ه �� 
آ���  از  د����ه   ۲۵۰۰  ��  ۲۰۰۰  ���  �����
�ــ��ــ�زی ����. ����� ����� �ــ�ل ۹۹
�� واردات ����� آ�ت در آن ��ل ������ 
����� ��د، ��� ۱۲۴���ه ���ز در ا�� 
��ل ��در �� و ا�� ����� �� ا��ا�� 
 ������ و   ����� ����� آ�ت   ����
���ر ����  �ــ�ا�ــ� �ــ�� �ــ��ــ�ت آ��� در 
�ــ�، �ــ�  �ــ�ری �ــ� اوا�ـــ� ا�ــ�ــ�ل �� ��ر 
����� �ــ��ــ�ــ� آ�ت �ــ��ــ�د �ــ� ����� 
۷۰در�� ����� از ��� د�� ر���ه ��د��. 
�ـــ�ای  �ـــ�ـــ�اد ۸۷۰ �ــ�ــ�ز  در �ـــ�ل ۱۴۰۰ 
واردات داده �� �� ��� ز�ــ�دی از آ��� 
ــ�، در �ــ�ل �ــ�ری  �ــ�ــ�ر �ـــ�ه ا�ـ وارد 
ــ�دره �ــ� ۲۰۰۰ ���ه  �ــ�ــ�اد �ــ�ــ�ز�ــ�ی �ــ
ر��� و در ���ر آن ����� از ����� دا�� 
���� و ��وه ��آن،  ����� آ�ت ��� ��رد ����� ��ار 
 ��� �ــ�ر�ــ�  ��ا����  �����������ن  �ــ�  ����ک   �����
�ــ�ــ�ن �ــ�� ا�ــ�ره �ــ�ــ� و ����� �����ات  �����ی �ــ�.ا
 ��  ������ ���ان  و  �ــ�ه  ����ل   ����� ����� آ�ت 
 ����� �� ��ده ا��؛ �� ��ری  ��ود ز��دی ��و�� 
ــ�ان ���� �ــ��ــ�ــ� ا�ت از  �ــ�ر�ــ� �ــ�، �ــ��ــ� �ــ�ــ�ن ا�ـ

��ود ���ر ا���ل �� ۲۰در�� ا�� ���اه ��ه ا��.

���ون ا��ر ���دن و ��آوری ��اد وزارت ����، ���ن و ���رت در ��� و�� �� «��م ��» ����� ��د:

���� ر��د ���� �� ���دن �� و ����

خبر

���� ر��د ���� �� ���دن �� و ����

��رگ ���� �����������ن 
۴۳��� در ���ن

�����ن �� 
۳/۵

�����ن ��

۵
�����ن ��

۲/۳
�����ن ��

۲/۲
�����ن ��

۲/۵
�����ن ��

۳
�����ن ��

��� �����ن

ا�����������

ا��ان آ�����

���

۱۷۰�ـــــ� ۱۷۵

 �� ��ل ����� 
������ ���ق 
دو��� ���دن 

�� ��رت ����ی و 
در ا���ن �� ا���م 
�� �� ا�� ا���ل 

ا�� ��آ��� در 
������ ��را ا���م 

�� ��د

���دن، ��� ���� در ا����د ���ر دار�� ا�� در ��ل ��ل ��ی ����� دو�� �� ���� ���دی �� آن ��ا����. آن ��ر �� ���� ا�� او���� 
ر�� �� ���ن �� د�� در ا�� ز���� �� ��ر���� ���� د���� و��د ��ا��. �� ا����ار دو��  �ی ���� ����ف ��ده ا�� �� دو�� ��ی ����� ����� �
ود ��د و �� ��ی ��ا��� ا����د ا�� ��� را ����� ���. ��� از ا��ا���� �� در �� ��ل  ���د��، �زارت ��� �� ��رت ���ه در ��زه ���دن ��
ی و ��ف  ی از ���� ��ا��ه �� ���ف ��� وا�� ا����ف و ���ز ��دا�� �� ��رت ��ا��ه ا��. ��ر�����ن ������� وا��ا� ی ۵۳۰۰ �� ����� ا���م ��ه وا��ا�
ی ��اد �زارت ����، ���ن و ���رت  ز���� ���ر �� ر�� ������ ��ر، ����ن ا��ر ���دن و �ــ�آ�� ر�� ����� ����� ��� ا�����ی ���� ���� �� ��د. ��ای ��

وح آن را در ادا�� �� ��ا���:  ��� و���� ا���م داده ا�� �� ���



۱۴

ــ�دن  ــ ــ� �ــ�ــ�ــ� � ــ �ـــ��ـــ�ـــ� �

��وه  دا�� و ����

������ ���ف

ا�ــ�  دارد  را  ــ�د  ــ � ــــ�ی  ــ�ا� �ــ
���� ا�ــ� �ــ�ای ����� 
�ــ�  ــ� ا ���� �ــ�ــ��ــ�. در وا�ـ
����ن ������ از �� ����� 
ــ�، �ــ��ــ� ����� �ــ�ا�ــ�  ا�ـ
ــ�د �ــ��ــ�ــ�. ��  � �����
������ ����ده ���� ���ن �� د�� �� ���� �� ��ا�� 
����ت ���� را ا��ا�� د��. ���� ��� ا����� از 
�����ن �� ا����ت ژ����� و ���� ��� از ۲۸۰ ��ار 
��ر���ل را ��� آوری ��ده ا��، ار���ط �� ا��ازه ���ی 
�� ��ی  ��ه و �� ��� ���� ��ه ژ����� ا��اد را �� و��
�ــ� ����� آن در  ــ�د. در ا�ــ� ������  � ������  �ــ�ر�ــ� 
���� PLOS Genetics ����� ��ه ا��، �����ن �� 
�ــ� �ــ� ������ از �ــ� ����� ��  ا�ــ� ����� ر����� 

����� ����ری ���� ����� ا��.
�ــ� ���  ــ� ����� ������ �ــ�ــ�ن داده �ــ�  در ا�
�� ������ �ــ�دن و ا�ــ�ا�ــ� ��� �ــ�رو�ــ��ــ� ����� 
(�ــ�ا�ــ�ــ� �ــ� در ����� آ�ــ�ــ� �ــ� ا�ــ�ــ�ب �ـــ�ر� از 
��� و ���ع ا���د �� ��د) و ��� ����� ��ی ����� 
و ا����ا�� ����� ز�ــ� �ــ� ار�ــ�ــ�ط و�ــ�د دارد. ا�� 
��� �� ���� �� �� ���� ا��  �����ن ������ ��
�� ���� ��� �������� ��ای ����� ����ری ����  
����. ����اران را��وان، ������ ا�� ��� �������� 
�� ����: �� ��ا��ی ���ا ��ده ا�� �� ���ن �� د�� 
 ������ �� �� ��ر����ن ���� ا�� �� ��� از ۱۰۰ و��
����� �ــ�ــ�ارد، از ���� ��� ����ری ���� ����� ��  
ا����ت ا���ب �����، ز�� ��ی ا��ام ������ و 

��ر���� ���� ور��ی. 
�� ا�� ��ل �� ���� �� ��ا�� ���� ���� �� دا��� 

ــ��ــ�. ا�ـــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ن داد �ــ� ���� �ــ� �ــ�ا�ــ�  �
ــ�ــ�ــ�ری �ــ�ی �ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ�ر �ــ�ن  ــ��ــ� �ــ�ــ� � �ـــ� �
����� �ــ� ��  ــ�� �ــ�ــ�اه �ــ��ــ�. در  �����ول � ــ�� و  �
�ــ�ــ�ــ�ری �ــ�ی �ــ�ــ�ــ�دی از �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ری �ــ�ــ�ــ� و 
����ن ����� دا���� �� �� ا�� دا�����ان ��ش 
����ه ��د را در  ��د��، ������ آ�� وا��� �� ���� �� �� 
���ض ��� ا��� �� ا�ــ� ����ری �� �ــ�ار �� د�� �� 
��� ز�ــ�ا �� �� �ــ�ل، ��ا�� ا������ __ ا����دی 
��� ���� در ��وز ا�� ����ری �� ��� دارد. �� ����ر 
���� �ــ�ن ا�ــ� �ــ��ــ��، �����ن ار�ــ�ــ�ط ��� 
 ������ و  ا�ــ�اد  وا���   �� و   ����� ����ری ��ی 
ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ه آ�ــ�ــ� �ـــ�ا�ـــ�س ژ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ن را  �
ــ�اد ���� ����ه در  ا�ـ �ــ�  �ــ�د�ــ�. �������  �ــ�ر�ــ� 
ا�ــ� ������ ۱۷۶ ����� ��� �ــ�د و ۹۱/۶ در�ــ� آ��� 

�� از روش �ــ�ی ������  ��د ��د��. ������ت ���� 
ا�ــ�ــ�ــ�ده �ــ� �ــ�د�ــ�، �ــ��ــ�ــ�ه �ــ�ی ا�ــ��ــ�ت ژ����� 
�� را  ����ر ���ود ��ی دا���� و ��� ��ود ۵۰ و��

��ر�� �� ��د��. 
�����ا��، ����� ���� را �� ��ان ��رگ ���� ������ 
در �ــ�� �ــ�د دا�ــ�ــ�. در ��� �ــ�ل و �� و�ــ�د ��رگ 
��دن ��� ����� ������ ��� ��ان ����� را �� ��� 
ــ�اد ا����� ����� دا�ــ�ــ�. �����ن �� ا�ــ� ��ور  ا�
�� ��ای ا���ت ���� ����� ����� �����ن ��   �����

������ ��� ��رگ ��ی ���ز ا��.
ا��  د�ــ�ــ�   ����� را  �ــ�د  �ــ�  ��� ��ا���  �ــ�   �����
دا���� ا�� �� �� �� ����� �� ��ا�� �� ���� ��ن 

����� ���ارد ��� �� ��� ����ط �� �����.
ba-bamail.com :����
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ذرات ������ ����� ����� ��ه از �� و ���� ���� 
 ���� �ــ� �ــ�ا�ــ� روزی در �ـــ�ش �ـــ�ای �ــ��ــ�ــ� را�ــ�ــ�ر�ــ�ی 
 �����  �����  ������ آز�ــ��ــ� �ــ�ی   .���� دا���   ��� وزن 
���� وزن �ــ�ر وا���  �ــ�ده  ا�ــ� �ــ�ز و  ــ�  ا���وار����ه ای ارا�

�� ا����ده از ا�� ذرات ���� ���ه ا��. 
ــ�ـــ�ن  �ـ �ــــــ�ای �ــــ��ــــ�ل �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�ی �ـــ�ـــ�ـــ�ی، �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ن ا
ــ�ــ� از ا�ــــ�ازه �ــــ� و �ـــ�ـــ� �ـــ�ی �ــ�ــ�ــ�ــ� را در  �ــ�ــ� و�ــ�

���� ��زی روده ا�ــ�ــ�ن �ــ� از �ــ� و�ـــ�ه �ــ�ا�ــ� ����� 
آز���� ��ده ا��.

����� �� ��� ����� ������ �� ��ا��  را  ا�ــ�ه  ا�ــ�   �����
 ،���� �� �� ����� ���� آ���� ����  ��ار�� را  ��آ�����ی 
�����ول، ������ و ����� را در ���ه و روده ����� �� ����، 
ــ�ازه �ــ��ــ�ذرات  ����� ���. �ــ�وه �ــ� ا�ــ� �ــ� ��� �ــ� ر�ــ� ا�ـ

����� ��ه در ���ان ���ر ������ ��ی ��ار�� ���� ا��. 

����وذرات  ا�ــ�ه آل،   ����� ����� ��ی   ����� �� �����ن 
����� �� ��ض ����� ��� �� �� ۱۰ ������� ��د��. �����ن 
اذ��ن دار�� ��ل آ��� ��ای ����� ���� از ������� روده ا���ن 
در ��ل ��� ����ر ��ده ا�� ا�� �� ���� �� ا�����ت ����ط 
�� آز���� ��ی ������ ا�����، ���� ��زی روده و ��ل ��ی 
���ا�� در د�ــ�ــ�س �ــ��ــ� ا�ــ�ــ�ن �ـــ�ای �ــ�ر�ــ� ����� ��ی 

Science Alert :���� /.��ن ا�����

ا��ات 
 ���� ��
ذرات �� ����� ��ه 

���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

ا�� ����ره ��ی ��� ����
ا����ده از ��اد ����� 

�� ��ا�� �� ���� �� ��� ���

�ــ��ــ�ره و�ــ�ــ� ا�ــ�ــ�د �ــ� �ــ�د �� 

��وه  دا�� و ����

����ه �������

���� �� ��� ��ه، ���ف ���� 
ــ� ���  ــ�د و دو�ـــ��ـــ� � ــ� ــ� ا� در �
ــ� �ــــ�د. �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ� ��  ــ�� �
�ــــ��ــــ�ره دار�ــــــــ�، �ـــ��ـــ�ی �ـــ�ن 
������ ا�� و ا��� �ــ�در �� ���� 
��دن آن ������. در وا�� ����ره 
���� آ��� �� ا�� �� �� د���ل ����ه ��د��، ر�� ا�� �� از 
����ه دو�ــ�ره ا���د �� ��د. ا����ده ���ر از ��اد  �� دوره 
�����ه ��ی و ر�� ��ی ������� �� ���ار و ا�ــ�ی ��ی 
���ا���� از ��� ا��� �ــ�وز �ــ��ــ�ره ا�ــ�. �ــ��ــ�ره �� ا�� 
���� �� ا���د �� ��د و ��ای ��� �� ��ا�� ��ای ���� 

����ر آ��� ز���ه ����. 
از د����ه �� ���� ���ف ��ا��ی ���� زا و ��� ��د، 
���� ��و و ���� ��ی ����ه، ���، ��س، ��ر� و ��د���ن 
 ،���� � ��� ���� ��ن و �� و �� �� ��د. ����، ��� ��
 �� ��و �� ��ا��� �� ����� ر����  ، ��ءا����� ��� و  ���

��ن از ���� �� ������. 
ــ�ای ر�ــ� �ــ��ــ�ره �ــ� �ــ�رت ����� رو�ــ� �ــ�دام �����،  �
ــ� و  �ـ ــ�را ، رو�ــــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ�ف �ـ رو�ــــ� �ــــ�و، �ـــ�ـــ�ر
ــ�ای ����  ــ ــ� ر�ــ��ــ� �ــ��ــ� � ــ�ا� ــ� � � ، �ــ��ــ�ــ� آب �ــ�ــ�ــ�

ا���د ���. 
�� دو ���ان ��� را  روش ���� آب ���� �� ا�� �ــ�رت ا�� 
�ــ��ــ��ــ�ه و دو ���� ���� �ــ� آن ����ا��� �ــ� ��� �ــ�و� 
، ���ن ����  ���. د��� ��� �� د��� ���� و آب ا��ا��� 
�� ا�� و ���� ���� ����ه از آن آب ���� ا�� ��  ���� و ��را
�� ��ا��� آن را ������ه و ���� ��ده و ������ �� �� ��رت 

����� ��ای ���� ا����ده ����. 
�� ����ر ر�� ���� و ز��ی ��، ���� ا�� از ا�����م روزا�� 
��د.  ا����ده   �����  ����  ��  ���� �������ی  از  و   �����
����� ��ای ����ی ��� از ���ب ���� �� ��رت ا���ی 
�� ����ژ ���� �� ������ه ���� �� آب ���� آ��� در ���م 

�� ��ان ا����ده ��د. 
�� از ا�����م ��� ���� ا�� ���� را �� ��� از رو�� ��ی 
���� �� ا��  �ــ�و، �ــ�رد �� رو�ــ� آ��� �ــ�ب  �����، �ـــ�دام، 
��رت �� رو�� را روی ���� ���� ر���� و از دو ����� ��� 
����. رو�ــ� ���� ���� ��� از  ����ه �� ر���، ���� را ���� 
���م �� ���ص �ــ�ای ����ف �ــ�ن ���� و ������� 

����ی ر�� ��ه، ����� �� ��د.

��ای �� ��ول ا��اد  ���� در �� ���� ���� �� ۳ در ۳ ��� ��د ���اری و��د ��ا��� ����. 
��دو��   ۴۲۳۳������ ��� ��دی در �� ��� �����ن ���� ��رگ ۹ در ۹ ���ار ���ه ����.

�� ��دو��   ۴۲۳۲

��د��ن �� ����ری ��ی ����، ا���ل زود�ــ� از  ا���ی 
�� ����. ا�ــ�ون  ����� آ�ــ�ز �ــ�ه و ���اد��ن �� 
ــ�ی �ــ�ــ�ــ��ــ� و ����  ــ� � ــ�رد� ــ�� ــ�� ــــ�-۱۹، � ــ�و� ــ � �ــ� 
���� ��ه    ������ �� در ��ل ��� ���ی  و��وس ���� 
���ن ��د��ن �� ����ری ���� �����  ��د��، ������ ا�� و ا

 ،(RSV)  ����� �������ل  و�ـــ�وس  آ�ــ�ــ�ــ�آ�ــ�ا، 
را���و��وس �� و ���� ����ری �� د�� و 

���� ��م �� ����.  
���وس ����� ����: ا�� 
ــ� �ـــ�ـــ�ـــ�  ــ ــ�ـ ــ ــ��ـ ــ و�ـــــــــــــ�وس �ـ
������رد�� دارد و �� ��ا�� �� 

ــ�ن  ــ ــ�د� ــ � �ـــــــــ�ارض �ــــــ�ی در 
��د��ل ���� ��د. ا�� ����ری در 

���ل ��د �� او� ��د �� ر��. و��وس �������ل 
����� ��� از ���� ��� ���ی، ���ی ��ود ۶۰��ار 
�ــ�ده ا�ــ�. �� ���  �ــ�دک را در ����ر���ن ����ی 
����� �� �� و  �� ر�� �� �ــ�ل �ــ�ی ۲۰۲۰ �� ۲۰۲۱ 
��� در ��� ���ر و ������ن در ��� ���� از آ����� 

(��و����، �����رک) دو��ره ���ر ����.  
 آد�����وس ��: ا�� و��وس �� ���� 
ا�ـــ�ـــ�د �ــ�ــ� و�ــ�ــ�ــ� از �ــ�ــ�ــ�ری �ــ� 
�� ��د. آ��� �� ��ا��� ���� ���� 
ــــ�درد،  ــ� ــ ــ�، � ــ ــــ�، �ـ ــ�رد� ــ��ــ ــ��ــ �ــ
�ــ�و�ــ�ــ�ــ�، ذات ا�ـــ��ـــ�، ا�ــ�ــ�ل و 
ــ�ــ�ــ�ب ������)  ــ� (ا� ــ�ر� �ــ�ــ� �

ا���د ����.

 ��راآ����آ��ای ا���ن: ����� ����� ��، آ����ش 
���� و ���� ا���د �� ���. ا��اد ���� �� ا�� ����ری، 
����� ��د �� ��د ����د �� �����. �� ا�� ��ل، ا�� 
و��وس ������ �� ��ا�� ���� ����ری ������ی 

����� ذات ا���� ��د. 
 �ــ�ر�ــ���ــ�وس ا�����: و�ــ�وس را��� ا�ــ� �� 
���� ��، ���رات و ����� ����� �� ��د. �� ����  
ــ�وس �ــ� �ــ�ــ�ان «�ـــ�� ۳»   ــ �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ه از ا�ـــ� و�
PeV-A۳ �� ��ا�� ��ای ز���� ��زادان، ����� ��ی 
����. ���� ����ل و ������ی از ����ری �� (CDC) در  
�����ه ������ �� و��وس PeV در ��� ا���� آ����� در 
�� ���ا�� ا���ل ��ا�� ��ای  ��ل ا����ر ��د از ��ا
������ی از ���� ا�� ����ری در ��زادان �� ���� آن 

را دار�� �� ��ر ��ی �� ا�� ����� ���رت ����.
����: ���آ����

و آن  ی �ــ�ی �ــ��ــ�ــ� �ـــ�ـــ�اره �ـــ� �ــ�ــ�ــ��

��وه  دا�� و ����

��ا  ا���ی 

 �� �ــ�   ����� ی ����  ����� از  د�ــ�ــ� 
ــ� از  ــ و�ـــ� ای �ـــ� دار�ـ ــ� �ــ�ــ��ــ� �ـــ�ـــ� ــ� د�
ــ�  ــ��ـ ــ�ی در�ــــــ��ــــــ� �ـ ــ ــ� � ــ ــ� ــ ــ�� ــ ــ� ــ �
�ــ��ــ�ردار�ــ� و ����� �ــ�ــ�ــ�ران در ���ر 
ر��� �� �� د��� ���� درد و �ــ�ارض 
ــ� ���� �ــ� �ــ�ــ�ــ� از  ــ�ر� �ــ��ــ� از آن �
و ���� از  ی ���ه ��ی ����� ��� در ��اب  �����. از ا�� � �����
از ا����ع  ی  �ر د�ــ�ر ا���د�� و ���ره ��� �ــ� �ــ� ا�ــ� ����ران 
ی ��ی ����� ��  �� ����. ��������� �� ��� از ا��ع �����
ی و ��رش ���� �� ���ه ����� �����  ود �� �� ���� ���ر �� �
��ن ���� و ���� ����� ��ن ���� ��د را ���ن �� د�� 
�� ��رش آن ����� درد�ــ�ک و آزارد���ه ا�� و ����� ز���� 
������ن را ��� ����� ��ار �� د��. ا�� ��ر�� ����� در ��ا�� 
ی  �ز �� ���. ��������� ����� زا�ــ�، ���، ���� �� و آر�ــ� �ــ�
ل ا�� �� ����� ��  درد�ــ�ک �� در�ــ�ن �ــ�ی ������ ���� ����
��ف ���� درد�ــ� و ���� ارا�ــ� �� ����. �� د��� ا���� 
�ز �����  ی، ۲۹ ا���� �ــ� �ــ�ل �ــ�ــ�دف �ــ� ۷ آ�ــ�ن � ا�ــ� �����
ی �ـــ�ه ا�ــــ�. در �ــ�ــ� و�ــ� �ــ� د���  �ــ�ــ���ــ���ــ� �ــ��ــ�ــ�ا�
���ت ����   ��� و   ����  ����� ا�ــ�ــ��ــ�،  ا�������� 
دا����ه ���م ����� ���ان �� و ��� ا�� ��ر�� ����� و 

������ ���� در ������ن را ���� ��ه ا��. 

 ��� �� ���ر��ز�� ���� ����ری ا������ و ��دا���� ���� ا�� 
در���ص  ا�����،  ا��������  د���  ا�ــ�.   ������ آن  د��� 
�ــ�ارض ا�� ����ری �� ����: «در ���ر��ز�� ����� ���� ا��ا�� 
�� ����. ا�� ����ری ����� ����� از ����� آر�� �� و زا�� �� ��و� ��ه 
، �������ه ��ا�� ��ده  و ��� در �� ��ن ����ده ��ه و �� ��ا�� ��
و ��� ���� ا�� ���� �� و ����� را در��� ���.» وی ادا�� �� د��: 
�� ���ر��ز�� ���� ����ری و ��ر��  «��� از ا�� ���ر �� آن ��د 
�� ��� ����� ���� �ــ�ن را در��� �� ��� ا�ــ� �����  ����� ا�ــ� 
�����ی ا�� �� ���� ا�� �����، ���� ��  در������ �� ����ری ��ا

و ��� ا��ام ��ی دا��� را �� در��� ��� و ����ت ����ده ای ��ای 
�� ���� �� ���ر��ز��  ����ر �� د���ل دا��� ����. ����� ����را�� 
�����، ����� در ���ض ا��� �� ���� ��ی ���� و ا��ا�� ���� ��ن 

و ا��ا�� ا��� اور�� ��ن ��ار �� �����.» 
ا�� ����� ���� و �� ا��ره �� ��� �� ���� ا��� �� ���ر��ز�� در 
د��� ���� �� ����� ا��ا�� ���ا ��ده و ��ر�� ���� �� ا���م ��ه، 
���ن �� د�� �ــ�ود ۱/۵ �� ۲ در�ــ� �ــ�دم ا�ــ�ان ���� �� ��� ��ی 

���� �� ���� ���ر��ز�� �����. 

درمان هایی که بیماری را کنترل می کنند     

�� ���� د��� ا�����، ا�� ����ری در��ن ���� ��ارد. ا���� در��ن ���� 
�� در ��ل ���� ��رد ا����ده ��ار �� �����، ���� ������ دار�� ا�� �� 
��ر ���� ����ری را ر��� �� ��� ���� و �� ��ان �� در��ن ��ی دارو�� 

��د. در ا��  ����ل  �� و ��ردر���� ����ری را  �� ��رت �����، ��را
����ری ���� ا�� �� ��� دارو، ��رد��� ����ری ��د ���؛ ���� ����� 
����ری از ����ری ��ی ����� �� ���� �� دارو�� و در��ن ��ی ����� 
����ل �� ���� و ����ر ��� �� ���ف ��� دوره دارو و در�ــ�ن، �� آ�� 

��� از آن ر�� ��� ��د. 

۵۰ درصد علت ژنتیک دارد     

ــ� ����� �ــ��ــ� و �ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�: «�ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــ�ان  ا�ـ
�ــ� �ــ� ا�ـــ�ادی ����� ����� ا�ــ�ــ� �ــ� ا�ــ� ����ری  �ــ�د   ���� ���
 ���� دارد.  و�ـــ�د  �ــ�ــ�ــ�ری  ا�ــ�  در  ژ�����  ز���� ��ی  ا�ــ�   �����
ــ� ������ن �ــ� ���ر��ز��  ــ�ود ۵۰ در� �ــ� �  ��� ــ�أت �ــ�ــ�ان  �ــ� �
ــ� �ــ�ــ�ــ�ری �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�  ــ�ــ� دا�ــ�ــ� ز�ــ�ــ�ــ� ژ�ــ�ــ�ــ� �ــ� ا�ـ �ــ� د�
ــ�، �����  ــ �ــ� ژن ا�ــ�ــ� �ــ� ا�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ری را در �ـــ��ـــ�اده دار� و �ــ�ــ��ــ� 

���� �� ����. در�ــ�ی از ������ن �� �� �ــ�ر ��د�� �ــ�دی �� 
���ر��ز�� ���� �� ���� ا�� از ��� ��� ��ان ا����ل ا��� را در ا��اد 

��� ���� ��د.»

سبک زندگی هم تأثیرگذار است     

د��� ا����� �ــ� ا�ـــ�ره �ــ� ا�ــ� �ــ� ��� ز�ــ��ــ� �ــ� �ــ�د �ــ� �ــ�ر ��� 
روی ا��� �� ����ری ��ی ����� ��� دارد، �� ����: «ا�� ����ری 
����ن ����ر و ����ن  �� ا���س،  ���� ای  �� ������ ����؛ �� 
�� ز���� ����ری در ��ن ��د و��د دا���  ��ده و ا ����ری را ����� 
����، آن را ���ل �� �� ���. ��وه �� ا�ــ�، ���� در ����ران ���� �� 
���ر��ز�� ����ری را ����� ��ده و از ����، ا�� ����ری �� ���� ��وز 

���� �� ��د.»

با اگزما اشتباه نگیرید     

ــ�دی ��  ���� ا�ــ� ����� ���� و �ــ�، ا�ــ� ����ری ����� ز�  ��
����ی ����� دارد و ا��اد ���� �� ���� �� ���� ����ی ���ر��ز��،  ا
���� از ���ر��ز��  ���� ����� ����. �� ��ر���، ���� ������ ا آن را از ا
 ���� ���� در ����� د�ــ� و �� ���� ا�ــ� ���� ا ����وت ا�ــ� و 
 ����� �� ����� ��ی ����� در  را  ����. ���ر��ز�� ����� �ــ�د 
�� در آن ����  آر�ــ� و زا�ــ� و ��� �� �� و ��� ��ن ���ن �� د�� 
��ده و �� ا���ح ���� ��� �� ����  ��و� �� ����� ����� ��ن 
���� �� ��د. ����� ز���� ا�� ����� ��ی ��� ����� ���� ا�� 

 .���� ����

تغذیه خود را رعایت کنید     

�� ����ری از  �� در�ــ� ا��  د��� ا����� �� ا�ــ�ره �� ا�� ����� 
����ری �� راه ��ی ������ا�� ای دار�� �� �� ر���� ��دن آ��� �� ��ان 
�ــ�د، ����� �� ���:  از ا��� �ــ� آن ����ری ������ی  �ــ� �ــ� ز�ـــ�دی 
ــ�ارد و  «����� را�ــ� �ــ�ای ������ی از ا��� �� ���ر��ز�� و�ــ�د �
ــ�ن ر��� و �� ا�ــ�ح �����  ــ�اد ���� در ز�ــ�ن ا���، ���� �� �ــ�اغ در� ا�
���� از ��ت ����� ���� ����ری ����. �� از ��� ����� ای ����� 
�� ���ر��ز�� ���ه، ������ت، ��اد��و�����،  ا�ــ�اد ����   ���� ��
ــ� �ــ�د  ــ�ا� ــ�، �ــ�ــ� و زرد�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ی را در و�ـــ�ه �ـــ�ی � ــ�� �
���ر��ز��   .���  ��� ����ری   ����  ���� ����ل  �ــ�  �ــ�   ��������
 �����  ،���� در  ا���د ��ه  ����� ��ی  و   ���� د���   ��  �����
ــ� ���� �ـــ�ا ا�ــ�ــ�ن  ــ��ــ� و ���� �ــ��ــ�، در �ــ�ــ� ز�ــ�ــ�ــ�ن � � ا
از  ��م ����ه ��ی ����، ���  از  ����� دارد. �� ��ر ��� ا����ده 
�� ��ت �����ت را  راه �ــ�ی در���� ا�� ����ری ����ب �� ���� 

«.��� �� ����

��ر�� ����ری «���ر��ز��»، در ��� و��ی «��م ��» �� د��� ا�������� ا�����؛

���� �� ����� �� ���� ����

بیشتر بدانیم

����� �� «ر���» 
�� ���� ��دن �� ��ا�� ���ا�� ��ای ����� دا��� ����

خبر

 ��ز���  ا��اع ���وس ��ی ز������ 
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 نتایج امیدبخش شوک درمانی 

در درمان افسردگی
محققان آمریکایی در یک مقاله مروری جدید، اثربخشی درمان 
با ضربه الکتریکی تشنج آور)ECT( و کتامین را برای تسکین سریع 
عالئم افسردگی ارزیابی کرده اند. به گزارش جام جم و به نقل از 
ایسنا، این مطالعه فراتحلیلی که شواهد نسبتا محدودی را در 
مقایسه این دو رویکرد درمانی به دست آورد، نشان داد درمان 
غیرمعمول  ــردان  ــگ روان ترکیب  از  تشنج آور  الکتریکی  ضربه  بــا 
عملکرد بهتری دارد. نتایج این مقاله همچنین عوارض جانبی 
نسبی دو درمان را با یکدیگر مقایسه کرد و نشان داد اینها نسبتا 
منحصر به فرد هستند. درمان با ضربه الکتریکی تشنج آور شامل 

عبور جریان الکتریکی از مغز است.
که  مــی شــود  الکتریکی مغز)تشنج(  کــنــش  وا باعث  ایــن عمل 
تحت بیهوشی عمومی رخ می دهد. درمــان با ضربه الکتریکی 
که قبال تحت عنوان   )ECT( تشنج آور یا درمــان با الکتروشوک
روانپزشکی  شوک درمانی شناخته می شد، یک روش درمانی 
است که در آن تشنج از طریق الکتریکی در بیماران ایجاد می شود 
تا بتواند از اختالالت روانپزشکی رهایی یابد. کتامین یک داروی 
مــنــفــک کــنــنــده )dissociative drug( اســت که به صــورت داخل 
وریــدی تجویز می شود و مدت هاست که به عنوان یک ترکیب 
بی هوشی مورد استفاده قرار می گیرد و  بدون برچسب در بسیاری 
از کلینیک ها در سراسر ایاالت متحده در دسترس است. اخیرا 
کتامین به نام اسکتامین )esketamine( توسط  ترکیب مشابه 
سازمان غذا و داروی آمریکا)FDA( برای درمان افسردگی تایید 

شده است. 
اسکتامین به عنوان اسپری بینی تجویز می شود اما مکانیسم های 
اثر کتامین و اسکتامین و درمان با ضربه الکتریکی تشنج آور در این 
امر نامشخص است. منفک کننده ها)Dissociatives( دسته ای 
ک و بینایی و شنوایی و  از توهم زاها محسوب می شوند که ادرا
سایر حواس فرد را تحریف و تقلیل می کنند و باعث ایجاد حس 
جدایی از محیط و خود می شوند. این اتفاق با کاهش یا مسدود 
گاهی از سمت نورون های  شدن پیام های ارسال شده به خودآ
حسی بدن می افتد. محققان در مطالعه جدید شش مطالعه 
که در مجموع شامل اطالعات 340بیمار بود بررسی  بالینی را 
کتامین و درمـــان با ضربه  کــردنــد. همه مطالعات تفاوت بین 
الکتریکی تشنج آور را مورد بررسی قرار دادند. بررسی های این گروه 
از محققان، نتایج ثابتی را میان مطالعات تحلیل شده نشان داد. 
در حالی که هر دو درمان به طور کلی برای بیماران مفید بودند، 
هر پنج مطالعه نشان دادند که درمان با ضربه الکتریکی تشنج آور 

در تسکین عالئم افسردگی از کتامین بهتر عمل می کند. 
اپیدمیولوژیست  و  مطالعه  محققان  از  یکی  ری،  گــرگ  دکتر 
ــا ضربه  ــان ب ــ گــفــت: درم کنه تیکت  روانــپــزشــکــی در دانــشــگــاه 
الکتریکی تشنج آور به طور مداوم در کمک به بیماران مبتال به 
افسردگی جدی موفق تر از کتامین است. ما هیچ تفاوتی از نظر 
سن، جنسیت یا موقعیت جغرافیایی پیدا نکردیم. بنابراین، 
می توان گفت هر کسی که واجد شرایط دریافت درمان با ضربه 
الکتریکی تشنج آور باشد، از آن بهره خواهد برد. این دو رویکرد 
عــوارض جانبی متفاوتی هم دارنــد و درمــان با ضربه الکتریکی 
تشنج آور به احتمال زیاد باعث سردرد، درد عضالنی و از دست 
دادن حافظه می شود، در حالی که کتامین بیشتر احتمال دارد 
عالئم منفک کننده، سرگیجه و دوبینی را ایجاد کند. ری افزود: 
هر مطالعه به طور مستقیم گــزارش می دهد که درمــان با ضربه 
الکتریکی تشنج آور بهتر از کتامین عمل می کند اما مردم هنوز به 
درمان با ضربه الکتریکی تشنج آور بدبین هستند، شاید به دلیل 
تصویرهای منفی ای که از این درمان در فیلم ها و فضای جامعه 
گاهی عمومی از درمــان با ضربه الکتریکی  وجود دارد. ما باید آ

تشنج آور را برای افسردگی مقاوم به درمان افزایش دهیم.

پیشخوان

ردپای نژادپرستی در تحقیقات علمی
در مجله نیچر 

: هفته نامه توالی انتشار
کتبر 2022 شماره: هفته اول آبان 1401/ هفته آخر ا

nature.com :وبگاه
که نژادپرستی بر علم سایه بزرگی افکنده  واقعیت این است 
اســت. در طول تاریخ بسیاری از افــراد رنگین پوست و سایر 
گروه های نژادی غیر اروپایی و آمریکایی به حاشیه رانده شده 
گذاشته شــده انــد. نتایج تحقیقات  کنار  از فعالیت علمی  و 
گرفته شده و  کار  علمی برای حمایت از تفکر تبعیض آمیز به 
خروجی های پژوهشی در حاشیه نشینی افراد مورد تبعیض 
گرفته شدن شان نقش داشته است.  و حتی بیشتر نادیده 
به همین دلیل، نشریه علمی نیچر بــرای اولین بار در طول 
تاریخ 153ساله انتشارش، این شماره را به مقاالتی اختصاص 
داده که به پژوهش در خصوص تجلی مستقیم و غیرمستقیم 
نژادپرستی در تحقیقات علمی پرداخته اند تا شاید در کاهش 

این تبعیض های ناعادالنه، نقشی ایفا کرده باشد. 
گذاشته  افــراد و جوامع  بر  تأثیرات مخربی  ایــن تفکر سمی 
است. هدف نیچر از برجسته کردن این موضوعات، کمک به 

گیرتر  فرا آینده ای  ساختن 
بــرای علم و جوامع 

انــســانــی اســـت که 
افـــراد  آن هــمــه  در 

غ از رنــگ پوست  فـــار
ــان بــتــوانــنــد  ــ ــژادشـ ــ و نـ

ــت رشـــد و بــالــنــدگــی  ــرص ف
داشته باشند.

دنیای ذهن
ــارک فــنــاوری  در جــریــان بیستمین اجـــالس ســاالنــه پـ
پردیس محصوالت متنوعی  با حضور سرپرست معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد. برخی 
کننده  از این محصوالت به شرکت دانش بنیان تولید 
محصوالت پیوندی بافت انسانی مربوط می شود که در 
هشت خانواده  و300 نوع محصول فعالیت دارد. یکی از 
محصوالت مهم این شرکت بافت استخوانی آلوگرافت 
است که قیمتش نسبت به محصول خارجی یک به ۹ 
است، بنابراین به ازای هر 1000 دالر هزینه  ساالنه برای 

این محصول، ۸000 دالر صرفه جویی ارزی خواهد شد.

    موارد استفاده بافت های قابل پیوند
 دکتر امیرحسین توکلی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در 
ــوارد مصرف محصوالت شرکت مــی گــویــد: در  مـ توضیح 
مواردی مثل شکستگی ها و تومورهایی که تخلیه می شوند 
و جای شان در فضای استخوانی خالی می ماند و مواردی 
مثل جوش نخوردن استخوان ها می توان  از محصوالت 
جایگزین استخوانی استفاده کرد. در واقع بهترین روش 
این است که برای این موارد، از استخوان های بدن، مثل 
استخوان لگن فرد بیمار استفاده شود اما این برای موارد 
 محدود است و گاهی با این روش به جای دیگری از بدن

 آسیب وارد می شود. او می افزاید: محصوالت آلوگرفت، 
گزینه بعدی است که امکان می دهد به جای دیگری از 
بدن بیمار صدمه وارد نشود. این محصوالت معموال از 
بدن فردی که فوت شده یا در مراحل عمل جراحی بخشی 

از بافت استخوانی اش برداشته شده، تهیه می شوند.

    رعایت استانداردهای جهانی
ــر تــوکــلــی، درکـــشـــورهـــای اروپـــایـــی مثل  ــت بـــه گــفــتــه دک
انگلستان، اسپانیا و آلمان، در کشورهای آسیایی مانند 
چین و مالزی و کره جنوبی و در کنار اینها آمریکا و کانادا 

هم این محصوالت را تولید می کنند. 
او در توضیح فعالیت های ایران در این زمینه می گوید: 
این روش سال هاست در کشورهای توسعه یافته به کار 
مــی رود و در ایــران هم حــدود 20 سالی است که توسط 
دانشگاه  پیوندی  فــرآورده هــای  بانک  تحقیقات  مرکز 
تــهــران، محصوالت دریــچــه هــای قلبی و  علوم پزشکی 
بخش های استخوانی تولید می شود. مجموعه ما هم 
عالوه بر تولیدات مختلف بافت، دو مورد از محصوالتی 
که نیاز به فریزر ندارند و قابلیت نگهد اری در قفسه  را 
داروخانه ها و کلینیک ها را دارند به عنوان اختراع به ثبت 

رسانده است.
ــایـــت  ــل ایـــــن شـــرکـــت دانـــش بـــنـــیـــان رعـ ــامـ ــرعـ ــدیـ مـ
استانداردهای جهانی را ضروری دانسته و با اشاره به این 
که محصوالت ایرانی این شرکت با نمونه های خارجی از 
استانداردهایی  می گوید:  می کند،  رقابت  کیفیت  نظر 
که ســازمــان غــذا و دارو  بــرای تولید ایــن محصوالت در 
نظر گرفته و از ما به عنوان تولید کننده مطالبه می کند 

براساس اتحادیه بانک بافت آمریکا تعیین شده است. 

    چرا نمونه ایرانی از نمونه خارجی ارزان تر است؟
کشور  کــه ایــن محصوالت درون  آنجا  از  طبیعی اســت 
کمتری به نسبت مــوارد مشابه  تهیه می شوند قیمت 
کاهش قیمت در مقایسه با  خارجی داشته باشند، اما 
برخی نمونه های خارجی تا حدود ۹0 درصد هم پیش 
رفته است، جام جم علت آن را از مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیان جویا می شود و دکتر توکلی در این خصوص 
کــه بــافــت هــای تولیدی  مــی گــویــد: »علتش ایــن اســت 

که از سوی بیماران مرگ  در واقــع بافت هایی هستند 
مغزی اهدا شده یا بیمارانی که فوت شده اند، بنابراین 
تهیه این بافت خام هزینه کمی دارد. او به روش تهیه 
این بافت ها اشاره می کند و می گوید: » معموال بافت ها 
از سوی دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان پزشکی 
قانونی در اختیار ما قرار می گیرد و به همین دلیل است 
که در ایران ما محصوالت را حدودا 10 درصد قیمت نمونه 

خارجی ارائه می کنیم.« 

او در پاسخ به این سؤال جام جم که آیا این کاهش هزینه 
به تفاوت در نرخ اهدای عضو کشور ما و دیگر کشورهای 
، می گوید: »نرخ بسیاری از  جهان مربوط می شود یا خیر
کشورهای اروپایی و آمریکایی در مورد اهدای اعضا کمتر 
که در این زمینه در دنیا  از ما نیست. به غیر از اسپانیا 
پرچمدار است بقیه هم به تناسب اهدای عضو خوبی 
دارند اما نکته ای که باعث می شود شرایط ما در اهدای 
که اعضای اهداشده در  عضو متفاوت باشد این است 

کشور ما غالبا مربوط به افراد جوان است که متاسفانه 
در تصادف ها و حوادث فوت شده اند و عضوهای شان 
کــار مناسب اســت امــا در بــرخــی کشورهای  بـــرای ایــن 
اروپایی و آمریکایی اعضای اهداشده بیشتر مربوط به 
افراد سالمند است.« او وضعیت کشورهای همسایه را 
این طور ارزیابی می کند: »در این کشورها، نرخ اهدای 
کمتر اســت امــا چون  کمی  اعضا تقریبا مشابه ایــران یا 
ایــن زمینه هم فعالیتی  را ندارند در  فناوری های الزم 
نکرده اند.« با این شرایط به نظر می رسد این محصوالت 
کشورهای منطقه خاورمیانه  زیــادی در بین  خواهان 

داشته باشد. 
ــوم پــزشــکــی ایـــران  ــل ــات عــلــمــی دانــشــگــاه ع ــی عــضــو ه
کــه بــر اســـاس قوانین  ــن مسأله را یــــادآوری می کند   ای

وزارت بهداشت، بافت شهروند ایرانی باید برای خود 
کشورهای  که  شهروندان ایرانی استفاده شود و با این 
اطراف درخواست زیادی برای دریافت این محصوالت 
ــی با  ــن مــحــصــوالت بــه آنــهــا ارائـــه نــمــی شــود ول دارنـــد ای
امکان  ایــن  کند  فراهم  می تواند  دولــت  که  تسهیالتی 
کشورهای دیگر  که دانــش فنی را به  را خواهیم داشــت 
منتقل کنیم تا آنها هم از فوتی های مرگ مغزی در کشور 

خودشان چنین محصوالتی را تولید کنند.« 

    فرآیند تولید بافت پیوندی 
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در بیمارستان های 
از  گرفتن رضایت  از  بعد  که  و دانشگاه هستند  دولتی 
را به مجموعه  خــانــواده متوفی، نسوج قابل برداشت 
شرکت هایی که توان فناوری الزم را دارند ارائه می کنند. 
ــن طور  ــن مــحــصــوالت را ای دکــتــر توکلی مسیر تولید ای
توضیح می دهد: »این شرکت ها پس از انجام فرآیندهای 
کیفیت و اطمینان از سالمت بافت ها و انجام  تضمین 
آزمایش های میکروب شناسی و ... آنها را به اتاق تمیز 
ارسال می کنند تا برش بخورد و شست و شوی آنزیماتیک 

و شیمیایی روی آنها انجام شود. 
در این مرحله بافت سلولی حذف شده و آنها تبدیل 
به داربست هایی می شوند که قابلیت پیوند به هر فرد 
گــروه خونی  که نیاز باشد  دیگری را دارنـــد، بــدون ایــن 
بیمار را چک کنیم یا محدودیتی درباره جنسیت داشته 
گی های مهم این محصوالت را  از ویژ باشیم.« او یکی 
شیوه نگهداری آنها می داند و می گوید: »این محصول 
در فرآیند جداسازی آب از بافت، قابلیت نگهداری در 

قفسه های داروخانه ای را پیدا می کند. 
زمانی که جراح بخواهد پس از دو سال از این محصول 
کند الزم اســت آن را بــا خــون بیمار یــا سرم  اســتــفــاده 
فیزیولوژی مرطوب کند تا قوام روز اول را پیدا کند. به این 
ترتیب، وقتی در بدن کاشته شد، می تواند خیلی سریع 
به بافت آسیب دیده کمک کند تا ترمیم بهتر انجام شود. 
این محصول از سوی سازمان انرژی اتمی پرتودهی گاما 
کید می کند که  می شود تا استریل شود.« دکتر توکلی تا
این محصوالت شامل بیمه هم می شوند و به این ترتیب 

قیمت شان بسیار پایین می آید. 

گزارش »جام جم« از موفقیت گروهی از فناوران کشور در تولید بافت استخوانی پیوندی

بافت هایی که مانع خروج    ارز شدند

خبر

همان طور که می دانید، پشه ها به طور یکسان به انسان ها حمله 
نمی  کنند، تحقیقات تازه دانشمندان نشان می دهد که پشه ها با 
کشیده می شوند. آنها  میزان تمایل متفاوتی به سمت انسان ها 
می شود  باعث  چیزی  چــه  کــه  بفهمند  تالشند  در  مدت هاست 
میزان تمایل متغیر  باشد و انسانی بیش از دیگری مورد حمله و 
نیش پشه ها قرار بگیرد. ماریا النا دی اوبالدیا، دانشمند ارشد شرکت 
تحقیقات بیوتکنولوژی سوپر کالچرز و نویسنده اصلی این مطالعه، 

نایلون هایی را در جریان این تحقیق به 64 شرکت کننده داد تا روی 
بازوی خود بکشند و به این ترتیب نایلون ها بوی بدن افراد را به 
خود بگیرد، سپس تیم تحقیقاتی نایلون ها را تکه تکه کردند و درون 
هر ظرف دو نایلون از دو شرکت کننده مختلف قــرار دادنــد و صبر 
کردند تا رفتار پشه ها را بسنجند. نتایج نشان داد پشه ها به بعضی از 
این تکه پالستیک ها بیشتر نزدیک می شوند. با آزمایش های بیشتر 
که در بوهای متصاعدشده از پوست بدن  کسانی  مشخص شد 

خود ترکیب کربوکسیلیک اسید دارند، بیش از بقیه آهنربای پشه ها 
هستند.کربوکسیلیک اسیدها ترکیبات آلی معمولی هستند. 

الیه ای روغنی از این مواد روی پوست انسان ها وجود دارد که به 
مرطوب نگه داشتن و محافظت از پوست ما کمک می کند. نکته 
قابل توجه دیگر این است که جذابیت این افراد برای پشه ها بدون 
توجه به تغییر در رژیم غذایی یا مسائل بهداشتی در طول زمان 

scientificamerican.com :ثابت می ماند./  منبع

 پشه ها 

چه بوهایی را بیشتر 
دوست دارند؟

تازه های دانش

 وقتی رگ های بدن انسان به شکلی 

گروه دانش و سالمت

مهدی یکه سادات

کــه بــاعــث انــســداد یا  آســیــب ببیند 
اختالل در رگ های خونی شود، هیچ 
بــا جراحی  گــزیــنــه ای جــز جایگزینی 
گذشته به این  باقی نمی گذارد. در 
صورت بود که در عمل جراحی رگ از 
کننده  بدن خود فرد یا شخص اهدا
کــه در محیط  بــه بـــدن پــیــونــد مــی خــورد امـــا اخــیــرا می بینیم 
را  جدیدی  مــاده  دانشمندان  می شود.  داده  رشد  آزمایشگاه 
که ساختار رگ هــای خونی زنــده را بهتر تقلید  کــرده انــد  ابــداع 
می کند و باعث می شود رگ های آزمایشگاهی به خوبی با بدن 

همخوانی داشته باشند.
طی دهه گذشته، پیشرفت های زیادی برای رشد رگ های خونی 
 انسان در آزمایشگاه حاصل شده است. در این پژوهش جدید

محققان این فناوری را برای بهبود عملکرد و همچنین ایمنی 
آنها به کار برده و این عروق آزمایشگاهی را به عنوان ابزاری برای 

مطالعه بیماری هایی مانند دیابت و سرطان تولید کرده اند. 
تیم سازنده این رگ های خونی جدید معتقد است که توانسته 
گــام دیگری در مسیر توسعه رگ هــای خونی را به پیش ببرد، 
کــه تــا ایــن حــد به  زیـــرا ایــن رگ هـــا اولــیــن نمونه هایی هستند 
رگ های طبیعی شبیه هستند. رگ های خونی معمولی دارای 
آنها را قادر  که  حلقه هایی از پروتئین به نام االستین هستند 
آنها جریان می یابد، خاصیت  که خــون در  مــی ســازد تا زمانی 
گی را با استفاده از  ارتجاعی داشته باشند. دانشمندان این ویژ
دو ماده زیست سازگار که ساختار لوله مانندی را ایجاد کرده اند، 

شبیه سازی کرده اند. 
دکــتــر زیــو وانـــگ، سرپرست تیم تحقیق از دانــشــگــاه سیدنی 
گفت: »این رگ های مصنوعی بی نظیرند، زیرا فقط از دو ماده 
طبیعی ساخته شده اند که بدن به خوبی آن را تحمل می کند. 
االستین( در یک غالف  )واحــد سازنده طبیعی  تروپوالستین 

االستیک بسته بندی  شده که به تدریج از بین می رود و باعث 
ایجاد ساختار بسیار منظم و طبیعی از رگ های خونی می شود.

 رگ خونی ساخته شده را می توان تا زمان پیوند به طور ایمن 

در پالستیک استریل نگهداری کرد.« 
موش ها  روی  تحقیقاتی  تیم  پیش بالینی،  آزمــایــش هــای  در 
ــهــا بــه خــوبــی بـــا رگ هـــای  ــایـــش کـــردنـــد و دریــافــتــنــد کـــه آن آزمـ
ساخته شده آزمایشگاهی سازگار هستند. خبر خوب این بود 
که این لوله شروع به توسعه سلول ها و بافت های جدید کرد و 
به مــرور زمــان از یک رگ خونی ساخته شده به یک رگ خونی 

طبیعی تبدیل شد.
گفت:  پژوهش  ایــن  ارشــد  پژوهشگر  وایــس،  آنتونی  پروفسور 
»طبیعت، این لوله تولید شده را در طول زمان به لوله ای تبدیل 
کند. توانایی این  که شبیه یک رگ خونی واقعی عمل  می کند 
فناوری در بازآفرینی ساختار پیچیده بافت های زیستی نشان 
می دهد که نه تنها رگ های خونی را برای کمک به جراحی آماده 
دیگر  مصنوعی  بافت های  ایجاد  بــرای  را  زمینه  بلکه  می کند، 

مانند دریچه های قلب در آینده نیز فراهم می کند.«
ــای خــونــی،  ــ ــا بـــدن ایـــن رگ ه وجـــود تــوانــایــی بــلــوغ هــمــگــام ب
دانشمندان را به ظرفیت عروق خونی مصنوعی خود خوشبین 
کرده است. البته هنوز کارهای زیادی باید پیش از رسیدن این 
رگ ها به مرحله کاربری واقعی انجام شود و سؤاالت زیادی هنوز 
در مورد رفتار آنها در بدن انسان باید پاسخ داده شود، با این 
ارزشمندی  آنها نقش  که   وجــود تیم تحقیقاتی معتقد اســت 

در درمان به ویژه جوانان ایفا خواهند کرد.
دکتر کریستوفر بروئر یکی از پژوهشگران این مطالعه گفت: »در 
کودکان از ناهنجاری در رگ های خونی رنج  حال حاضر وقتی 
می برند، جراحان چــاره ای جز استفاده از رگ هــای مصنوعی 
ندارند که برای مدت کوتاهی به خوبی کار می کنند اما به ناچار 
کودکان در حین رشد به جراحی های بیشتری نیاز دارند. این 
فناوری جدید پایه و اســاس هیجان انگیزی را بــرای رگ هــای 
خونی مصنوعی فراهم می کند که در طول زمان به رشد و توسعه 

New Atlas :ادامه می دهند.«/ منبع

دانش بنیان آزمایشگاه 

یک نماینده مجلس، شرکت های خالق را دعوت کرد تا از طریق شناسایی ظرفیت های 
، به جای پایتخت و کالنشهرها مسأله فعالیت در دیگر استان ها  نواحی مختلف کشور

را نیز در نظر بگیرند.
منصورعلی زارعی کیاپی، نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسالمی 
، می تواند  کمتر بــرخــوردار با بیان این که نقش آفرینی شرکت های خالق در مناطق 
اشتغال زایی در این استان ها را توسعه دهد و به نفع این شرکت ها نیز هست، گفت: 
حمایت از شرکت های خالق، نوآور و دانش بنیان حکم عقل و خرد انسانی است. کشور 
که این مشکالت تنها از مسیر دانش  ما در حال حاضر با چالش هایی مواجه است 

 فناوری و خالقیت و ابتکارات جوانان برومند قابل حل است، از همین رو است که رهبر 
کید بسیار ویژه ای بر روی حمایت از زیست بوم نوآوری، خالقیت و  معظم انقالب، تا

دانش بنیان ها دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی 
کردند تا  در ادامــه افــزود: نمایندگان مــردم در مجلس شــورای اسالمی بسیار تالش 
کار و قانون جهش تولیدات  کسب و  از طریق تصویب قوانینی مانند قانون تسهیل 
دانش بنیان، همه ظرفیت های قانونی را برای حل مشکالت این شرکت ها و تقویت 

هرچه بیشتر آنها به کار گیرند.

   ظرفیت اقتصادی باالی بخش کشاورزی
زارعی کیاپی با اشاره به پتانسیل های فراوان حوزه انتخابیه اش در استان مازندران 
کشور به صورت  که شرکت های خالق در همه مناطق  گفت: این بسیار مهم است 
کالنشهر دیگر نباشند. این  کنند و تنها مختص به پایتخت یا چند  مــتــوازن رشــد 
شرکت ها باید مزیت های هر منطقه را در نظر بگیرند و از طریق ابزار خالقیت و فناوری، 

این مزیت ها را به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل کنند.
وی افزود: ما در مازندران بسترهای بسیار مناسبی برای رشد هر چه بیشتر کشاورزی 
داریم. کشاورزی مدرن تنها به تولید انبوه محدود نمی  شود و مسأله سالمت غذا و 
تامین به موقع و به هنگام نیز بسیار حیاتی است. به فعاالن خالق توصیه می کنم 
فرصت های نهفته در این خطه از کشور را درک کنند. رساندن محصوالت مازندران به 
بازارهای صادراتی، تولید اپلیکیشن ها و سایت ها به زبان کشور مقصد صادراتی، تولید 
آپ های ارتباط میان کشاورز و مصرف کننده نهایی و همچنین تسهیل حمل و نقل 
محصوالت کشاورزی از طریق محصوالت خالقانه، می تواند کشاورزی را در این ناحیه 

از کشور متحول کند.

شرکت های خالق می توانند ظرفیت  
مناطق کمتر برخوردار را شکوفا   کنند

ی ها و  از بیمار ی  ــان و پیشگیر وز شاهد پیشرفت های جدیدی اســت که درم ی از علوم دیگر هر ر  دنیای پزشکی مثل بسیار

مریم ملی
وه   گر

دانش و سالمت

ــدود 50 ســال قبل وقتی  ــرای مــثــال، شاید ح ی بــه جلو مــی بــرد. ب آسیب دیدگی ها را بــا کیفیت تر از همیشه بــا سرعت بیشتر
زشکاران یا کسانی که در حادثه ای آسیب دیدند، درمانی انجام دهند  می خواستند برای درمان تاندون های آسیب دیده پای ور
راهکارهای بسیار محدود و موقتی در اختیار داشتند. بافت تاندونی که آسیب دیده و قابل ترمیم نیست باید با تاندون های 
تــازه و سالم جایگزین شــود؛ اما این امکانی نبود که در آن زمــان میسر باشد. این مسأله دربــاره دیگر بافت های بدن از جمله 
وز با کمک شرکت های دانش بنیانی که در این زمینه فعالیت  وف ها، پوست و ... هم وجود داشت. ولی امر استخوان ها، غضر
دارند، این نیاز بسیار مهم حوزه پزشکی و درمان تا حد قابل توجهی برطرف شده است. یکی از ویژگی های مهم چنین تولیداتی 
ی های به کار رفته در مراحل آن با  این است که با هزینه های بسیار پایین و در شرایطی که کیفیت محصوالت،بافت ها و فناور
ی می کند. بر همین اساس به تازگی محققان یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک  ی در تولیدش دارند، برابر نمونه های خارجی که سابقه طوالنی تر
ی و فوت شدگان به بافت قابل پیوند تبدیل کنند و این  ی پردیس موفق شدند محصوالت استخوانی آلوگرافت را از بافت اهدا کننده مرگ مغز فناور
موفقیتی تازه برای ایران به شمار می آید. برای آن که  از مراحل تولید این بافت های قابل پیوند با خبر شویم و از کارایی و موارد مصرف آن آگاهی پیدا 

کنیم با دکتر امیرحسین توکلی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت و گو کرده ایم. 

توسعه  رگ های آزمایشگاهی
محققان موفق به تولید نوع جدیدی از رگ های مصنوعی شده اند که شباهت زیادی به رگ طبیعی دارد
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خبر

 :��� �� ��ا����� ا���ن ���ان  ��ز��ر ����، ������ اداره 
����� و ����� آ��ر��ی در����� از ا�����ه ��ی ��ا����� ا���ن 
ــ�ران ��� ��ه  ���ن �� د�� در ��� ۱۴۰۱، ��� ۰/۶ ���� ��� �
�� از ���� ۹۴ در�ــ�ی ��رش ���� �� آ��ر ���� ��ت و ����

۷۶ در��ی ���� �� ��ل ��� ����� دارد./ ا���� 

���� ۹۴ در��ی ��رش در ���ان
��رگ  ���ان  را�ــ�ر   ���� ���د��ت  اداره  ر���   ،����� ا���ن 
ــ�ادث را�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�وم  �ــ�ــ�: در �ــ�ــ��ــ�ه روزا�ــــ� ۵۵ �ــ�ــ� در �ــ
 �� ����ط   ������ وی ا���ر ��د: ۳۰ در�� ���� ��ی  ��ه ا��. 
����ر��اران ا�� �� ����� در ���� ۱۲ �� ۱۴ و �� د��� ��ا��� 

��ه ا���� ر� داده ا��. / �����ه ������ران 

���و��� ��زا�� ۵۵ ��� در ���د��ت 
���� ������م، ر��� ����� ���� ای ��د���ان ���� �� ا��ره 
�� ����� ��ب ۱۰ ��ار �����رد د�ری ا��ان از ۵۷ ���ر ا���� در 
��د���ی ����، ���: �������� �� ��� ���ن د�ل �� و ���د 
��زو��ر��ی ���ر�� در ا�� ����، ���� از د�� ر��� ��زار��ی 

��ف و ��ب آ��ن �� ����� �����./ ����� 

�ن در ��د���ی ����  ���ن د�

# ��رسـ ـ ��زار ��ا�ی 
������ از ���ان: 

��و� ��ل از ��زار ������ �����ن ادا�� دارد و در��ل ��ر�� 
، ���، �� و... ا��. ��دم از ���  �� ��زار��ی ��ازی ����� د�ر

�������� ��رس ا����رات د���ی دا����. 

# ا����سـ ـ ا��از
����ی از ا��از: 

����� ا����س ��ی ���ی ا��از ����ر ���� و ��اب ����� 
و ���ز �� ����� و ����زی دار��.

# �����نـ ـ ��د��
���و��ی از �����ن: 

�����ن و ���ه ��و��ن �����ن �� و��ه در �����ن ��د�� آ����ن 
���ده رو�� را ا���ل ��ده ا�� �� ا���ر ��� ����� �� آ�����. 

# ���ـ ـ ���� 
��ا�� از ���ان: 

�� ���ان  ۲۰ �ــ�ار �ــ��ــ�ن   ���� ��� ��ی  روی  �����ات   ����
������ ���� ا���� ��ده و ��� ������ �� ���� آن ��� د���.

# ا������ـ ـ ��� و ��ر
�� ���و��: 

دارد؟   ���� �����ن  �ــ�ــ�ر�ــ�ن  در  ا������  �ــ��ــ�  �ــ�ا 
دار�ــ� ��و ��ر  ا������  و  ���زی  ���ی   ��  �� ��� و ��ر���� 

�� وا�� د��ر ���رت ��ی ز��دی ��ه ا��. 

ـ نقدینگی  # مهارـ 
ر���� از ���ان: 

��ا دو�� ��ای ���ر ������� ا��ح را از ��د آ��ز ��� ���؟ 
د����ری در ��زار��ی ������ و اوراق ��و�� �� �� ز���� ���� 

ادا�� ���ا ���؟

ــ�گ �ــ� �ــ�ــ�ــ�ر �ــ�ــ�ــ� ��  �ـ

د��� ��وه �����

ز��ا ����ی

آ�ـــ�ـــ�ـــ�آ�ـــ�ا در �ــ�ز�ــ�ــ�ن 
 �� ��ا���  در  داد  ���ن 
ــ�  ــ�و� ــ�د�ـــ� � �ـــ�ـــ�ر �ـــ� �ـ
ــ�ده، ا�ــ�ــ�ر ا��  �ــ�و�ــ� �ـ
را �ــ� د��  �����ی ���� 
آ����آ��ا داده �� ����� و 
ــ�ع و  ــ�دم را �ــ� �ــ��ــ� ����. در ا�ـــ� او�ــ �ـــ�ن �ـ
ــ�ال، ����د��ی دا���ــــ� �ــ�ــ�ا�ــ� �ــ�ی �ـــ�دم را  ا�ــ
�� وا���  �ــ�  ����د ����  ا�ـــ�؛  ــ�ده  �ـ  �����
�ــ� �ــ��ــ�ــ�ی �ــ�ــ�ــ��ن �ــ��ــ� �ــ�ــ�ر و ������ 
ــ�ر رخ داده  ــ ــ�ای ���� ���� �ــ�ح دا��� ا����ر و ا�ـ
ا�� . ����د��ی دا���� و ��� ��ده ��ی آن ��� 
ــ��ر�ــ� را �ــ� �ــ� �ــ��ــ�ا ���� و ��  �ــ�ی �ــ�ز�ــ�ن �
ــ�، �ــ�ــ��ن ���ـــ� ���ا�� و  ــ ا�����ی �ــ�ــ�ام دارا�
ر��� �ــ�ز�ــ�ن �ــ�ا و دا�و ���� �ــ�. �ــ�� �� ���� 
ــ�ای ����� �ــ�زار  ���ا�� از واردات ۵۰ �ــ� دا�و �
دا���ــــ� �ــ�ــ�ر ��� �ــ� د�ــ�. �ــ� و�ـــ�د ا�ــ� ���� 
ــ��ی دا���  ����� دا�و از �ــ�ی ���� ��ی دا�و�ـ

.��������

��� ���� �� ��د �� ز�� ��� ����د ��م و آ��� ������ 
در ���ر �� ��ا درآ��ه ا��. ر��� ��ی ����ا �� �� ��� 
دارو�ــ�ر ��ز �� ��دد. �� ا��ای دارو�ــ�ر و ��ف ارز ������ 
��ای ����� دارو، دارو��زان ����� ا��ح ���� �� ����� 
و ��ای ����� دارو د�� ��� دا��� ا��. ��و�� ا�� ����ا 
��ای ��دم ����د دارو�� و ���� ���� ا�� �� �����ه 
��� ��د! �� آ�ــ�ز ��� �ــ�د �ــ�ل و ���� ����ری ��ی 
����� ����ن آ����آ��ا و ���� ����� ��و�� و ��� ��ی 
���� آن ��� ����د آ��� ������ و ��م �ــ�ای �ــ�دم �� 
�� ���� ����� ��ه ا�� �� ���ص ا�� �� آ����آ��ا 
�� ر� ����� �ــ�زه ای از ��د ���ن داده و �� ���� ����ن 

�����ری ���، ������ ���و�� ���ا�� دا����ه ���م 
����� ا�ــ�از، �� ��� در ا�� ��� در �� ا��� �� آ����آ��ا 

��ن ��د را از د�� داده ا��. 

   ریشه کمبودهای دارویی
����ای ����د��ی دارو�� �� ��ف ارز ������ و ا��ای 
��� دارو��ر ��ز�� ��دد. �� ���� ��� �����، ���� ر��� 
ا���� دارو�ــ�زان ا��ان �� ا��ای ��� دارو ���� ���� 
ــ� ا��ا�� ����� ا�� و ��� ��اد  �ــ�اد او��� ����� دارو �
او��� آ��� ������ �� ۷۰ در�� و ��� از ���� دارو ��ی د��� 
ا��ا�� ����� ا�� و ���� ����� �� د��� ا��� ����د 
آ��� ������ ا��. ���ام دارا��، ر��� ������ ��ز��ن 
��ا و دارو �� ��ا�� ����د آ��� ������ �� را �� ������ 
در ��اد او���، ���� ��اری و ������ ���� ��اد ����� 
��� ار���ط داده ��د و ���� ��د ����ت ر�� و داروی ���� 
����� ��ه و ��ار ��د �ــ� زودی ا�� دارو �ــ� وارد ��زار ���� 
ا�� ا�� ا���ق ر� ��اد و ����د��ی دارو�� ادا�� ���� �� 

���� �� ��ی ��ز��ن ��زر�� را �� ����ا �����. 

   امتناع داروسازان از تولید دارو!
ا�ــ�وان ����دی ا��، ��زرس �� ا��ر ���ا�� و در��ن 
����د ا��م  ��� �� ا�� ��  ���ر �� ��  �� ��ز��ن ��زر�� 
ــ� �ــ� ����� ��� و ����ر �ــ��ــ� ا���� ا�ــ�،  ــ دارو�
�� ����: «در ��� «دارو��ر» �� از ۲۳ ��� ا���ل ا��ا �� و 
��ار ��د �� �� ������ دو �� �� ���� �� ����� ��ز��ن ��ا 
����� و ���� ��ی �����  و دارو و ������ ��ی ��
���ل در ��زه �����، د��� ���� ����د دارو ������ و�� 
ا�� ����� در ���� �� و روز �ــ�ی ا��� ���� ����� 

���ر را ����� ��ده ا��.»
�� ���� وی در ���� �� دارو��زان ���� �� ���� �� 
��اد او��� ���� ��ای ����� ����ل ����� ا���� را �� �� 

����د ��ا�� ا��، دار��! 

�ــ�ر و ر��ه  �� ا�ــ�ر �ــ�ــ�ون،  ا���ن �������ی، �ــ�زرس 
ا������ ��ز��ن ��زر�� �� ���ر �� �� ا��ره �� ��زد�� 
��د از ���� ���� ��ی ��� دارو و ���� ��ی «��اد 
��� ��د:  او��� ��ز» در �� ��ر�� ����د ا��م دارو�ــ� ��
�� �ــ�ده او���  �� از ا�ــ� ا�ــ�  «��ر�� ��ی ���ا�� ��
����� ����ه  �ــ��ــ� �ــ�ی  ا�ــ�ــ�ر   در  آ��� ������  ــ�اع  ــ ا�
�� ��ر ���� ��ا�� ا��. �� ��ر ����� در ��زد�� از ��� از 
���� ��ی دارو�� ���� �� ��ود ۳۰ �� ��ده او��� 
«آز���و������» در ا���ر ا�� ���� ����د ا�� و ��ود 
۳۰ �� د��� از ��اد او��� ا�� ���� در ���ک و��د دارد 
 ���� �� در ����� ا�� ���ار �ــ�ای ���ز �� ��ه ���ر 

��ا�� ��د.»
�������ی را�� �� ا����ع ���� ��ی دارو�ــ� از ����� 
ا��م دارو�� آ��� ������ ���: در ا�� ��زد�� �� «��ف 
ارز ������ و �ــ�م ����ن ��زی ���� ��ی ���� �� 
ا��ا�� ���� از ����� ��� ارز ��� ���� ��اد او���» و ��� 
«ا��ا�� ����� ��ی ����� �� ����� �����ت دارو��» دو 
���� ��� ا����ع ���� ��ی دارو�� از ����� ���� ا��م 
ــ� �� وا��� ��م ا�ــ�ح �� ���� ���� �� ����  دارو�
��ز��ن ��ا و دارو ���� �� ز��ن ���� ��ی ���������ه 

���� از آن ���ان ��ه ا��.

   تاکید رئیسی برای تامین دارو 
����د��ی دارو�� ������� �����ری، ر���  ����ای 
��د �� از  ������ن ���ا�� ���� را �� د�� �� ��� 

ر��� ����ر ���ا�� �� ����� ورود ���. 
��� ا��ا��� ر���� در ���� ���ت دو�ــ� �� ا�ـــ�ره �� 
��ارش ��ی در����� از ����د ���� ا��م دارو��، �����ن 
����ط را ���� ��د ��� ����� ���� ا��م دارو�� ����ر و 
ر�� ���ز ��دم، د��� ���ر ا������ را �� ��ر د��� �����ی 
 ������ �� در ا�� ز����  �ــ�ده و �� �� ��د �� ������ ای 

دا��� �� ��� ����� ����رد ����.

   عقب نشینی وزیر و استعفای معاونش 
ــ�� دارو�ـــــــ�ر �ـــ� �ـــ�د�ـــ� �ــ�ــ� از  ــ ا�ـــــ�ای �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �
 �� ����د��ی دارو�ـــ� ا�ــ� ����  ا��� ���� د��ــ� 
���ر  �ــ�ــ�ام ��� ا����، وز�ـــ� �ــ�ــ�ا�ــ� �ـــ�دش را از آن 
 �� ���: «ا ���� و در آ��� ���دا�� روز ���� ���� 
ــ�ادم،  ــ�ری ���� �ــ�ــ�رد، �ــ� ����� � ــ �ــ�� دارو�
���� و �ــ�ــ�د�ــ� آن   ��� �ــ� �ــ��ــ�  ���� �ــ�ز�ــ�ن �ــ��ــ� 
 ������ ��� را ���� داد�ــــ�. ا�ـــ� �ــ��ــ��ــ�ت �ــ� 

���ز دارد.»
ا�� ��� �ا�� ���ام دارا�ــ� ر��� ��ز��ن ��ا و دارو را 

���� داد و وی را ����ر �� ا����� ��د. 
�ــــ�� وز�ـــــ� �ـــ�ـــ�ا�ـــ� در �ــ��ــ�ــ� ا�ـــــ�س رؤ�ــــ�ی 
����د ���ری از  دا����ه ��ی ���م ����� �� ا��ره �� 
دارو�� �� در ����ن ��� آ����آ��ا و ��م ����� ���� دارو 
در دا�� ا���د ��ه از واردات ۵۰ �� دارو ��ای ���دل در 
��زار دارو�� ���ر ��� داده ا��. وی �� ���ن ا�� �� ا���� 
��د: «�� ا�� ��ل  ������ �� واردات دارو ��ار��، ����� 
و��� ���� ��ی ���������ه دا��� �� �� د��� �� ���ان 
��رد ���ز ����� ��� ����، ��ای ������ی از ���� �� ��دم 

����ر �� واردات �����.»

   کمبودهای دارویی ادامه خواهد داشت اگر...
���ی ��������، ��� ���ت ����ه ������ی �����ن 
����� دارو �ــ�ی ا�����، ا�� از ر���  ����د��ی دارو�� 
���� وی �ــ�ود ۶۰۰ �����ن د�ر �ــ�اد او���   �� .���� ��
دارو�� �� ��� ����� ���ی �����ت ��ارزش ا��وده در ���ک 
����ه و ���� ��ی دارو�� �� ��� ����د ������� ��ان 
��� �� ا�� �� ��ار ��د �� ا��ای  ����� آن را ��ار��. وی �� ��
��ر ��ی د���ی از  ــ�ری ��وه �� ��ف ارز دارو  ��� دارو�
���� �����ت �ـــ�ارزش ا�ـــ�وده و ����� �������   ����
 :��� �� ��� ــ� ��� ا�ــ�ــ�م �ـــ�د، �� ــ �ــ�ر�ــ��ــ� �ــ�ی دارو�
�� ��ز��ن  «��� �ــ�ف ارز دو��� ا���م �ــ�. در ���� 
������ و ��د�� و ���� ����ی ��ل داده ��د��، ������� 
��رد ���ز ���� ��ی دارو�� را ����� ���� ا�� ���ز �� ا�� 

���� ��د ��� ���ده ا��. 
�� �� �ــ�ف ارز دو��� و �������� ارز ������،  در ���� 
������� �ــ�رد ���ز ���� ��ی دارو�ــ� �ــ�ای ���� ��اد 
او��� �� ��ا�� ��ه  ا��.»�� ا�� ا��س �� ��� �� ر�� 
ــ� ����ت ا�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�ی دارو�ــــ� ��� �����  � ا
ــ�وده �ــ� ���د،  ــ ــ�ارزش ا� ــ ������� و ا�ـــ�ح �����ت �

����د ��ی دارو�� ادا�� ��ا�� دا��.

«��م ��» ��ر�� �� ���

����  ��ی ����د دا���� در ��� آ����آ��ا
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ورزش

یوفا

���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

���ی ��ر�� �� در��� در ��زی ���� ����� ���ب ��وژ در ���ر �� 
������ای در���� ����ه ������ ��ز��� ���� ���� دور   ، ���ره د���

��و�� ��� �������ن ارو�� ��. 
�� �����س ����  ��� ا�� ���ان دا��  او ر����ن ������ ��ای 
آ��� ����� ��� �ــ�د؛ ���ره �����ی �����ل ا�ــ�ان ا�ــ� ���� �� در 
������� ���� ����� از ��� و ���� ر���، �� ���ان ������ ��ز��� ���� 

UCL ا����ب ��د.

���ی ��ر�� در �� ���وزی ۴ �� ��� ���� ����� ���ب ��وژ ���� 
�� در ا���د��م ��ن ��ا��ل ۲ �� وارد دروازه �����ن ��� و روی �� ��م 
��� �� ��� ر���، �� دادن ��س ��، ���  �� ���� ا���� او���  ���

ا��� را دا��� ����. 
او ������ ��ز��� ز��� ا����ب �� و ���� در ��� ����� ���� �� 
�� ���� او را ��   �� ���� د��ه �� ��. ���� رو���� ���ی ا�� و��� 

���ان ������ ��ز��� ���� ا����ب ��د.

����� ��� �� ���ان ��� از ر����ن ���ی، در ا�� ���� دو �� و دو ��س 
�� ��ای ��ری �� ژر�� �� ار���ن آورد. را�� ����ا، ����� ������ و 
������� ������ �� ���� ����� در ��� �����ل، ��ر�� و ��ر�� را ���� 
داده ��د��، د��� ����د در���� ����ه ������ ��ز��� ���� ��د. او دو 
�� �� ��وه زده ��د. ���وا�� ������� از ������ ��� ���ی ا�� ����� 
���ر ���ه ���� ��د �� در ����� از ��� آ���، ���ره ا��ا�� �� ���ان ������ 

��ز��� ���� ������ه ��.

���ره ا��ا�� ��ز��� ���� ���� 
��� �������ن ��

��ر�� ����� از ��� 

فوتبال اروپا

� ���ل را���دی ���� �� ���ان دو��� ���ژه ��رگ ���� ��� ���� ا��  ���� ا��اف ��
����� ����ان ار�� ���� ��� �� ���ر�� ����� ا���د و ��ری ��زی ������ ���ل را���دی �� ا�� ۱۴۰۴ و ارز���� �����د ��� �� ���ر ا���ی ���� ����ه و ���ت ���� و ����ان 
����� ا���ن ��، ��� روز ���ر���� ���رم آ��ن ��ه در ���� ����� ��ی ���� ��� ����ار ��.  �� ��ارش ���رت ��دان �� ��� از ���� ���، د��� آ�� ا�� ا��ا���� �������� ���� 
��� در ا�� ����� �� ����� از ��ر���ن �� ����ف ��� ر��ی ��ای ����ل ���ه ����� در ��وژه ��� اد��م ��� ��ده و �����ت ������ ا�� ��� و ����ر��� ���� ��� ����، 
���: ������ ��وژه ���� اد��م در ���� ���، ����ن ����ر ���ه ���دی و ������ ای از ا��ا��ت ���� �� ��� ا����دی، �������، �����ا�� و �������ر در ��زه ��ی ����� ا��.

����� �� ������ن ��� ��� 
��� �����رد در ر���� ��ی ��� ارو�� �� ���ف ا���رم ��ا�� ا���� ر�� و �� ����� �� �� ��� ���� 

��رد. ������ ������� ����� ��� ��ش ���ر��ن در ا�� ��زی از ا���ا در ����� �����رد ���ر دا�� و در 
د���� ۶۰ ��زی �� د��� ���و��� ����� ��.ف ��� �� ����و�� ����� ���� ��� ��� ���� و ������ت 

�����ه �����رد در ������ �� ����� «�����ل» �� ا����د از �����د �� ����� �����رد و از ���� ������ ������� 
���� از  ��د: «����� در �� �����  ��دا��: «�����ی ��زی ������� ����ر ر�� ا���� ا��!» او ا���� 
��� ر��� و �����رد ����ر د���� ��زی �� ���. ��ل �� ا�� ��ب ��زی ��� ����. د���و��ن و ������� �� دو 

����دان ��د��.»

�����ت آ��� د���� ������ن ��� ���

�������: ��ا را   ��� د��� �����
د���� ۵۹ �ــ�زی �����رد 

��وه   ��زش

���� ا���ی

ــ�ا�ــ�  �ــ�ــ�ــ� و ا�ــ�ــ�رم �
 �� �� ا����، ���� در ��� �� ا��از�� و ��ز���� 
ــ� رود، ������  ــ ــ ــ� �ـــ� �ــ�ــ� آن � ــ�� �ــ�ــ��ــ� �
������ن ��� ��� ا��. او �� ��وا ��ای   �������
ــ�و� �ـــ�پ و �ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ�زی، ���  ������ از �ـ
�ــ� ��� ��ا�� ������  ��� ���� �ــ�  ــ� رود.  �ـ
ــــ�پ و  �ـــ��ـــ�، �ــ�ــ� از �ـــــ�و�، �ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ� �
������� �� رود. ������ ���� را �� ز��، ��پ �� 
ــ�رد و�ــــ� ��  ــ ــ� � ــ �ــــ�ی �ــ�ــ� ا�ـــ�ـــ�رم �ـــ�ا�ـــ� �
ــ�ن، روی د�ــ� �������  ــ ا���ک ��ی دروازه �
�� از درد ���� ����د �� ز��، در  �ــ� رود.  ������ 
�ــ��ــ�ــ�، ا�ــ�ــ�ر  �ــ��ــ� ���� �ــ� �ــ�د �ــ� د�ــ�ــ� را 
�����. ��ا�� ���� �� ���ی ��ش �ــ� رود �� 
���. ������� ��� ��ا�� �� ��زی ادا��   ����
د�ــ� و از ز��� ������ ���ون �ــ� رود. �� ا���ق 
��ی؛ آن �� در آ����� ��و� ��م �����. ��� �� 
و �� �����:  ���ه �� ����  ا�ــ� ����   �� ���ا�� 

«������ �� ��م ����� را از د�� داد؟!» 
ــ� �ـــ�ـــ� �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�  ــ ــ� �ـــ��ـــ�ـــ�ت � ــ �ـــــ�� �

�� ��داز��...

 درد شدید
�ــ�زی،  ز���  از   ����� از   ���  �������  ������
�ــ�ــ� درد �ــ� �ــ�ــ�ــ�. �ــ�ــ� �ــ�ی �ــ� ا�ــ�ــ�ک ��� 

ا���رم ��ا�� آ��� ��د و ����رد ����ی �� ��� 
ا���� د�ــ� او دا�ــ�. �� �ــ�ت و �� ���� 
���� ز�ـــ�د �ـــ�د، �ــ� ���� �ــ��ــ� �ـــ�د ������ 
ا���س ��د دو و ��� �� ا����� ����� ا��. 
������� و��� ��ض ز��� را �� ر��، ا�����ن 
��د را ���ن �� داد �� ����� آ�� ������ ر� داده؟ 
�� ��ا��� ���� را ����� و�� درد ����ی دا��. 
�����ن �����رد �� د�� او ������ ��د�� �� ������ 
و����� ���ر ا��. آ��� ����� ��د�� ���� ����� 

�� ����ر���ن ��ود و از د��� ��� ����د. 

خداروشکر نشکسته
��� از ��ر�� �����ن و ا���� آ��ده ��ن ��� ��، 
 ��  ����� او  �ــ�ــ�ــ�.  را�ــ�ــ�  �ــ�ــ�   �������
 ���� و   ������ ا�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�  از  �ــ�ــ�ــ�ــ�ام 
�ــ� ��  �ــ��ــ�. ������ در �����  آ���  ���� �ــ�ا�ــ� 

�ـــ��ـــ�اده اش دا�ـــ� �ــ�ــ�: «�ـــ�ا را 
و�ــ�  ــ�ارم  ــ �ـ  ������ �ــ�ــ� 

دردم ز��د ا��. ��� ��ا�� 
ــ� ا�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ� را  ــ� �ــ�
���ن �ــ��ــ�.» �����ن �� 

�ــ�د�ــ� در �����  او �ــ��ــ�ــ� 
 ������  .���� ��ا��   ����

 �� ��د��   ����  ���� را  او  ا�����ن 
���ا�� �� ���� ��ود. ������� ��� از ��ک 

����ر���ن ��� را��� ����. 

نفس راحت کی روش
��ر��س ��  روش ������ ��� ��� �� ��� از د��ن 
���� ���و��� ������� �� ��ت ���ان ��. 
ا�� ��د �� �����ن ��� ��� ����� �� ������ ���م 
داد�� و ��ل او را ���� ����. ������ن ��� ��� �� 
����� �ــ�د، ��  �� از د���  �� ار�ــ�ل ��� ���� 
آ��� ��� داد ���و���� ��ی ���� و �� ��ا�� 
��ای ���� ��زی ���. ا�� ��� ���� �� �� ��ر��س 
��� را��� ����. ��� ��� �� ��ز�� ��دار آز��ن 
را از د�� داده و او ���� در دو ��زی اول ا�ــ�ان در 
��م ����� ���� ���ا�� ��د. ا�����ر ���د��� 
�ــ� �ــ� د�ــ�ــ� آ�ــ�ــ� د�ــ��ــ� �ــ� �ــ� ��م ����� را 

ــ�.  ا�ـ داده  ــ�  ــ د� از 
��ر��س دو�� ��ا�� 
 ��� �ــ�  را   �������

آ��� از د�� ����. 

����� ������ ��ی ��� د������ �� �� �� ز�� ��ز ��     

���� ���� ���و��� 
������� ������

���ن ُ�� ���� ��ای �������
ا�ــ�ــ�ــ�ده از �ــ�ــ�ن �ــ� ������� را ��� ا�ــ� و 
�����. �� ���ی �� از  ���� ���� را در ��� 
۶ ��زی �� ��� ��ی ���� ������ ��ول، ۵��د 
�ــ�ده ا�ــ� �ــ� ۱۶ ا����ز از  و �ــ� �ــ�ــ�وی ��� 
 ��� �� ��ده �����.  ۱۸ ا����ز ���� را ��� 
در ���ف �� ��� ��ی �ــ��د، ذوب آ�ــ�، ��� 
���وز ��ه  ���ان  و  ����ن  ���������ن، 
و �ــ� �ــ� �ــ��ــ�ن �ــ� �ــ�ــ�وی �ــ�ده ا�ــ� ا�� 
 ، ���ر در �ــ�زی �ــ�ی �ــ�رگ �ــ�د در ����� ��ا
�� ر�����ن، �����ن، ا����ل و ����� 

��� ۵ ا����ز ��� ��ده ا��.

 هفته های سخت
�ــ��ــ�ــ��ــ�ــ� �ـــ� �ـــ�ـــ�ان �ــ�ر�ــ�ــ�ــ�، وارد 
�����ت ��ه ا�� ��ای ��� ا�� �����ه، ���� 
او��ع ����� ���ی ����� ��� ��ی ��رگ را �� 
ا����ی   �� �ــ�را�ــ�  و  �� ����ی   .���  ����
���، ��� دو �ــ�زی �ــ� ۶ ��� �ــ��ی �ــ�ول 
آ��� �� ���وی   ���� �� ــ�  ا���م داده ا�ـ
�ـــ�ده ا�ـــ�. �������� در  و �ــ� ���� 
���� ��ی ���� ����ه ��� ��� ���� رو�� روی 
���د. ����ن،  ا����ل، ����� و �� ��� ��ار 
���� ���� ����� آ�ــ�ن �������� �� ����ن 
��� ��� اول ا��. در ��ر�� �� آ��� ���ا��� 
 �� �������  ����  �� �ــ�زی  در   ������  �����
ــ�ن �����  ــ�ب � ــ� �ــ�ر�ــ��ــ� � �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�، �
��� ��ی ����� ��و�� ���� ���اری ��ای 

������� ��ا��� دا��.

������������������
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بین الملل۱۸
I N T E R N A T I O N A L

���ره ۶۳۴۱ ۱۴۰۱ ۷ آ��ن  �ــ���

ا����د ����� از ا��ام آ����� 

���ر ��دار ������� ����� ��د

ــ�ــ� در �ــــ�ور ����  ر�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ر رو�ـــ�ـــ� از ا�ـــــ�ام آ�ــ��
��د و آن را ����� دا���. و�د����  ��دار������� ا����د 
 �� �ــ�د  ����ا��  ����ن  در  رو���  ����ر  ر���   ،�����
ا����د از ��ور ���� ������� ���� آ����� ��د آور �� �� ��ور 

��دار ��ج ���� ������� ����� ��د. 
 ��� �ــ�  �ــ�د  �������ن   ������� رو�ــ�ــ�  ����ر  ر��� 
��د،  ــ�دار ������� �� ��� ��  ��� در �ــ�ره �  �� ����

ا���ن �� ���م ر��� ��د.
و�د���� ����� ���: «او در ���ر ��م ���� (����) ��. 
��� ا�ــ� ����؟ ا�ــ� ��  �����. �� �ــ�ر  �����: آری �� 

د����� ا��؟ ���� ��رو ����».
ر��� ����ر رو��� �� ا����د از ����� ��ی ��ب و آ����� 
�ــ� �ــ� �����  ��� �ــ� �ــ�ر�ــ� �ــ� ���� �� ������د داد�ـــ� 
ــ�د �ــ�ــ�ــ� و�ـــ� آ�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�د�ــ�.  ــ� ا�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ک ا�

در ����� ��� �� ��د ���رد، ����ن درو �� ���.
ا�ــ� ���د��  از  �� ����� ��� ��ا��   ���  ������ �����
���. ���م �����  �� ���� �ــ�ش» �����  �� «���ن ���� 
���ن در ��ل ��� ���ی ا��. ���رت  ��ی  ����ی �� ا
ــ�د در  �ــ�ــ�ــ� �ــ ــــ� رو�ـــ�ـــ� �ــ� ا�ـــ�ـــ�ـــ�دی و�ــــ�د دارد و�
�ــ��ــ� ا�ــ�ــ�ــ�دی را ����� �� ���. د�ــ�ــ� در �ــ�ل ورود �� 
ک ���� د�� از ز��ن ��� ����� دوم ا�� و ��ب  �����

��� ��� ��ادث او��ا�� ا��.

آ��ز �� ��ر ������ ���� ��اق
 دو ���� �� از ا�� �� ���� ���ع 

��وه ��� ا����

���� ���ی
ر��� ����ر  �ــ�ی  از  ا�ــ�ــ�دا�ــ� 
��اق ����ر ����� ������ ��، ا���ی ������ او روز ������� 
��م ��� د���ی در   �� ������ ����� از ��ر���ن رای ا����د 
ر���ن ��اق �� آرا�� �� و ���� ��د �� او��ع در ا�� 
���ر �� ��ود �� ��ل �� از ����اری ا������ت ��ر����� در 
���� �������� �� �� �� ��د از ا�ــ� و�ــ� �ــ�ر� �ــ�ه و �� 

���� �� ��� ���ت و آرا�� ��� �� رود. 
�� ���� ا��س ���� رای ا����د �� وز��ان دو�� ��اق، روز 
��اق،  ر��� ����ر  ر���  ���ا�����  ���ر   ��  �������
���� �����رت ر��� ���ت ��ز��ن ��� در �ــ�اق، ���� 
ز��ان ر��� ��رای ���� ����� و د��� �����ن ���� ر��� 
��اق ����ار �� و ا���ی ������ رای ا����د ������. وز��ا�� 
�� در ���ن آ��� ��م ا��ادی ��ن ��اد ���� �� ���ان وز�� 
��ر��، ���ن ���ا���� �� ���ان وز�ــ� ���، ��� ���� 
ــ� د�ــ�ع،  ــ� دارا�ـــ�، ���� ���� �ــ� �ــ�ــ�ان وز� �ــ� �ــ�ــ�ان وز�
 �� و ���� ��ا��  ���ر  وز�ــ�  �� ���ان  ا����ی  ���ا���� 

���ان وز�� داد����ی د��ه �� ��د. 
����� دو�� ���� ��اق �� ر���� ���� ���ع ا���دا��، 
���� ا���� ��ای ���� �� ���ان ��ی ����� �� ���ر �� آ�� 
�� ���� �ــ�ای ����  ��� دار�ــ�  ��وه  ��ی ����� ��ا�� �� و 
��ا��� و آر��ن ��ی ��دم ا�� ���ر از دو�� ���� ����� 
��ر�����ن و �������ان ����� �ــ�اق، در  �ــ�د. �� ا����د 
��ا�� �����، ����� و��ت ���، ���� �� ����ت و ��ش 
��ای ����� ���ت در ا�� ���ر و ��� ا���� ���و��ان آن 

از او���� ��ی دو�� ��اق ا��.

امیدواری سودانی به رفع مشکالت
ا���دا�� �� از ����� رأی ا����د در ������ ����: «��� 
������ ������دی ��، رأی ا����د ��ر���ن  از ���� �� �ــ�ا، 
�ــ�د». �������ع ا���دا�� ������ در ��ر���ن   ��� را 
 ������ �� �� �� ����� ������ �ــ�د �ــ�دا�ــ� و و�ــ�ه داد 
������ ��ی دو�� از ���ان �� ���ر ��ده و ��ا�� را ���� د��.

 ������ ا�ــ�ــ�دا�ــ� در ���� �ــ�ر�ــ�ــ�ن �ـــ�ای رای ا����د �ــ� 
�� �ــ�ای ارا�ــ�  ���: ���� ا����ر �� ا�ــ�  ������دی وی 
��� رای ا����د ��������ن و آ�ــ�ز ����  ������ دو�ــ� و 

����ی در ���� ا��ا�� ���ر در ��ر���ن ���ر دارم.
ا���دا�� ا��ود: دو�� آ�� �� ������� ��د در ا�� ���� 
ز���� �� ���ن ���� ����ت، ���ز��ت ����� و ا����دی 
����ر ��ر�� ا��، ��� ��ا�� ��د؛ ������ �� ���� ��ی 
ــ�اق در ز����  ــ �ـــ��ـــ�ی �ـــ� �ـــ�ـــ�ان �ـــ�ی ا�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ه �

ا����دی، ا������، ا����� و ���� ز���� ��ا�� ا��ود.

ذره بین

خبر

ک او����، ر��� ����ر ����� آ����� از د��وز �����ی ا����� را  ��را
��ای ����اری ��د����� و �� ��ف ��� �� ����� د����ات �� در ��ا�� 
����ر���ا��ن در ا������ت ��� رو آ��ز ��د. ��ر�����ن ������� 
�� ���� �� ���� ������� ����ن در ����� ��� ��رم، ��� ا��از 

����� ��ای ���وزی د����ات �� در ا������ت ۱۷آ��ن رو�� ����.

�����ی ا����� ��ای ��� �� د����ات ��
در ادا�� ��� �� در ��� ����ه ��ه، ���م ��ی ار�� ��ه ����� از 
���� دو ���� ������� ��ه ����� �� ��� در��ی ��ق(در��ی 
�ــ�ارش ���د ����ک ار�� ��ه �����، ا��  ژا�ــ�) ��� داد�ــ�. �� 
���� وون  ���� �� ����اد د��وز از ����� ������ن در ا���ن 

��ه ����� ���� ����.

آز���� ����� ���� ��ه �����
د��� ����� �����، ر��� ���� ��������ن آ����� در ������ ای 
آ����� در  ��د �� �����، ���� ر���  ���� ��������ن  ا�ــ�م 
ا������ه ���� وی ��رد ���� ��ار ����� و در ����ر���ن ����ی 
، وارد  ��ه ا��.�� ا��س ا�� ������، ��د ����� �� ����� در

ا������ه وی در �����ا������ ��ه و �� او ����  ��ده ا��.

����� ����� ���� �� ����

خطوط قرمز بازی تل آویو در اوکراین 
ــ�ل �ــ��ــ� ������ت و ا�ــ�ا�ــ�ت  �ــ��ــ� �ــ�ــ�ر �ــ�د �ــ� وا�ــ�ــ� ار�ـ
از رو���د  او�ــ�ا�ــ�، ز�����  ���� �ــ� آو�ــ� ���� رو��� در ��� 
�ــ� ��� �� ر��  ا�ــ�  ���� دارد  �������� �� در ��� ر�ــ��ــ� 
�ــ� �ـــ�زی ا��ا���  ر��� ����ر او�ــ�ا�ــ� �ــ� از �ــ�ه �ــ� در�ــ��ــ�ــ� 
�� �� ���م ��ه ا��. ��� ر�� ����� او��ا��  در����� �� ��ر 
رو���   �� ز����  از  ���� �ــ�ح �ــ�ی ����، �������� ��   ��
����� ����� ����� �� ������ ���� �ــ�د را آ��ز  در ۲۴ ��ر�� 
�ــ�د، ����� ������ا�� ای را در ز���� ��م ار�ــ�ل ������ ��ی 
��ا���ی و ����� ���� �� ������ ر����ی ���� �� و ����د�� 
�����، وز�ــ� ���  �� ا���ا ���  �ــ�ر �� ���� ر���  �ــ�د.  ا���ل 
ــ�د، ا���� رز����ف  ــ� ا������ �ــ�س �ــ� ����ی او�ــ�ا�ــ�ــ� � رژ�
��دآور �� �� ا��ا��� ������ ��ی �������� در ا����ر او��ا�� ��ار 

���ا�� داد.
�� آو�� در �����، و��ه داده ا�� �� در ��� ا������ ��� ���� 
را در ���ان ���د �� او��ا�� ارا�� �� د�� ا�� ز����� و ���ا���� 
ا�� و��ه �������� �� را ����� �� ���� ���� ����� �� ����. 

ارا�ــ�  در  ا������ت �ــ�ا�ــ�ی  ر���� ��ی  ��� در 
ا����� ��� �������� و ����، ��دو �� ���� ��م ار��ل 
 ���  ��  ������� د����  ����� ��ی  و   �� ������

او��ا�� را ��رد ����� ��ار داده ا��. 

حتی نتانیاهو هم سردرگم است 
������� ��������، ر��� ا��� ���� در ������ �� 
�ــ�.اس.ای ��دی ��� �� در�ــ�رت �� د�� ����� 
دو�ــ�ره ���ن ���� وز��ی، ا����ل ار�ــ�ل ��ح 
�ــ�د. �������� در ا��  �ــ� او�ــ�ا�ــ� را �ــ�ر�ــ� �ــ�ا�ــ� 
 �����  ������  ���� �ــ�ــ��  ا�ــ�ــ�ــ�دات  �ــ�   ������
ا��ا��� �� د��� ا����ع از ار��ل ������ت �� او��ا�� 
�ــ�د ا�ــ� ��� �������� ��� ���� ��� در ا��  ا�ــ�ره 
���ص و��ه ای د��� �� او��ا��� �� ����. وی در 

ا�� ���ص �� ����: «�� ��ز�� در ا�� ��رد از �� ��ال �� و �� 
���� و��� �� ��رت ر���م ��ر�� ��ا�� ��د. ��� �� �� او��ا�� ا��از 

���ردی �� ���� و �� در ا�� ���ن ا����� �����.»

ا�� ����ن ا�� در ����� آ���ر �� ������ ��� روز 
��� ������� �������� �� ام.اس ان �� �� ا�� �� در 
�� در ���ل  آن رو���د «��������» ا���ف ���� ��
��ده ��د. ����ری از �������ان  او��ا�� را ����� 
در  دو�ـــ�ره  ���ر  در�ـــ�رت   ���  ��������  ����� ��

������، ���� رو���د را ادا�� ��ا�� داد. 

مالحظات صهیونیست ها
آ��ن �� داو��، ��ر���س ��������� �����ه ���ر�� 
در   �� ��������  �������� رو�ــ�ــ�د  در�ــ�ــ�ص 
 �� او�ــ�ا�ــ�  �ــ�   ������� ������ ��ی  ار�ـــ�ل  ���ل 
�� �� ��ا�� از ����ی  ��ده  ���ت ���� ����� ا��ره 
 .��� ر�������  �ــ��ــ�  ا�ــ�  در  �ــ� آو�ــ�  ا�����ل 
�� داو�� ����� ا�� �� ��� از ��� ���� د��� ��زی 
دو���� �������� �� در او��ا��، ���ا�� آ��� از آ���ه ��� او��ا�� 
و ا���ن د����� ������ن رژ�� ��������� �� ا�� ������ �� در 
آ���ه ��ا�� ��د. ��� آن �� �� ���ظ ��ر��� ��� �������� �� 

او��ا��� �� را د��� ��د ����اد �� ����. 
، �� ��ان ����� ���ود رژ�� ا������ ��س ��ز�� ��دد.  ���� د���
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� د�ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ�  ا
�ــ�ــ�وری �ــ�ی ����� و د�ــ��ــ� ����� ا�ــ� ����ری از ژ�ــ�ال �ــ�ی 
�� ار��ل �����ات و ������ ��ی  �������� �� ا�� ��ور ����� 
��ا���ی ا��ا��� �� او��ا�� �� ����ی ا��ا�� ���� آ��� ����ی 
�� آو�� در ������ ���د آ�� ا��. ��ا��ش ����� �� در ����ن ��� 
۱۲روزه ��ل ۲۰۲۱ ���دی، �������� �� �� و��د ���ه ���ی از ��� 
ا�����ت و ������ ��ی ��ا���ی ��د (از���� ���� آ����) ��ف 
������ و در �����،  ����ده ���و�� ������ �ــ�ار  ���� ��ران 
���� �����ت رژ�� ��������� �� ا�� ��ور ����� �� �� ���� ا�ن 
��� �� وا��� ورود ���������� و ���ب در ��� او��ا�� و ����� 
از ز�����، ��ز��زی روا�� آ��� �� ���� �� ��د�� ا���ن ���� ����. 
در ���� ��ا��� ار���ی ��� ��� ��ی ����� �� آو�� �� �� �� 
�ــ� رو�ــ�ــ� ��ا��  ــ�ن ��� ���� �������� ��  �ــ� ����ی ا�
������ در���ص آن �� �� آو��  �ــ�خ  �� �����ت  �ــ�د؛ ������ 

���ار���� ��ی �����ه ��ده ا��. 

و��� �� آو�� �� �� �� را �� ��ر �� ��ارد 

���ی �������� �� 
�� ا���ب ز����� 

 ��� ر�� در��ا�� ��ی ���ر ز����� و د��� �����ت او��ا��� از ���� ا������ ��س ���� �� ا��ل ������ت 
��وه ��� ا����

���� ����اده 
������� و از ��� ��� ��، ��ا��� ��ا�� �� او��ا�� ���� ا����ع �� آ��� از ا�� ا��ام �����. ��ر �� ���� 
ر���ه ا�� �� ز����� در ���� ��ا�� ا��� ��د ��ا��� ���ی �������� �������� �������� �� در ��� او��ا�� را ����� ای دال �� 
�����د �����ز��ه �� آ���در ا�� ���د�� دا���� و ����ل ا�� ���ه و �����د را ����� و �� ����� او��ا�� در ��� �� دا�� ا�� 
�� را��� د��� ا���ذ ����� �� ��م و دو��ای �������� �� در او��ا�� ����؟ وا���� ا�� ا�� ا�� �� از ا���ای ��� او��ا��، 

�����ت ���ــ� ا������ ��س ��ش ��د�� �� �� �ــ��ی «دو�ــ� �ــ�د» را در �� �� ��ا�� �ــ�ده و ��� �� ������ �ــ�رد ا����د ����� و 
ز����� در ���� �ــ��ــ�ن دادن �� ��� ����� ���� �� از ا�ــ� ����، ا�����ی در ���م ��� ا���� ��� ���� ا�ــ� ا���ن، �� ���� 
��� ��ه از آ��ز ���د ���� آن ����� �� �������� �� �� ������ا�� ������� ا����د و ����ر از ��ی �� دو ��ف در��� در ��� 
����� ��ه ا��. �� ���رت ����، ���ی دو�� ��د �������� �� در �� �� ����� �� �� ���ی دو�� ���� ��ه ا��. ����� ��ن 
�وا�� �و��� و ���� ��������� ��� از �������ی ������ ���ان او��ا�� ��د �� ��ا�� ���� آن ����� �����ن ا��ا���� �� را ���� 
و �� ������ ا�� ���� در ����� �� ���ه ����زات ��ا�� آن ���� ��ا�� ����� ����� ���دی ��ا��. �� آ��� �� ا���ا ��ش دا�� 
��� �و��� را در ����ن ���ان او��ا�� ���������د و ����� ������ �� ������ در ا�� ��� دا��� ���� ا�� ��� ���ر��ی آ����� در 

����� ����ر �� در ���� ����� ���� ��ار ����د و ��وه �� ����م ��دن �����ت ����� �و��� در او��ا�� ا��ام �� ار��ل �����ات 
���� ��ای او��ا��� �� ��ده �� از آ��� ����� ���� ا����ده ���� .�� ��رت �����ن، ����� ���د��ن �و��� ��ای �����ت �� ارا�� 

ا����� از ��ی �� آ��� و �������� ��، �� ��� ����� ���� از �� آ��� ���� ��ه ا��. 

ار���ی ��� ��� ��ی 
����� �� آ��� �� 
�� �� �� ����ی 
ا��ن ��� ���� 

 �� �� ��������
�و��� ��ا�� ��د؛ 

������ �� �����ت 
��خ ������ در���ص 

آن �� �� آ��� 
���ار���� ��ی 
�����ه ��ده ا��   

و   ���������  ���� رژ�ــ� 
��وه ��� ا����

������ ����
����ن، روز ������� در �����ه 
����ن  ���و��ی ���� ��� �ــ�ز�ــ�ن ��� ����� در 
(������) در ا�����ره، ��ا�� ���� ����� ��ز��ی در���� 
�ــ�د�ــ� �ــ� ���� ���� �ــ��ــ� در رو�ـــ� ��و��  را ا�ــ�ــ� 
از �������ان  �ــ�ــ�ــ�ری  �ــ�  رژ�ــ� ا�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�س،�ــ�ا
������� �� ا�� ��ا�� ����  ���ن داد ���� ��ی رژ�� 
��������� در ���� د�������� ��� ��و� ��ه ا�� 
و ��ان آن �� در ����� در ���� ����� ���� ��ی 
ز�ــ�دی در ����� ���ر ���و�� ����� ��ه ��د��، 
���ن ����ر�� در ���� د������� ��� ا����ز �����.  ا
 ،������ ا������  رژ�ــ�  و  ����ن  ���ن  در����  ��ا�� 
او��� ��ردی ا�� �� در ��ل ��ل ��ی ����� ����ن 
�� �ــ�رت ��زدار���� �ــ�ب ا... ��ا��� آ��� را ���ق 
ــ�ات �ـــ�ـــ��ـــ� از  ــ �ـ ــ�ا ــ ــ� �ـ ــ ــ�د � ــ ــ�ر �ـ ــ�ـ ــ� �ـ ــ ــ� ا�ـ �ــ�ــ�
رژ�� ��������� �� ���د و ا�� رژ�� را ��� ��ز��ی 

��رد ��ا�� ��� دارد. 
���ت ������ ��� ��ای ���ر در ��� ا���ی ��ا�� 
��ا��� ��د از ���� ا�� �� ���� ��ی  ��� ��ط ���� 
��������� از آب ��ی ����ن ��ر� ���� و �� از آن �� 
�������� ار�� ����ن از ��و� ���� ��ی ا��ا���� از 
 ������ ���ت  �ــ�د،   ���� ا�����ن  ����ن  آب �ـــ�ی 
 ���� ����� ��� �ــ�زم ا�����ره ��. ا���� در روز�ــ�ی 
�ــ�ده ا�ــ� ا��  ر���� ��ی ��������� و ����، �ــ�ش 
��ا�� را د���وردی ��ای رژ�� ا������ ��س ����اد 
�� ���ن �����ت �������� در  ا�������  ا��   ����
����ن ا�� �� ���� ���ن د���ه ا�� ا�� �� ر����� 
از ا�� ��ا�� ��ار�� و �� �� از �����ت �� ����� آن را 

�� ��دن د���ی ����از��. 

در ���� ��ا��� ���� ر���� �� ��� ��ش دار�� �� ا���د 
ا���م در��ره ا�� ��ا��، آن را ���ن د���ه ���� ����د 
رژ�ــ� ا������  و  ����ن  ��ا���ت ������ ���ن  و  روا�ــ� 
������ ����اد ����.  ا�� ���� ��ن، ر��� ����ر 
����ن د��وز ��� از ا���ی ر��� ��ا�� �����  ��ز��ی 
��� �� ��م و��د ��� ��ا�� ������ ��  در����، ��� ��
��د ا��ه ��� �� �� آو�� دور   ��� رژ�� ���������، ��

از ذ�� ا��.
��د: ا��ه ��� �� ا��ا���  ر��� ����ر ����ن ����� 
����، دور از ذ�� ا�� و ��� ��ا�� ������ و��د 

��ارد و �� ��� و�� ���� ��ری ���ا��� ��د.
��ن در ��� د���ی از ا���را�� �� روا�� �� ���� 
ــ�ود: �ـــ�ب ا... در ���ت �ــ� ��  �ـــ�ب ا... �ــ�دا�ــ� و ا�ـ
در   �� ز����  و   ���� ��ور���  و   ��� ��  �������

ا��.  ��ور���  ــ�ب ا...  �ـ  ،�� ��  ���� �ــ�دم  آ���ن 
از آ��� �����م: �ــ�ب ا... ���ی ��ور��� ��ده و ا��ام 
�� ��� ا���ل  ز����  �ــ�اده ا�ــ�.  ا���م  ��ور���� 
��د�� ا�� �ــ�ب ا... ��د  ��ز��� �� را د���� و ���ت 
�� ����� و ���� ��ن را از ��ث ا��ا��� ���� آزاد ��د.
وی �� ا�ــ�ره �� ا���ی ��ا�� ����� ��ز��ی در���� 
�� در  �ــ�د:   ��� ��  ��� ا�����  و ������  ����ن  ���ن 
��ا�� ����� ��ز�� �� ����� از �� ��ن د�� ������ 
و ا��� ��زه ای �� ������ �� داد��. ا�� ��ز���ی ا���ن 
ا����اج ��ز و ��� را ��ا�� �� ��� �� ا��اری ��ای ���ون 
آوردن ����ن از ���� ا�� و ا�� ���� �� �� ������ �� 
�ــ�خ ر���� ����ری ا�ــ�؛ ��ز�� را  ��� از ر���� از 

���� ��د�� �� وارد ��� �����.

 نقش حزب ا... و مقاومت
ــ�رت ������ �ـــ�د را وارد  ــ� � ــ�ب ا... �ــ�ــ�ــ�ن � ــ �ــ��ــ� �ـ
�ــ�ات ����� �ــ�ز�ــ�ی در�ــ��ــ� �� رژ�ــ� ����  ��آ��� �ــ�ا
��������� �ــ�ــ�د ا�ـــ� �ـــ�رت �ــ�ــ��ــ� و �ـــ�زدار�ـــ�ه آن 
��ه ����ه ������  ��ا���، ��گ ����ه و ا��ار ���ر ��� ��ا
��ه ��������� �����، ��ر����  ��د.  �� از ۱۱��ل ��ا
ــ�واز ����د��ی �ـــ�ب ا...  و �ــ��ــ� �ــ�ا�ــ� �ــ�ی �ــ� آو�ــ�، �ـ
�ــ�ر�ــ� در �����ا�� و �ــ�ب ا��ــ�  ــ�زی  � ــ�از �ــ�ــ�ان  �ــ� �
�� ���� ای ������ ���ا...،���� وا�� �� �� ا��ا��� 
���� �� ��� ����� از ��ا��� ��ی ���� ��د ������ 
���وت را �� ���ان ��زی ���� �� ر���� ������ و در ����� 

��ر�� �� در ا����ر رژ�ــ� ا������ ��س  �ــ�زی  ���ان 
در   ���������  �������  ،������  ����� ����د.  �ـــ�ار 
����۱۳ �������ن ا�� رژ�� در ا�� ��ره ���: ا�� ��ا�� �� 
��م ��� ��� ���ا... ��� ��، ز��ا او ��د �� دو�� ����ن 
را �� ا����د�� ����� ��د. ������ ا��ود: ���ا... �� ����� 
������ زورآز���� �� رژ�� ا������ ��س ر���ه و ��� �� در 
ا��ا��� ���� ��� ��ا�� در ا�� ا�� �� او ���وز ��د ���� 
����� ا������ان ��س �������ی وی را ��ی ��ا��� 
���� و آرام ��ا��� �� و در �����، ��ا�� ���ن ���� �� 

������ �� �� ��ا���، ���� ��ا�� ����.

تحلیل

��رت ���و�� در ��� ����
��ا�� ���� ����� ��ز��ی در���� ���ن ���ت ��ی ������ و رژ�� ��������� ا��� ��

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

��� ���ا... ��ا�� ����� ��ز��ی در���� ����ن 
�� رژ�� ا������ ������ را �� ����� ��� و ��� 
����ن   :��� و  و ���و�� �ــ�ا�ــ�  ����ن  در ��� 
���م ا��ا��ت و��ه ���و�� �� از ����� ا���د 
����ط �� ��و��ه ����� ��ز��، ا�ــ�م �� و آ��� 
ا���ق ا���د، �� ���وزی ����ر ����ر �ــ�رگ ��ای 
دو��، ��� و ���و�� ����ن ا��. وی ����� ��د: 
���ظ  از  ��ز��   ����� ��ا�� ����  ا���ی   �����
���� ��� در�ــ�ره  �ــ� �ــ�  ���� ������ آن ا�ــ� 
�ــ�دی �ــ�زی روا�ــ� �� رژ�ــ� ���� ���������، 
��ات ����ط �� ��و��ه  ��  ���� و ا��س ا��. ��ا
����� ��ز�� ���� ��������� ��د و ���ت ��ی 
�ــ� �ــ� ����ت  ــ� �ــ� ���  ������ و ا��ا���� ز�
��ا��   ��� را  آن  ����ن  �ــ�  ���ی  و  ��ا���� 
ــ�وی ا�ــ�ــ�ی ا��ا���� ���� و �����ن  ــ�د، � �
ــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�زش  ــ� ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� د�ــــ� �ــ�ــ� دا�
��� ��د ��و��ه �����  ��� �����. ��� ���ا... ��
��ز��ی در���� �� �����ه ��� ا����� ���� و 
در��دار��ه ��� ���� ��زش �� ا��ا��� ���� ���� 
و ا�� رژ�� اذ��ن دارد ��� ����� ا����� در���� 
���ده ا��. وی ا��ود ����ن ا��وز ����� ���� را 
��� �� ��ا�� �� آن را در ��ا�� ����� ����ی ��ار 

��ا�� داد. 
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I N C I D E N T

گزارش تصویری

 حادثه تروریستی
 حرم شاهچراغ 
به روایت  تصویر

اغتشاشگران  علیه مدافعان امنیت
دو پاسدار و سه  بسیجی با شلیک گلوله اغتشاشگران در تهران، 

مالیر و آمل به شهادت رسیدند.
گــزارش جام جم، شامگاه چهارشنبه چهارم آبان امسال در  به 
پی ناآرامی ایجادشده توسط اغتشاشگران در پایتخت، پاسدار 
گــردن توسط  کمندی از ناحیه ســر و  ــه ای بــه نــام امیر  31ســال
آشوبگران به شدت مصدوم شده و در ادامه به شهادت رسید. 
موضوع شهادت او ساعت 21 و 30 دقیقه همان شب به بازپرس 
گزارش شد. با هماهنگی  کشیک قتل دادســرای جنایی تهران 

قضایی پیکر این شهید به پزشکی قانونی منتقل شد. 
قاضی ساسان غالمی، بازپرس شعبه سوم دادســرای جنایی 
کــه این  ــاره گفت: بــررســی هــای اولــیــه نشان داد  تــهــران درایــن ب
پــاســدار بــراثــر اصــابــت نارنجک شهید شــده  اســت. پــرونــده ای 
دراین باره تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی ضارب این 

شهید ادامه دارد.

   شلیک مستقیم اغتشاشگران به شهید نظری
استان  در  مالیر  سپاه  ــاســدا ران  پ از  یکی  چهارشنبه  شامگاه 
همدان به نام شهید سروان علی نظری حین تعقیب عده ای از 
لیدرهای اغتشاشات در این شهرستان به ضرب گلوله مستقیم 
این افراد به شهادت رسید. سروان علی نظری متولد سال 1365 

بود و از وی یک فرزند دختر به یادگار مانده است.
گفت: در جریان  ــاره   محمد رحیمی، دادســتــان مالیر درایــن ب
ــای امــنــیــتــی به  ــروی ه ــی اغــتــشــاشــات شــامــگــاه چــهــارشــنــبــه، ن
خودرویی مشکوک شده و دستور ایست به راننده می دهند اما 

سرنشینان بی توجه به دستور متواری می شوند. 
، خـــودرو بـــرای لحظاتی بــا شلیک مــامــوران  گــریــز در تعقیب و 
نیروهای  از  یکی  حین  همین  در  مــی شــود.  متوقف  انتظامی 
کردن  اطالعات سپاه به خــودرو نزدیک می شود اما  پس از باز 
از اغتشاشگران به شدت مجروح  با شلیک مستقیم یکی   ، در
می شود. متاسفانه این پاسدار به نام علی نظری پس از انتقال 
به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات به درجه رفیع شهادت 

نائل شد.
ــم از  ــاون ســیــاســی و اجــتــمــاعــی فــرمــانــداری ویـــژه مــالیــر ه ــع م
دستگیری شش نفر از عوامل به شهادت رساندن سروان پاسدار 

علی نظری خبر داد.

   ترور 2 بسیجی در آمل
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران هم دیروز 
در  تروریستی  عملیات  یــک  در  پنجشنبه  شامگاه  ــرد:  ک اعــالم 
شهر آمل دو نفر از نیروهای بسیج مردمی به شهادت رسیدند. 
کسری و علی فاضلی، دو شهید حادثه تروریستی آمل  هادی چا
بودند که خارج از تجمع و داخل یک کوچه، با اسلحه کمری و از 

پشت مجروح و سپس شهید شدند.

   حمله به جوان بسیجی
در جــریــان نــاآرامــی هــای چهارشنبه شــب، آرمـــان عــلــی وردی از 
نیروهای بسیج به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شهید علی وردی 
با جراحت شدید  کباتان  ا در  ناآرامی های چهارشنبه شب  در 
ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شد 
و سپس به شهادت رسید. شهید علی وردی 21 ساله و عضو یگان 

امام رضا)ع( سپاه محمد رسوال ا... )ص( تهران بزرگ بود.

گزارش 2

خــون هــای جــاری شــده در کف 

گروه حوادث

لیال حسین زاده
حرم شاهچراغ)ع(، دیوارهای محمد غمخوار

ــــت  ــاب اصــ از  ســــــــوراخ شــــــــده 
گلوله ها، چادرنمازهای  سفید گلدار خونین، تسبیح های 
خون آلود، فرش های گلگون شده با خون نمازگزاران و 
ــردان و کــودکــان بی گناه و  پیکرهای بــی جــان زنـــان و مـ
معصوم غلتیده در خون، نتیجه جنایت هولناکی است 
که تروریست تکفیری داعش چهارشنبه چهارم آبان ماه 
رقم زد و 15نفر از زائران را بی رحمانه به شهادت رساند. 
ایـــن اولــیــن بـــار نیست کــه تــروریــســت هــا حـــرم مقدس 
امامان و امــامــزادگــان را به خــاک وخــون می کشند و 30 
ــرم مقدس  ــران ح ــ ــال 1373 نیز 26 نفر از زائ خـــرداد س

امام هشتم)ع( با انفجار بمب به شهادت رسیدند.

به گزارش جام جم، غروب چهارشنبه چهارم آبان بود و زائران 
ــروع نــمــاز مــغــرب و  ــراغ)ع( منتظر شـ ــچ ــاه ــــادی در حــرم ش زی
عشاء بودند. صدای اذان در صحن حرم طنین انداخته بود. 
درحالی که زائران وضوی عشق می گرفتند و با قراردادن دست 
بر سینه به آقای خود ادای احترام می کردند و سالم می دادند، 
آماده شدن  تروریستی سیاه دل، در حال   ، گوشه ای دیگر در 
برای اجرای نقشه خونبارش بود. هوا تاریک شده بود که مردی 
کی رنگ و کتانی های سفید،  با کاپشن چرم مشکی، شلوار خا
کوله پشتی سیاهرنگی به پشت داشت، آرام آرام به  درحالی که 
سمت در ورودی حرم شاهچراغ)ع( نزدیک شد. وقتی به چند 
متری در رسید، سالح  آماده به شلیکش را از کوله بیرون آورد و به 
سمت نگهبان نشانه رفت و او را به رگبار بست. صدای شلیک 
گلوله ها در فضا پیچید. نــمــازگــزاران و خــدام با نگرانی  ممتد 
که چه اتفاقی افتاده اســت. هیچ کس  به هم چشم دوختند 
گلوله شنیده اســت.  ــدای شلیک  کند ص ــاور  ب نمی خواست 
جو آرام و روحانی که تا چند دقیقه قبل از آغاز جنایت در حرم 
گهان با شلیک های بی امان تروریست سیاه دل  کم بود، نا حا
به هم ریخت. مرد جنایتکار پس از اولین جنایت های خود، به 
سمت شبستان امام خمینی)ره( رفت تا جنایات خود را ادامه 
که متوجه نزدیک شدن قاتل شده  دهــد. نمازگزاران و خــدام 
بودند، به هر طرف دویدند تا از گلوله های مرگبار جانی تکفیری 
در امــان باشند. یکی از خــدام حــرم شــاهــچــراغ)ع( می گوید: 
تا دقایقی دیگر  که شنیدم، می دانستم  را  گلوله ها  »صــدای 
فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد و قاتل به سمت شبستان خواهد 
آمد. به سرعت به سمت در شبستان دویدم و در را بستم تا او وارد 
نشود و به سمت نمازگزاران نرود، اما یکدفعه متوجه من شد و به 

سمتم تیراندازی کرد و با شلیک او، شیشه ها روی سر و صورتم 
خرد شد. با بستن در شبستان او نتوانست خود را به شبستان 

و نمازگزاران برساند.« 
با توجه به زمــان حمله مرد تروریست به نظر می رسید هدف 
اصلی او ورود به شبستان و به رگبار بستن نمازگزاران بوده است. 
با بسته شدن در شبستان، قاتل از سمت ایوان شاهچراغ)ع( 
وارد صــحــن شـــد. تــروریــســت تــکــفــیــری تشنه ریــخــتــن خــون 
نمازگزاران بود. وارد هر قسمت از حرم که می شد، پیر و جوان 
و حتی بچه های بی دفاع و بی گناه را به گلوله می بست. قاتل 
بعد از هر تیراندازی به نمازگزاران، دوباره برمی گشت و پیکرها را 
گر می دید یکی از آنها زنده است و هنوز نفس  بررسی می کرد. ا
می کشد، با بی رحمی عجیبی، تیرخالص را به سمت آنها شلیک 
می کرد. تعدادی از نمازگزاران که به شدت وحشت زده بودند، 
به سرعت خــود را به پشت یک وسیله سرمایشی رساندند تا 
شاید از دید آدمکش تکفیری در امان باشند. همه نفس شان 
را در سینه حبس  کرده بودند تا قاتل متوجه آنها نشود. برخی 
مادران که کودکان شان همراه شان بود، خود را سپر بالی آنها 
کرده بودند تا دست قاتل به جگرگوشه شان نرسد. قاتل وقتی 
به نزدیکی  محل پنهان شدن نمازگراران رسید، اطرافش را نگاه 
کــرد و متوجه نقطه ای پنهان  کــرد و برگشت امــا دوبـــاره شک 
در گوشه ای از حرم شد. نقطه مشکوک، همان جایی بود که 
با  تروریست تکفیری  بودند.  پنهان شده  نمازگزاران بی دفاع 
خونسردی عجیبی، سالحش را دوباره مسلح کرد و لوله اش را به 
سمت نمازگزارانی گرفت که از ترس زبان شان بند آمده بود. ترس 
را در چشمان نمازگزاران می دید اما قلبش سنگ تر از آن بود که 
به آنها رحم کند. ثانیه ای بعد، انگشتش را روی ماشه سالحش 
گذاشت و شروع به شلیک کرد. پیکر نمازگزاران مانند گلی  که 
یکدفعه از ساقه بشکند، یکی یکی خم شد و روی زمین افتاد. 
قاتل اما به همین راضی نشد و دوباره چند ثانیه بعد به سمت 
آنها برگشت و به پیکرهای بی جان و نیمه جان آنان شلیک  کرد. 
خــون از هر طــرف روی زمین و دیــوارهــای حــرم شاهچراغ)ع( 

جاری بود. ماموران یگان ویژه پلیس به سرعت در صحن حرم 
حاضر شدند و درگیری شدیدی میان آنها و تروریست تکفیری 
کــه دو طــرف بــه سمت یکدیگر شلیک  ــود  گلوله ب آغـــاز شــد. 
کرده بود و  می کردند. عامل تروریستی، قصد جان ماموران را 
می خواست نام آنها را هم به لیست جنایت خود اضافه کند. 
در گیرودار تیراندازی، ماموران در یک فرصت مناسب قاتل را 
با شلیک یک گلوله زخمی کردند. قاتل که نمی خواست تسلیم 
شود، دوباره اسلحه اش را مسلح و به سمت ماموران تیراندازی 

کرد و پلیس نیز با شلیک سه گلوله او را نقش بر زمین نمود.

    وضعیت نامعلوم عامل تروریستی
کز درمانی  قاتل به سرعت دستگیر و برای درمان به یکی از مرا
منتقل شد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
فارس درباره آخرین وضعیت وی گفت: » وضعیت عامل حمله 
تروریستی پس از عمل جراحی وخیم است و هنوز پس از عمل 
جراحی به هوش نیامده است.  « این در حالی است که برخی 
کت او بر اثر شدت جراحات خبر دادند اما مقامات  منابع از هال

رسمی آن را تایید نکردند.

    روایت شاهدان حادثه 
با آرام شدن جو متشنج، خــدام و حاضران در حرم متوجه 
زخمی ها و شهدا شدند که در خون خود غلتیده بودند. پیکر 
شهدا در ملحفه ای سفید پیچیده شده و مجروحان هم برای 
درمان به بیمارستان های مسلمین، شهید رجایی و نمازی 
شیراز منتقل شدند. یکی از مجروحان پیرمرد حدود پنجاه 
و چند ساله ای است که در این حادثه تروریستی زخمی شد 
و حاال در بیمارستان بستری اســت. او از آن لحظات مرگبار 
به جام جم می گوید:» در رواق جلوی ضریح و در صف نماز 
که صدای تیراندازی  بودم. هنوز نماز را شروع نکرده بودیم 
آمد. با شنیدن صدا، سعی کردم از در اصلی حرم شاهچراغ 
)ع( خارج شوم اما موفق نشدم؛ وارد اتاقکی در کنار در اصلی 
گرفتم ولی در همان جا نیز  حرم شدم و در این اتاقک پناه 
گلوله  گــردن مــورد اصابت  ما را به رگبار بست و من از ناحیه 
قرار گرفتم.«مجروح دیگری نیز می گوید:» با همسر و فرزندم 
در حرم شاهچراغ )ع( بودیم که صدای تیراندازی را شنیدیم. 
مــردم هراسان به این سو و آن ســو می دویدند. ما در اتاقک 
کوچکی در ورودی حرم پناه گرفتیم اما یک نفر با اسلحه وارد 
اتاقک شد و به سمت ما شلیک کرد که من از ناحیه دست 
کمر هدف اصابت  چپ و پای راست و همسرم نیز از ناحیه 

گلوله قرار گرفت.«

   شاهدان، خانواده شهدا و مصدومان 

حمله تروریستی  به شاهچراغ)ع( را برای »جام جم« روایت کردند 

آرتین چهارساله هم همراه بــرادر بزرگ تر و 
پدر و مادرش به زیارت شاهچراغ رفته بودند 
کوچکش خبر نــداشــت تــا دقایقی  امــا روح 
دیــگــر عــزیــزانــش را از دســـت خــواهــد داد. 

، مادر و برادر بزرگ تر او را با شلیک گلوله ها به شهادت رساند. آرتین  خصم، پدر
خودش هم تیر خورد و در بیمارستان گفت:»داشتیم سوار ماشین می شدیم که 
تفنگ زدن.« او حاال در بیمارستان بستری است اما هنوز نمی داند نه پدر دارد، 
. در این حادثه سه دانش آموز هم به شهادت رسیدند که یکی  نه مادر و نه برادر
از آنها برادر آرتین بود.یکی از بستگان این خانواده به جام جم گفت: » خانواده 
که  سرایداران روز چهارشنبه برای زیارت و نماز به حرم شاهچراغ رفته بودند 
با اطالع از تیراندازی همراه چند زائر دیگر به اتاقکی کوچک که در گوشه حرم 
بود، پناه بردند اما تروریست سنگدل به سمت آنها تیراندازی کرد و جان شان را 

گرفت. آرتین هم از ناحیه دست زخمی شده است. «

برای آرتین

سیدفریدالدین معصومی هم یکی از شهدای 
حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع( بود. او 
نخبه رشته مکانیک بود و دکترای این رشته 
را داشت. با این که کشورهای زیادی خواهان 

او بودند، اما ترجیح داد به ایران برگردد. معصومی، مدیرعامل جوان هلدینگ برق 
و انرژی غدیر بود که  برای پیگیری روند پیشبرد پروژه های برق و انرژی غدیر در 
استان فارس، به شیراز سفر کرده بود.یکی از همکاران این نخبه به جام جم گفت: 
» کشورهای زیادی خواهان این بودند که فرید در آنجا بماند و فعالیت کند اما 
او ترجیح داد به ایران برگردد و در اینجا خدمت کند. چهارشنبه عصر او پس از 
جلسات کاری و همزمان با نماز جماعت مغرب و عشاء، به حرم شاهچراغ )ع( 
رفت تا نماز مغرب و عشا را آنجا بخواند و بعد به تهران بازگردد اما توسط تروریست 

سیاه دل به شهادت رسید. او آرزوی شهادت داشت و به آرزویش رسید.« 

برای سید فرید 

هــوشــنــگ و امــیــد خـــوب هـــم اهـــل بهمئی 
در  که  بودند  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
حرم شاهچراغ به شهادت رسیدند. همسر 
شهید هوشنگ خوب که همسر و پسرش در 
این حادثه تروریستی به شهادت رسیدند، 
مــی گــویــد:»هــمــراه بــا همسر و فــرزنــدم بــرای 
زیارت و خواندن نماز،قبل از اذان مغرب وارد 
صحن حرم شاهچراغ شدیم، پس از زیارت و 
خواندن نماز از صحن خــارج شدم و مننظر 

گهان با صدای مهیب گلوله، درهای حرم  همسر و فرزندم در حیاط حرم بودم که نا
بسته شد و زائران وحشت زده به گوشه ای پناه بردند. فردی با ورود به داخل حرم 
زائران را به رگبار گلوله بست و همسر و فرزند جگرگوشه ام را که داخل حرم مشغول 
زیارت و خواندن نماز بودند، به ضرب گلوله به شهادت رساند.«امید از هنرمندان 
استان کهگیلویه و بویراحمدبود . به گفته یکی از دوستانش، قرار بود پدر خانواده - 
هوشنگ- در یکی از بیمارستان های شیراز بستری و جراحی شود . آنها قبل از رفتن 
به بیمارستان تصمیم می گیرند برای زیارت به حرم احمد بن موسی)ع( بروند که با 

تیراندازی تروریست کوردل به شهادت رسیدند. 

برای هوشنگ و امید

 در پی حمله تروریستی به حرم مطهرحضرت احمد بن موسی شاهچراغ)ع(

ــوز اهـــل ســیــرجــان اســتــان کــرمــان   2 دانـــش آمـــوز شــیــرازی و یــک دانـــش آمـ
به شهادت رسیدند.

، فرزند مهدی دانش آموز  یکی از این دانش اموزان، شهید محمدرضا کشاورز
آرشام  پایه دهم دبیرستان شاهد سیداحمد خمینی و دیگری نیز شهید 
سرایداران فرزند علیرضا دانش آموز پایه پنجم دبستان شهدای شوش و هر 
دو از دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز بودند.پدر و مادر شهید 

سرایداران نیز در این حادثه به شهادت رسیده اند. 
علی اصغر لری گویینی فرزند عباس، دانش آموز پایه دوم مدرسه عشایری کعبه 
در روستای چاه قوسکی منطقه خیرآباد شهرستان سیرجان بود که در حرم 

شاهچراغ به شهادت رسید.

برای محمدرضا،آرشام و علی اصغر

شهید ندیمی یکی از همان نفراتی است که همراه با بقیه زائران، کنار 
وسیله سرمایشی پناه گرفته بودند و او با لباسی سفیدرنگ جلوتر از 
گلوله قــرار گرفت. او در زمــان شهادت در  همه ایستاده بود و هدف 
حرم شاهچراغ)ع( 45 ساله بود. مادر شهید ندیمی می گوید: »پسرم 

روز چهارشنبه ساعت سه بعدازظهر به حرم رفت و 
دیگر برنگشت. وقتی خبر حمله تروریستی به حرم 
را شنیدم، با پسر دیگرم تماس گرفتم و به او گفتم 
مجتبی هم در حرم بود. هرچه با تلفن همراه او تماس 
گرفتیم، جواب نداد تا این که متوجه شدیم شهید 
شده اســت. وقتی فیلم دوربین های مداربسته را 

منتشر کردند، لحظه شهادت پسرم را دیدم.

برای مجتبی
حسنعلی  پور عیسی، خادم حرم حضرت شاهچراغ بود و 
درحالی که تالش می کرد زائران را از مهلکه دور کند، هدف 
اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.فرزند شهید 
پورعیسی می گوید:»پدرم 73 ساله و اهل لنگرود گیالن 
بود، اما سال ها در شیراز زندگی می کرد. او 16 سال خادم 
حرم امام رضا)ع( و 14 سال هم افتخار خادمی شاهچراغ 
کــه در حرم  )ع( را بــه عهده داشـــت. وقتی خبر دادنـــد 
درگیری پیش آمده، با دلشوره به پدرم زنگ زدم. گوشی 
گفتند پــدرت روبــه روی  دســت یکی از همکارانش بــود. 
ضریح به شهادت رسیده اســت. پــدرم فــردی بـــی آزار و 

مظلوم بود.«

برای حسنعلی

تروریستی، 30 نفر مصدوم  ایــن حــادثــه  در 
آنها  از  که وضعیت جسمانی دو نفر  شدند 
وخیم است. دلبر کریمی یکی از مصدومانی 
است که در بخش مراقبت های ویژه بستری 

است. همان مادری که خودش را سپر بالی کودکش کرد تا گزندی به او نرسد. مادر 
ک  آن روز همراه صف نمازگزاران وارد شبستان شد و هاج و واج از صدای ترسنا
شلیک گلوله ها به گوشه ای پناه برد و جگرگوشه اش را هم به سینه اش چسباند. 
صدای شلیک ها که نزدیک شد، مادر خودش را سپر بالی فرزندش کرد. در یک 
آن، گلوله ها بدن مادر را دریــد. او در حالی غرق در خون روی زمین افتاد که به 
رسالت مادرانه اش عمل کرد و جان فرزندش را نجات داد. دقایقی پس از زمینگیر 
شدن تروریست تکفیری، امدادگران از راه رسیدند و مادر و فرزند را که هر دو مجروح 
کردند. مادر حاال شرایط وخیمی دارد و در  شده بودند، به بیمارستان منتقل 
بخش مراقبت های ویژه بستری است، اما فرزندش نسبت به او شرایط جسمی 
کار چند سال پیش هم بهزاد سیفی، خواهرزاده اش را در  بهتری دارد. این مادر فدا
نبرد با داعش در سوریه از دست داد و شهید سیفی نیز یکی از مدافعان حرم است.

برای دلبر 

1- زهرا اسمعیلی فرزند آقاجان 46 ساله
2- علیرضا سرایداران فرزند محمدحسن 4۹ ساله

3- آرشام سرایداران فرزند علیرضا 10 ساله

4- مجتبی ندیمی فرزند مصطفی 45 ساله
5- حسنعلی پورعیسی فرزند محمداسماعیل 73 ساله

6- بهادر آزادی شیری فرزند علی همت 60 ساله

7- سیدفریدالدین معصومی فرزند سیدمحسن 3۹ ساله
۸ - علی اصغر لری گویینی فرزند عباس 7 ساله

۹- محمدرضا کشاورز فرزند مهدی 15 ساله
10- محمدولی کیاسی فرزند غریبعلی 54 ساله

11- احساس مرادی فرزند محبعلی 5۸ ساله
12 - هوشنگ خوب فرزند خداداد 64 ساله

13 - امید خوب فرزند هوشنگ 32 ساله

گفته های  جنایت تکفیری نا

هویت 13 شهید شناسایی شد
وریستی در شاهچراغ مورد  سازمان پزشکی قانونی در اطالعیه ای اعالم کرد که هویت 13 نفر از شهدای حادثه تر

شناسایی قرار گرفته است. اسامی این شهدا به شرح زیر است: 

برای دیدن  گزارش تصویری و 
لحظه ورود تروریست تکفیری   

به حرم شاهچراغ و شهادت 
زائران کیو آرکدها  را  اسکن کنید
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ــ�ان ــ ــ� د� ــ� �ـ ــ ــ� و و� ــ� �ـ ــ� �ـ �ــ�ــ� و �ــ�ــ�ــ�ن �ـ
ــ�ده دل �ــ� �ــ� �ــ�ــ� �ــ�ی �ــ� �ـــ�ور �ــ�دم �ــ
�����ر

پیشخوان

امروز در تاریخ

اوقات شرعی

ک ��د �� ر����ه و  �ــ�اری ا�� ���� از ز��ا���ن دوره ر����ه ����� ��د�� �� ���� �� ��وش �� وا
ا��ا���ن او ���د��. ا�� ا��اد را ا���ا �� ��و��ه ��زی ��ی ���� را�� ز��ان �� ��د�� و �� از ���� 

��ار ���� و از ��� ر���� �����. ک ��د را وا ����� و ����� ����ر �� ������ ا���د ا��
�� از ���ط ر����ه، ����  «و���» از ��ل ��� از ����ان ���� �� �� ����� از ا�� ��ارد ���� ا��ره 
��د: �� روز �� ��ز ��ا ��د�� �� ��� ا���ادی، �� ز��ا�� د��� آورد�� و در ا��ق رو�� روی �� �� داد�� �� 

�� ��� ورود �� ���ل ���: «ا�� ّ�ٰ و ا�� ا��� را���ن».
». از آن روز �� ��� ���� و ر��� روزی دو ��ر ��  از �����ن ���� �����م ا�� ����؟ ��� «��� ���ر

���ل او �� ر����. �� �����وی ��دم �� ���� �� ��ر ��ده. �� ��دم �� او 
�� را ����� و او ���� �� ��وش  ��� از �����ن ���ل ا��؛ ��  ��ا���� ا��
���د. ���� ز��ان و ر��� �� ����ت او �� آ���� ��ای ا�� ��د �� او را را�� 
�� ����. روز��ی اول را�� �� ��وش ���د، �����ه �� داد و  �� ��وش ا��

��ار ��د و آزاد ��. �� را وا ا��
«دا����� از ��� ر����ه» / ����د ����� / ��۲۵۲-۲۵۱

���� ��
در  �ــ��ــ�ر  ��������ن  از   ��� ����ا��  ����ر�� 
ــ�ــ�ت د�ــ�ع �ــ�ــ�س و �ــ��ــ� ������  �ــ��ــ� اد�
ــ�ای �ــ�د�ــ�ن، �ــ��ــ�ا�ــ�ن و  دا�ــ�ــ�ن �ــ�ی ���� �ـ
��ا��ن ا�ــ� ا�ــ� ��� از ��� ���� آ�ــ�ر وی ر��ن 
«�� ����» ا�� �� ���� روز�ــ�ی آ�� ��� را 
 ���� ������� از   ���  ����  ��  .��� �� ���ن 
����ا��   ����ر��  �ــ�ــ�ب �ــ�ی  �ــ�ــ�وف �ــ��ــ�  و 
ــ� ��  �ــ� �ــ�ــ�ر �ــــ� رود �ــ� �ــ��ــ� ا�ــ�ــ�ــ�رات ا�ـ
��پ ر���. ر��ن، دا���ن ���ی ۱۸���� �� ��م 
��در���� ا�� �� از ����اده ای ���� ������ �� 
���� ����زی �� رود. ��در از ���ان �� ����� ای 
دورا���ده ا��ام �� ��د و در ���ر ��� ��ار �� ���د 
�� در ا�� ����ران و��ان ��ه و �� ��ی �� ����، 
��� ���� ��ای ���ر و ��ور روی رود���� زده ا��. 
��در ��د را از ���ی ������� �� ���� ای ��ت از 
ا�� ��ز��� �� ر���� و در آ��� �� ��ور ����ات 
��� ����� ��د �� ��دازد و �� ���� �� ر�� �� 
د��� �� ��ان ����� دارد و �� ��ای ����ن، ���� 
او �� آ���� ز���� �ــ�د ر���ه ا�ــ�. در ا�� 
دا���ن ��در �� ��ا�� �� ���� ��ود �� آرا�� در 
�� ����. ز���� در ���ر ا���ن ��ی د���  آ��� ��
و ������ �� در آن ��� ��� ����د ��ه ا��، از 
ا��� ����� �� ����اران و ا�� ����� ��� ا��. 
�� ا�� �� ��� ���  در �� ����، ا�� ����ن ��
ا�� ���� و ��در ����� ا�� ا���س را �� ��دش 
���اه دارد. ������ دا���ن ���� ����� ���ن 
�ــ�گ و ز���� را ���ن �� د��. در ا�ــ� ��� ��در 
��� �� ��� �� ����� ا��اف 
��د ار����� دا��� ���� �� او 
را از ��ا���ی �� درآورد. ار����� 
 ، �� �� �� ����، �ــ�ای ���ر
���ه �ــ�، �ــ�ران و... دارد و �� 
ــ� در ���  ــ�� ــ� �ــ�ــ�ی ز� را �

آ��� �� ���.

دو پهلوی

���دت ��داران ر��� ا��م /۱۳۶۰
زادروز آ���� آ��������، ��ر��دان / ۱۲۹۱

۱۳۰۶ / ، ر��� ار���� زادروز ���� د���ی، آ�����ز

ز��� در ازای آزادی!

ا�� �� �� ��ز��� ــ ��� �����س ــ روی �� �����رد ���� 
��ز���� ���ر

���� ا�������

�������� در �� ��ر��اه �� ر�� و آ�� ���ی ���رش ��� ��� از 
�� ���� ���� آ�� ا����ده ���� ���ر در ��را�� ����ل ����� ��ه  ����� دارد؟ ا�� �� 
�� ��������� �� ���� ���ه ��� را ����� �� ا����ده از �� ���� ����� ��� ���ر؟ آ�� 
����� �� ��ا���ه �� ����� ���ی ا������ �� ����ل ���� �� ����ی ��� ��دن ����� 
آن ����ل ا��؟ ��� �� ا�� �� ا�� ���ه �� ���ر در ار���ط �� ����ل ����� ����ه ��ن 
�������؟ ا�� �� �� ������ �� ����� ���� ا�� در ���ل ����� ��ی ����� ا�� ���ه �� 
آن را ����� ���� �� �� ���ظ ���� و ������ و �� �� ���ظ ا���� ���ر ��� ا��؟ ا�� 
��و��  ���ی  �ــ�ا�ت ���� �ــ�ای �� ا���� ����� ��ا��� ���� ا�� در ا���ای دوران ��ا
ا�� روال ا����ه �� ����� ���� ����ری از ���و��ان ���� ��. ��د��ن ����� �� در ���ن 
��ه ��ی ا���ا�� ���ه ��ی ����ر (���ن ������� ��ی ���زی) �� در���� ����� ��ی 
���� ����� ا��ام �� ����� ����، ��ص و دارو���� ��د�� �� �� اد��ی آ��� ��ره در��ن 
���ی ا�� ����ری �� �� ��ش ���  ��و�� ��د! ���ار��ی وزارت ���ا�� در ��ران ��ا
�����. ������ ��د �� ���� �� ���ان ����ن در ا�� �����ی ���زی ا��ره ��د�� و ��ور 
دا���� ���د ��ا���� ���� �� ا�� ر���ر �� ��ا�� ��ن ����ری را �� ��� ����ازد. ������� 
���ه �� در ���� ��ی ا������ ���زی را �� ��ان در ��زه ��ی ������ ��رد ��ر�� و 
��ا�� ��ار داد؛ از���� ������ت ��زر���� ����� ��ه از ��ی آ��ن �� ���ان ���������ه 
�� ����ل، ا����رد���ه ����ای ��ف وا�ــ�، ا���م �ــ�ادن ����ات ���� در ���ل 
درآ����ی ���� از ������ ��ی درآ��زا و ا���� ��ا�� ����� �� ا���ر��� آ��ن در ز���� 
��وی ��زه ��ی ذ�� ��ه در��ره ������� ���ه ��ی ����ر و  . �� ��ر�� و وا ����� روز
������ ����� ��ی د��� ���ر�� در ���ل �����ی ��ی ���زی ������� �� �� ��ان �� 
ا��اع ��ا��� �� ا�� ����ه �� ا��ره ��د. �� ���ان ���ل در ز���� ا���ر�����ی ����� و 
�� ا�� ا�� ��  ������ آ���، ����رد��ی ������ ���� ���اه �� �����ت ���� ����. ��ا
����� ��م و �������ارا�� در ��زه ����� و ار�����ت ا��. ا�� ��ا��� د��� ������ و 
��ذ��  ����� ��ا�� ا�� �� در ز���� ������ت ��زر����، ا�� �����ت و ������ی از ��� ا
�� ��ا�� ������� ����.  ������ت ا���م ��ه �� و��ه از ��ی ���� ��و�� ��ی ���� 
����� ���� ���ه �� در  �� از ا�� ا�� �� در���ص ������ت و �������ی ��رت  ��

ر���� ��ی ار���ط   ���� و �� ���� او�� ���ی ���زی و ر���� ��ی ا������ �� ������ 
و��د دارد.  ����� ��� و ����ت، رو�� ���� ��ای ����� ��رزار �������� و ا��ا�� ���ر و 
���ر�� ���م ��دم ا��. ا����ده از ���ه ��ی ����ر �� ���� �����������ن در ������ت 
�� ��ر ����ده �� ���ان �� روش ��زار���� ا�����ارد �� ��ف ��و�� �����ت ���� و 
ا��ا�� ��� ��زار ��ای ������ی ����د را�� ا��.  از د����ه �� ���رش د���ه ����� 
�����ی از ��ی �� ��د ����ر ��ای ا����ل ���� ا����د ��دن ����ل ا����ده ��ه 
���� او، �����ی از ���� و ا���د ������ی وا��� ا����ده �� ��د.  در ���، ������ت 
�����ی ا��� ��ای ��و�� ����� �� ا����ر���� ������� ا����ده �� ��د �� ����� آ��� را 
��� ��ان �� ��زر�� ��� از ���� ����� داد؛ ��ای ���ل، در ����� �����ت �� ����ت 
���� وزن و ز�����، ��ای ���� و دارو��. در ��ا��� �� ���ف ������ن ا����ت ����� 
ا���� از ����ل دار��، ���� �� ا����ه ���� ��ای ���اه ��دن �� ���� ���ف ������ن �� 
�� ��ی �� ����ل، ��� �� ��ا����ده از �����������ن  ا���د ���ر��ی ��در�� از و��
�ــ�ذب ����� ����ل دار�ـــ�.  از �� ��، ���� ��ی �����  �ــ�ای ا�ــ�م ارز�ــ�ــ�اری 
��� ����� ���� ��ه  ����ر ���� در ��رد ������� ���ه �� �� ���ان ���������ه �� آ
�� ا�� ��� ا��� �� ��� ��� ا��اد ����ر، در��رت ��ف وا�� �� ������ه ��دن  ا��، ��ا
د���،  �ــ�ی  از  ا�ــ�.   ������  �������  ���� ���������ه  �ــ�ای   ���� �� ������ت 
�� ���ان ������� را ����� ���رات ���� از ��ا�� ������  ���� ���ان ������� ��� ا
����د �� �����������ن ������� ا���م داد، ا���ت و��د ��� ����ر ����� ��� �� ����� 
����ل �� ����� د��ار ا��. ا�� ���� ��� �� و��د ��ر و ���رت ا�� از ��دی، ����ی 
و آ��� ��ی ���� �� ���ف �������� �� �� ا�� ����� �� و ������� ����ل �� ����� را 
ا����ده ��ده ا��، ���� ا�� ���رت ��ون ���ان ���� �����. ��� آن �� �� د��� ا���� 
دا��� ������ت ��زر���� در ��وش ����� و ����ت ��ای ��� ���� ��ی �����ی، ������ 
�� ا����ده از ���ه ��ی ����ر در ������ت �� ��ا��� دا���  و ��زر���� و ��� ���� 
�����، �������اری ��� در ا�� ز���� ��وری �� ��� �� ر��. �� ا�� ���ب، ���ه �� و �� 
��ر��� ������������� �� ���� ����� ����� را ���ف ��ده و ����� ��� ��دن آن را 
���� ����� ��ده ا��، �زم ا�� ��� ��ا�� و ���رات ���� ��ار ������ �� در��رت ا��اد 

���رت �� ���� ا���ص ������� ����� �� آ��� ���� ����د ����.

����رک ا������

��م(ص) ������ ا

�� ��� ��� از ��ا ���� ���، �� ��او�� �� را �� ��� وا �� ��ارد.

����� آدا�� دارد، �����ی از دو���اران اد���ت �� د��� ��� ا��ی از ��د ����� 
و ����ی ������ه ��ن در �� �� ���را��� �� د���ل ����ل �������� �� ��د��، 
��������ن �����ی �� در ا�� ���ن �� ا����ر آ�ــ��ی در را��� �� �������� ا�� 
�����ن ����� را ���اب �� ���� ا�� ��ای ��د ���ن ������ن ����� �� ���ن 
و آ���ر ��د �� ����� ������ ��� ��ارد، ���� ���ه ���� ���� ��ای ���� ����� 

و��د دا��� ���� ا�� ����� �� ����� ���� ��د ��ان ����� �� ����. در ا�� 
���ن ��������ن �����ی ����� �� ��ای ����� آداب و ��دا�� ���� دار��، 
ر���ر���� �� ��ای �� دو���ار اد����� ��ه ���� �� �����. ������ه  ���و�� �� 
���� در ز��ن �����ه �� ��ا�� ������ �� ��� �� ���� ��� از ����� ���� ����ی 
���� ���� را ��ود �� ��دی �� ���� در ��� ��ر ��� ���� ��� اش را �وا�� ���. �� 

��� در ا�� ���ن ر���ر��ی ����� �� و��د دارد. ����ه آ��ن، ��� ��ش ا��ا��� 
و راه دادن �� ���ل ��ا�� ����� ای �� ���� �� ���اه ��ارد. �� ��� ���� ��دن 
و ����� ����، ���� راه ر���ن �� ������ ا�ــ�. ���� ��ا��ن و ا�����دا�ی 
از �ــ�دات ��زا�ــ� و �وش ��ر ��� ������ه �ــ�رگ، ��ای ����� ��ت ��� ���� �� 

��دای ����� در �� دار�� و ��� �� ���� ز��ن را از د�� داده و ����� ��ار��.

��������ن ���وف �� ��دت ��ی ����
 ��ای ����� دار��؟

راز �����

���� ���و�� ��را
���� ����ل ����� ر���� ا�ــ�، ���� ۴ ��� ���ار  و��� ��را
��ر �� ���. ���از ����� را ��  �� ��د و ��� �� ���� �� و��� 
دو��ن �� ��� �� ��را��، �� ��ر���� �� ر��، ������ �� ��� و �� 

������ ��ش �� د��. ���� ۹ �� �� �� ���� �� رود. 
 �� �����ی   ��� ��»  :��� ��ر�� ر����    ����  ��  ۲۰۰۴ �ــ�ل  در 
ا�� ������ روزا�� ������م. آ��� ا���� دارد، ���ار ا�� ��ر ا��، 
�� ��ر ��������م. ��دم را ��������م �� ��� �� �� ژر��ی ذ��� 
  ������ �ــ�د ���� ا���ل  ا�ــ�ــ�اف  او �ــ�ل ۲۰۰۸ در ����� ای  ����ا��.» 
�� ��ی ���ا�� �ــ�ای �����ت �� د���ان ����  روزا�ــ� اش ا�� ا�� 
���، از ��  ��� ��ارد. او �� �����: «و��� �ــ�ام د�ــ�ت دو���ن را رد 
�� ر����.» ا�� او �� ��د ار����� ���� ��� ��ا�� ��ک ���، ار���ط �� 

��ا������� ا��.

��و�� ������
������ ��ل ۱۹۵۷ در ��� و �� �� ���� ��ر�� ر���� ���: 
���� ا��� ام. �� روی ��� دراز �����ه  «�� �� ������ه  
������ و�ــ� ���ه ���� و ����ر و ���ه �� د م د���  ���� �� روی 
�����، ��� ��ا�� ��� ���. ���� دا�� �� ���� و ��ه ��ه ���. ���� 
�� ��� ��وب �� رو��، از ���ه �� ��ی ����ع �� ر��.» ����� 
 �� ������  �� ���� ���� ��ء از ������  ��ا���� ��د   ، در ����
آ��� ��ور دا��. او ��� ��ا�� �����ن �� �� �� ����ر در ز������ری 
����� �� ا�� �� ز������ری را �� ���. ��� ��ری را در روز ���� ��و� �� 
 ��� ���� �� ���م ��� ��د. ار��م را �� و��اس در ��ش ��� �� زد و ا
را ��ش ��� ��� د��، ��� آن ���ره ���� �� ا��ق ��� را �� زد. ��دش 
�ــ� ��� ��ا�� �ــ� ��� ��ا�� ا�ــ�ــ�م د�ــ�،  ���� �ــ�د: «�ــ�ر�ــ��ــ�   ����

�� ���ر��. ا�� �� ���وی از ا�� ������ ��وی، آرا��� ���� �� ����.»

چهارراه

�ودی آ�� 
او در �ــ�ل ��ل �� در����� �� ����� آ�ــ� ا����ر ا�ــ�ژی 
�� ��ی ا�� ا��ق ���� و  ذ��� ���� �� �� ��د. �� ا
 �� �� ��� �� ���. ا �� آن ��� ا��ق �ــ�وم. �� ������ 
�ــ� �ــ�وم �ــ�� و دو��  �����ن �ــ�وم �� ���� ا�ــ�. ا���� ا
����م �� ��ک ����. ��ای ���� ���� در روز ��� ��ر 
دوش �� ���م. ا�� ����� در ا��ق ����� ����� ام و�� 
 �� ���� �� ��� ا�� ا��   �� �� ��� �� ��رم. ���ی 
��وم ����  ��� و دوش ����م. روال را �� �� �� ز�� و آرا�� 
�����، �� و��ه در ��ای ��د، ���ی ����  �� ���. دوش 
ا�ــ�. ا������ �� ��� �� ر�� ا�� ���س �����ه و آ�ــ�ده، 
���� ��ر �� ا�ن ����، ��ر �� ��� و ����� �� ���م ��ای 

����� ������ دوش ����م.

ا����ن ����
او �� روز و ��ون ا����� �� �����. ������ ���  و�� ��� 
���� ای اش را ������، د��  از آن �� ����� روزا�ــ�  ۲۰۰۰ 
از ��ر ��� ���. ��ا�� ���� ۸ ��� ��و� �� ��ر �� ���. 
���� روز�� �� ���� ۱۱، ۲۰۰۰ ���� را �� �����. ا�� ا��� 
���� �� ���� �� و ۳۰ د���� ��ر ��� �� �����  روزا�� ����� 
 ���� ���� ،���� ���� �� ��د. ����� و �� �� آزاد ا�� 
و   ���� ا��� ی �ــ��ــ�اده  ���ر   ،���� ���ا��، ������ ای  را 

�������ن ����� ���. 
ــ�اب  ــ�ق � �ـــ�ر �ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ� ا� ــ�ق  ــ�، ا�ـ ���� ����� ا�ـ
����� ����. ������  روزا�ــ� را ���� �� روز در و�� ����� 
��و� ��د و ���� و��� د�� از ��ر ���� �� ۱۰۰۰ ���� ات را 

روی ���� آورده �� ���� ��ده ����.

���ی «�� �����» �� ���ن «�������»
����ن در��ره ������� ���� �� ��� �����  �� ���� �� �� ����؟

نگاه

���ر ا���� 
 �� �ــ�ه �ــ��ــ�  �ــ��ــ� ��� زد و �����  و�ــ�ــ� ��� ����ل �ــ�د�ــ�، �ــ�
 � �� ا���� �ــ�ور ��. ��د�� ����� �� �� ����، در�ــ� ���ن روز���� 
���اق آ���ری ا�� از �� راه ا���دن ���� ������ ���� ا��ان ���� �� �� 
����، ��وا�� و رو�� ا�� �� ��� آ��� �� ��� ��ا�� ��رد و �����  �� آ
����� ���و��ی ا����� و ��ا���ن ا���� ا��ان ز��� �� ��رت �� �����ان 
آ�ــ�ن در �ــ�م ����  ���م ����رد �� ����. در �����ت ��ور���� ���رم 
�����اغ رد��ی آ�����، ا��ا���، ��وه ��ی ����� ���، �������، دا�� 

و ���� ���ر��ی ���� ����ا�� و ا�� ��د�� 
 ����� و  ���د  ������ ��ی  از   ����� �ــ�و�ــ�ه 

و ��ور ��د. 
���م د��� ����� در ا�� ا���ق ���، ا�� ��د �� 
�ــ�د�ــ� ��� �ــ�م �ــ��ــ�ــ�اغ �ــ�ــ�ن داد �ــ�ن و 

���آر�� را  ا��� ����ا���� ��دم ��ای ا�������ان ارز�� ��ارد.

��د�� �� ۴۰روز ��� در وا��� ��گ ���� ا���� ���� ا���� رو�� ای در ���� ��ی ا������ 
�� راه ا���د �� �� ا��س آن ����ری از �����ن ����� و ا���رت آپ ��ی دا��� �� ���� 
��د��.  ا�ــ�ام �� ����� ����ا���� در ���� ����� و د����� و ���ردی �� ��دم ا�ــ�ان 
ا���� �� ���� از آ��� �� ���ن ���� ��� ��ی ����� ��ه ��د را ��ف ��د�� و ���� 

��� ��ا ������ و ��ا ��دا���� ا�� ا�� ���� ��� در ا��م ���ردی ���� ���� ��د. 
 ���� �� ��� ��� از ���� ز��ن ���� ����� از ��د�� ��ور���� ��م �����اغ ���از 

�� ز��� ر���� ��ن ��� ��� از ������ن ��ن �� از ��� ��ام از ا�� �����ن ����� و 
ا���رت آپ ��ی ���ل ��ا�� در�����ه ا��! ����ا ��� و ��د آ��� در ���ت ا��.

��ا�� ��  �������ی ��ی ��ن  در   �� ������� از  ����ری  ر���ر  ا���  ۴۰روز  ا�����ت  در 
���ار���� ��ده �� ����ری در را��� �� ������ ������� �� دا���� ا�� ا�����ت ا��� ����ی 

��ا�� ا�� ���ار�� ��د. آ��� �� وا��� ���ر ر���� ��ی ���� ����� ����ر �� ���و��ان 
دا���� و ��وا�� ا�� �� ��ف آ��� �� ����ی ��ف ر���� ��ی ���� در ��� ����� ��ده 
ا��. �� ا�� ���� �� ����ن ����ری از ���ر��ی د��� ���� �� ���ه ������ آ��� در ا�� 
��� ��دا��. ��ا از ا�� ����� ��� از ر���ر��ی ������ آ��� �������ی ��ن در ار���ط 
�� ا�����ت ����� ��ده ا��. ا�� �� در �� ����� آ��� �������ی ����ی دا��� ا�� 
��� دا��� ����� ا�� ا�� رو�� ���  �� در ������ ����� �� وا و��� ���� ��ور ا�� 

در��ره ��د�� ��� ��م �����اغ در را��� �� ����ری از ����� ���زی �� ���ار ��. رو�� ای 
�� ���� ���� ����ری ا��.
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۱
�ـــــــ���  ۷ آ��ن  ۱۴۰۱  �   �ـــــــ��ره  ۸۱۹و��ه ���� راد�� و �������ن روز���� ��م ��

��� ���� ا���� 
در �����ه ���ل

��� و�� �� ������دق �����، ���� ���� ��ی ���� و ا���

۳

۶۸
������ داوودی، ��د��� «ا��اج  ����»:

هدف «امواج شبهه» 
رمزگشایى رسانه هاى بیگانه است

�� � در ��� و�� �� ���� راد�� ��� و��  ���

ماجراى یک شبکه رادیویى و مخاطبانى 
که روى موجش قفل مى شوند

������ ���ی ���� 
�� ��ار �و�� و ������

۴



و��ه ����  راد�� و �������ن روز���� ��م ��۲
����  ۷  آ��ن   ۱۴۰۱  •   ���ره  ۸۱۹

دی
ورو

���� ��درزی و ��� ���� «��دک ��» 
��وه «��دک ��» �� �����ات و ����ت �����ری از د��ر و ���ی  ���ی ����� �� ار���ی ����ا��، ��ار 
ا�� ��د��ن را �� آ��� ��� ����� ������� و �� و��د ���� ������ ��ی د��� از ���� �����ی آ���� 
���ن �� ��ان ���� آ��� ���� را ��ای ���� ���� داد. �����اد ر����ن از �� ا
���� �� ��د ���� ��درزی ��� از ����� ا��ای ��� ��� ��دک ��، ��ر د��� ا�� ������ را ا��ا �� ���.

۵���� ��� آ » �� �ودی �وی  ��ل «����ز ��
» �� ��ر��دا�� ����ر�� ��ا�� ا�� روز��  ������ ��������� «����ز
در ����� ������ �������داری ��ار ����� و �� زودی ��و��ه �� �� را از 
���� ��� ��� روی ������ن ��ار ��ا�� داد. ا�� ������ ��������� 
ـ ������ �� ����� ���ی ���زی و ���� �����ی �����  در ژا�� �����ـ 
��ه ا��. آرش ����ی، ر�� داود��اد، ������ آرا، ���د ���زا��، ����� 
، ��وان ا��� از ���� ��ز���ان ا��  �����، ���� ��دری، ���وس ����، ������ ���ر���، ��ال ���

.����� ������

�����ن» را �� ��ز�� آ��ز ��ه ا��. در ��� �����  » ������ ���� ���
���� ��ح ا��ای ا�� ������ را �� ���ه دا�� و ا�� ��� را ���� ا���������� 
������� �� ���.���ر �����ن را در ا�� ������ �����ه �� ���� �� �� ��ام �� 
 ، ا��ق دارد و در �� ا��ق �� ا��ق د��� را �� �����. ا�� ا��ق �� ���� ��ر���ن، دژ
، �������، د�����ن، ����م ��ن،  ������ل، در�� ��دو، اد����ن، ����س، ��د���
������، ��������، ��و���ن و �����ه ����� �� ��د. در ����� ۱۲��زی ��ا�� ��ه و ������ ���� �� 
��� ��� �����ات ����دی دا��� ا��.در ��ر���ن �� ��زی دار�� �� در ��زی دژ ���� ���� ����ه از د��ار 
��� ��ود و ���ا��ازی ���. در ا��ق ������ل ���� ����ه ���� وا���� ���زی �� ز�� و ��ا�� �� را ��� ����. 

او �� ���� ای را ���� ���ا ���. در ا��ق در�� ��دو �� ���اد ���� از ��� آو��ان ا��. ���� ����ه ���� 
روی ا�� ������ و ���� �� را در �����ی ا��اف ����ازد.������ ��������� �����ن �� ��� ���وری وا���� 
ا��وده AR و وا���� ���زیVR �������ن و ���� ������ن را �� ��رت �����ن �� ���� ��ی ��زه ای رو�� رو 
) ��دن ���� �������ن �� وا��� ���� ���ا�� و  �� ���. در ا�� ������، �����ه در ������ �� ا��� (��ور
) ������، ��در �� ����� و ���� در ��زی ���� ا�� �� ������ �� دوره ��ی  �� ا����ده از ا������� (��م ا��ار
����� ��ر�� ار�����ت ��� ��ا�� ��ه ا��. ���� ������ن در ا�� ������ ���ی را در دل ��ر�� آ��ز ��ده و 
دوره ��ی ����� ��ر�� ار�����ت از ����� �� آ���ه را ��� �� �� ��ار��. ��ای �� دوره ��ر���، ا��ق ���� در 

��� ����� ��ه �� ��� از ���� ������ن �� ورود �� آن �� ���� ���� د�� و ���� ��م ��ا�� ��د.

آ��ده ��� دارد ��ل  ��ن ۱۵ �� �����
���� �������، ���ون ���� در ����� ��زد�� از ��� ���� ����ل 
«�������» �� آ��ر ���� ��������� ا��ره ��د و ���: در ا��م ��� رو، 
����ل ��ی ����ی �� آ��� ��ا��� ر��� و ��ل آ���ه �� از ���ظ 
���ن ۱۵ ����ل آ��ده  ����ل، ر���� ��� ��ل ��رو��� ��ا�� دا��. �� ا
��� دار�� �� �� ��ر�� روی آ��� ���� ��ی �������ن ��ا��� ر��.در ��ل 
� ����ل ���ب دار�� �� �� ا��وز �� ����ل ��آورد آن ا���م ��ه و ��ارداد���� ��  �� ۲۳ ����

ا��� ر���ه ا��، ���� �� ��ا�� ��� ����� را ���ی �� ���� �� ا���ا... �� ��ل ۱۴۰۲ �� ر��.

آر��� ���� ��او���� ���ان 
 �� ���� ����� ر���

����ن ����، ر��� ��ز��ن ��او���� �� ا��ای ��� ��د��د �� ���� 
آر��� ���� ����� ���� از ز���ت او و ���� ����� ��ردا�� ��د.

����� و ��� ���س ��زد���� ��ا�� ا����ب و ا���ی ���ان آر��� ���� �� 
���ر ���� �����ن، ������ آر��� ��او���� در ���� ����� �� ���� آر��� ا�� 

���� ا��ا ��.

���ا...�وا  ��ای ��م ����� ��زم ��� �� ��د
���ا...روا و ���� ��� �� ���ان �����ن ���� در ا���د��ی ���� 
ا����ب   ۲۰۲۲����� ��م  و��ه ������  ��ای   ��� در   ����� ورزش 
����. ا�� و��ه ������ از ۲۵ ��� آ��ز ��ه و �� ���� در دو ���� روی 
، ��ا��  آ��� �� رود.ا�� و��ه ������ از ���ر ا���د�� در ���ان، ���
���� ��رس و ا���د�� ��� �� ���ر ��ز����ن ا��� ��م ����� ���ر��ی 
، و��ه ������  ����� روی آ��� �� رود.��ار ا�� �� ���ر ���ا... روا و  ���� ��� در ا���د��ی ���

» از ۲۵ آ��ن  �� ��رت �� ��� ��ا�� ��د. «��م ����� ۲۰۲۲ ���

���� ا��� HD �� ��د
��ا�� ���ر�� ����ان ���� ���� ا��� ���� ����ار ��. در ا�� ��ا�� 
����زی   ����  ،����� ��وه   ���� �� ���ان  �����ی  ���ا��� 
� و ������ و ��دل ���� �� ���ان ���ور  ������ �� ���ان ���� ��
���� ا��� ����� ����.��� از ا�� ��� ������ ���ا����� �� ��� 
���� ��دق �����، ���� ���� ا��� �� ���ان ������ ��وه ����� و ��� 
���� ���ر�� ��ه ��د.������دق �����، ���� ���� ا��� در ���� ���ر�� ����ان ���� ���� 
ا��� ���� از ��ش ��ی ��رت ����� در ���� ا��� در را���ی ���� ��ف ���ل ��ز��ن ��او���� 
��� داد و ���: �� ر���ن ۱۰������ ���� �� آ��� در ����� و ز����ن، اچ دی ��ن ���� ا����� ���� 
ا��� و ����اری ���� ���� ��� ����ان در آ��ن ��ه �� ���ر�� و �� ا��ا�� ���م ��ز��ن ��ی ���� ���ر 
در ��زه ����ان �� ����� �� ��ری از ��� ������ ����� را در ر�� ���ز�� و ��دا��� �� ����� 

����ا��ن ���� ���ر��ن ���ان ����.

ا���ر ����ه

����ر �� ��د ��ن ���� ��ر��  �����
 ����� �� ، ���: ا ��� ���ا�����، ر��� ���� آ��زش �� ا��م ا�� ���
���ر ا��زه د�� ا���ل ا�� ��ر�� ����ر را  ���� ��، ���ا�� ��ن و ���ا
����ر �� ۱۲���� ������ در آ��ن ��ه ��ا��� دا�� و از ��ل د��� ا�� ��ر�� 

����ن ��ر�� ��������� ��� و ����� و �����ر و��ه ��ا�� ����.

��د ع  ��ر ��د را ��و  « راد�� «ا��ان ����ار
» �����ن �� ���� ��ا��� ������� ��  راد�� ������� «ا��ان ����ار
������ ������� ����� راه ا��ازی ��. ا�� راد��ی ������� از 
����اد ��م آ��ن ��ر ��د را آ��ز ��د و �� ��ت ۱۰روز �� ���� �� ۱۲ آ��ن 
�� ��ر ��د ادا�� �� د��. ا�� راد�� را ���� ���ان �� ��ا��� ۲۴����� از 

���� ��� FM رد�� ۹۵/۵ در���� ����.

��م ���� ���� �� ��اد ر����ن  ��� آ
��اد ر����ن، ��ز��� ����ل ��ی ���ی ������ر �������ن ��ار ا�� 
�� ���� �����ی آ���� و ��� آ����� ������ان �����ی ا��ان �� 
��ب ���� ��دو ����دد.���ی ��� ا��م �� ��اد ر����ن ا�� روز�� 
����ل آ��ده ��دن �����ت ����� ��� آ���� ۹۰ ��� ��ای ���� ���� 
ا��. ���ن آ��ر ������� �� ����ر�� ����و، ���� ���� ���� ��� از آن 
در��ره اش ���� ��ده ��د و ��ار ا�� در ا�� ���� ��������� ���� ���� ا�� د�� 
��ر�� �����. �� ���� در ���ر ��ز��� ��� ����� و ا����ر ��� �����، رو�� ���� ����ل ��ی �����م �� 

در د���ر ��ر ��ار دارد.
��� ����� ا�� ��� آ���� ۹۰ ��� آ��ز ��ه و �����ی �� ���ن �� د�� اول ز����ن، ��� آ���� ��اد 

ر����ن ��� ��د را ��و� �� ��� و �� ��� ��روز روی آ��� ��ا�� ��د.

�� ������ ���� �� ����� ���ی �� �� آ��ز ��� دوم �������



۳ و��ه ����  راد�� و �������ن روز���� ��م ��
����  ۷  آ��ن   ۱۴۰۱  •   ���ره  ۸۱۹

ش
��ار

، ����� و �������ن،  ا���ِل ���� ���� �� ۵۰ ��ل ����� ���ی در �����
�� ���ه ای آ���، ���ز ����� ���� اش رو�� ����. ������ا�� �� 

����� ��ر����ا�� ��ی ��ر��ی ارز���� و ���� ��ده ا��.
���� ��ای ������ان ������ت و و���� ��ر و ���� آ��� ���ی ��د

���� �ــ�ی ا��ــ� ��ــ�ون ا�ــ�ر 

���� ر����
������ر

�ــ���ی ر��� ر�ــ��� ��� در��ره 
�����ات آ���ه �������ن، ا�� ا��� 
را ز��ه ��ده ا�ــ� �ــ� ��� ���� 
رو�ــ�  ا�ــ�ان  در  ����ل �ــ�زی 
از  ��ــ�  �� ���ــ�؛  ���ــ��ی 
�������� �� در ��ل ��ی ا��� ���� ��ی ذوق �� زد و 

ا����دات ��دم را �� ��ا������ ��د.
���ز ��ا��ش ���ده ا�� �� در دوره ای، ��� از �� ����، 
��� ���� �� ����ل ��ز��� ����ل ��ی ����� ��د��. 
ا�ــ� ���ــ������ ا�ــ� روز�ــ� ��ا�ــ� �ــ� �ــ��� در��ل 
��� ����ل ���� �����. ا�� رو��، ��� ا�� �� ��ای 
��ــ��ری از ������ان و �ــ���ن ا�� ���ــ� ���� ��ی 
��ری �����ی را ��ا�� �� ��زد، ���� ���� ��ن و����� 

����ل ��ی ���� و ��� ����ل ���اری ��ا�� ��. 
�� ��� �� ����� ����� �� ���� ار�� ا�� و ������ 
������ ����، ���� ���� دادن ��رت ���� �����ت و 
������ �� �� ���� ��ی ��� ا��. ا�� ����� ���ن �� د�� 
�� ������� وا���� �� ������ ا��. ���� ��� از راه ��ی 
�����، ا��ا�� ���� ا��،  ����� �����ت ������ ��
�ــ���� �� ��ــ�ن �� د�� �ــ� در دورا�� �� �ــ��� ���د 
����� ����ل در �ــ��� ��د��، �� و��ه در د�� ۸۰، ����� 

آ��ر ��� ����� ��د.
ا�� �� �������، ���ون ���� در ��� از ����ن ا���ش �� 
��� ��ده �� ��ا��� و ����� ���� ��دن، ��� از  ا�� ��
���� ��ی ا����ب �������� �� ��ای ����� ا��، ���� 
����ر ��� و در�ــ�� ا�ــ�. ��ن ��� از ����ت ا��� 
����ل ��ی ���� در ��ل ��ی ا��� ا�� ��ده �� از ا��س، 
���� در �������� ���� دا���� و ����� �������� ���� 
�� �� ����� ����� �� ر�����، ����ب ���د�� و از ���ن 
ا���ا ���� ��ده �� ����ل ��آ��ه از ���� ��� ���� 

�� ����� ���� ����� ��� ��� ��د. 
������ ���� �� ���ز��ی ا���ــ� ����ــ� و ������ت 
� از ��ــ�ر از د��ــ� �ــ��ت ���ــ�  ��ــ� روز دا�ــ� و �ــ�ر
ا�� �� ���ون ���� ��� �� در�ــ�� �� ا���� ��دا��� 
�� آ��� در �ــ���ل �� ا��ره ��ده ا�ــ�. در ���ن ر���� ای 
، �����ــ�ت ����ــ�، ا������، ا�ــ��ا����، ���  ا��وز
و ا����ــ� ���ــ� در ���ــ� ��� �ــ�ی ���ی �ــ� ����� 
����ــ� ��� �ــ�د ���ــ� ا�ــ� ������ �ــ�ی �ــ���م ����ه و 
از���� �ــ���ل ��ی ������ ��ــ��� �� در ا�� ز���� �� 
��ف اول را �� ز���. دروا��، ���� از دو�� �� و ��وه ��ی 
������� در ��� ���ن، از ���� درام �� ا���ر ����� و 
��� ز���� ��دم ��� �� د���. ���� ���� �� وا��� 
، ��ــ�ز و ����ــ�  ا��ق �ــ�ی ��ــ� و ��وه �ــ�ی ا����ــ� ورز

�����ــ� و ا�����ــ� روز ����� را ����ــ��� و �ــ�ای آ��� 
ا�ــ�ه درا����ــ� ��ا�ــ� ��ــ� و ز���ــ� را ��ای �ــ��� ا�� 
�����ــ� �ــ� و�ــ�ه در ����ــ�� �� ��ا�ــ� ����ــ�. �ــ� �ــ�ر 
�ــ�ه �� ��ب  ���ل، ا�ــ�وز �� �ــ� ��ــ��� ����م و ���ــ� ��ا
��ا�� �����، ��ی �� �ــ���ل ��ی و �������ار ���س 
�� ����ــ� ��ــ� از �ــ��� ���� ا�ــ� و ���ــ� �ــ�دم �� ��ی 
ا���ر و �����، از ���� ����ل ������ �� ����� در��ره 

�ــ�ات و �����ات �� ����ــ�. ������ �� در  ����ای ��ا
�ــ�ل ��ی آ���ه ��� دوره ا������ت، از���ــ� ا������ت 
���� �ــ�رای ا�ــ��� و ا������ت ر���ــ� ����ری را 
��ــ�ن در ��  در ��� دار�ــ�، ���و�� �ــ��� ���ــ� از �� ا
����ــ� �ــ���ل ���� �ــ�ای ����ن �ــ�زی و ���ف �ــ�زی 
ا���ر ����� ���� �� ا�� �����ه �� از ���� ����ل ��ی 

را���دی و ��ی ����.

مجموعه سازى سیما بر مدار رونق و پویایى

��� و���� ���ون  ��� و�� ��� از ���� ���� 
����ت  و  ا��ره �����   ����� از  او   �� آ�� 
او  ��د ����ت ����  ��ار  ا����دی اش �� ����. 
 .�������� ����ت  ا��  ���ز  ا��  ��د  ����ف 
�� ���� ���� دارد،  ��� �� ���� ���ی ���� 
����ر ��ه �� ������ ز���� ��� و ��� ��ی او �� 
��� ا�� ������ و ��و��. دا��� �� ���ی �� �� 
ر���ر   ��  ���� از���� ����  ��ز���ان ������ت 
����ا���دا�� ���� ���� ������ن �� ���� ��دد �� 

���� او ���ز د����د��ی ����� ���� ��ن را   ��
، روز��ر ���� ���� و  �� و��ل ���ده ا��.روز��ر
���� �� ��������ن و ������ان ����� ����ل �� و 
���� ��ی ������ر �������ن و ����� ���� �� ��د. 
��� ��ای ��ن �� ���� ��� ر�� �� �� ��ن را از 
���� ������ن ������ �� ����ان ��� دا��� �� ��ز���ان 
��ر���� و ��ر��� �������ن و ����� ا�� ��� ����� 
��ر ��� ���� و ���� ���� ��ه ا�� از ��ام  و و��� 

���� درآ�� ا��ار���ش �� ����.

 ، ا���ل ���� ���� �� ۵۰ ��ل ����� ���ی در �����
 ����� آ���، ���ز  �� ���ه ای  �������ن،  و   �����
 �����  �� ������ا��   .���� رو��  ���� اش 

��ر����ا�� ��ی ��ر��ی ارز���� و ���� ��ده ا��.
او �� ����: وا��� ��� ��ی ������ت ���� ��ا��� �� 
����ت ����ه د���ی دار��. �� ا�ن در �� ���� 
 .���� �� ����� �� ��� ��ارد در ���� ��م آن ��
��� ���� دارد �� ����� و ��� آ��ن از آن ����ر ��� 
ا�� �� ���� �� ����ر ��ه ام �� ������ ز���� ��� 
و ��ای ��� �� �� آ�� و ر�� ���� �� ���� ا���م 
��ل  از  ذی ر��  �����ن   ���� �� ��د.ا����� 
����ری از ������ان ������ت ����� و �������ن 
��� ��ار�� �� ��ل �� ���� ���� ا��. آن ��ر در��ره 
 �� ���� ����� و ����  ا������ �������ن 
ل ��ن ر����؛ ا�� �� ��ری ��ا���ن  �� ���� �� ���ز
ا���م ��ه ���� ���ز ��ار�� ���ون �����ه ا�� ا�� 

��ا�� ��ی درددل ��ن ����� ا��. 
ا�� ا���ق ��ای ���� �� �����ده �� ��� از ��گ ��ن 
از   ���� ا��  �� آ��  ���ون   ������ ���م ��ی 
��������ن ����� �� ��ل �� �� ��ا��� در د���ی 
����� ��ر����. ���� ا�� و��� ��ی ����� �� و 
���� ��ی ا���ل ���� ����� �� ������ او �� ����� 

�� ���� �� دردآور ا��. ����� ا���ل ا�� ������ان 
ا����ان ��د��ده دو ��ل دو ��ل ����� ��ر ��ب 
�����. ���ن ��ر �� ���� �� ����ری از ��������ن 
�� ��ای ��� ��ی ����  ��ا��� ����  ���ر  ا��وز 
����ه ��رد ا����ده ��ار �� �����. در ا�� را���  و 
������ت  ��ز���ان  از����  ����رث،  ���وش 
«ز�� ��ری»  ����ل  در  ��ر���  ���ر  �� ��ز��   ��
��� و���� ����وت   «� � �� ر دا��، در ������ «ر
��� �� ا�� �� ��ز���ان ��ان �� ����ر  ا���م داد �� ��
�� ��� ��ی ����  ��ا����اد�� و �� �� ����� ا���
 ���� ���� او  ���� ��ی  ا����ی   ���� ���ده ام؛ 
���� و��� �� ���� ����ه ����� را ����� ام ا�� ����ه 
����� را �� �� ��� د��� و ������ ��ا!������ 
�� ��ان ��د ���� ��ی ا������ �������ن �� 
ا���د �� �� ���: «ز���� �� ��ز���ا�� ��� �� ��� 
������ان  از   ���� و  ��و����  �� ���.»��دوس 
��ر��� و ������ت �� در ���� و ���ر ��ار ������. 
��اغ ��ن ��و�� و �� ز��ه ا�� از ����� �� و ر����د�� 
�� ��ار ا��  ا ���� و  و ���وره ��ی ��ن ا����ده 
������ �� ا���ق ����� ���� ���� ا�� ��د��ن 
����� و از ����ِن �����، ����� �� روی ���ن ��ن 

��ری ��د.

����� ������ان ������ت را د�
 ��

������د و��ه
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ا��وز ���� ��ی ا��� و ��دک ��او���� �� ��� ��� ����� ��ی ����د ���ر در ��زه ��دک 
در ���� ر�� و ������� ��� ���� در را���ی ا��اف ا���ب ا���� ���� �� ���. ا���� ا�� 
��� �� ��� �� ���ی ��ن �� ����� ����� ����ن ��زه ��دک در �������ن و آ��ده ��دن ���  را �� ��
��ای ورود ا��اد ���� ا��

��� و�� �� ������دق �����، ���� ���� ��ی ���� و ا���

نسل شگفت انگیز در باشگاه نهال
���� ��ی ���� و ا��� را ���� از���� ��� ���� و 

ر��ل ����� ورز��ه
������ر

دا���.  ر���� ���  ��� ��ی  را���دی ���� 
وه ��ی ���  ��ن ا�� دو ����، د���� ��ای ��
��دک و����ان ��راک ������ و ������ ����� 
وان آ���ه ��زان �����  �ی ��� و � �� ���� و �
����� �� ��ار��. ������دق �����، ���� ���� ا��� و ������ 
 ���� دو  ا��  ����ت  و  آ���ه  ������ ��ی  در��ره   ،����  ����
����� ���� دارد. ا���ا ��� «�����ه ���ل» �� ���ان ��������� ا�� دو 
و  ا���  و   ���� ���� ��ی  ���ل   ������ ا��.  ��ه  ا����ح   ����
ی �����ه ���ل، ����� ای ���� �� ��ی ��ف ��ی  ������ راه ا��ا�

.������� �����

�� ���� �� ����� ���ل در ��او����، ���� ��ی ا��� و ��دک �� 
��� ا��ازی در ����ت ر���� ��� دار��؟

 ا��وز ���� ��ی ا��� و ��دک ��او���� �� ��� ��� ����� ��ی 
����د ���ر در ��زه ��دک در ���� ر�� و ������� ��� ���� در 
 ��� را���ی ا��اف ا���ب ا���� ���� �� ���. ا���� ا�� را �� ��
��دک در �������ن  �� ���ی ��ن �� ����� ����� ����ن ��زه   ��� ��
 ���� در  دار��   ��� ا��.   ���� ا��اد  ورود  ��ای   ��� آ��ده ��دن  و 
���� ���� �� در ز���� ����ان د��ر ا���اد ا�� �� ��� ����ا��ن 
ا�� ���� �� را آزاد و ���ل ����. �� در ����� ز��ن ��� ���� د��ر 
�� ��د��، �� ��� در ��او���� ���� در ��� ���� ��ی ������ 
ا�� ���� ��ده ا��. ��زه �����، ��د ��ز��ن ��او���� و �� و��ه 
آرا�� ��ی در   ���� �� ����� ��زه ����ان ا��  آ��زش و��ورش 
 ����  ��  ����  ���  �� �� ��ا���   �� و  دا��� ا��  ����ان  ��زه 
راه ����از��. �� ���� دار�� �� آ��ده و ����ی ��م ��ی ��رگ ا�� و ���� 
��ر �� ا��وز �� ����� ���� ���ر  از ا�� ���� ���ه ����. ��� ���� 
��د��ن و����ا��ن ا��ان ا�� و در ا�� ���� ������  و ��د��� ��ای 
�� ��ف ��� ���� ��و�� و �� درک ����� آ��� ������ ����� ���� و دروا�� 
ا��ام  ��د��ن و����ا��ن  ������ ��زی ������  ��ای  �� ���م ����� 
�� ��ورش ����� ا���ب ا���� �����  �� ا�� ��� ����  ����، ��ا

��ای �� ��� ������. 
در��ره �����ات ���� ���� ��ی ���� و ا��� �� ���ر�� ������ت 

د��� و ا����� �� ���د��� را �� ��ا��� ذ�� ����؟
از���� ������ ��ی ارز�� و د��� در ���� ����، ������ «���� ا����ان» 
���ی  ا����اد��ی  از  ����ده ای   ����  ������ ا��  ا��. 
  �����  ��� از  و   ��� ��  �����  �� را  ���ر  ��د��ن و����ا��ن 
��ا�� ���ری ا��. ������ «��ن ����» �� ������ �� ا����اد��ی 
��د��ن رو����� ا�� و در ��زه ���آ��� �� ������ی ���� را ��ارک 
د��ه ا�� و ������ �� ���� اذا����� ��� ���ان «آذ��» �� ��� �� 
در ���� ��� ��ه ا�� را ��� دار�� �� ��� ��ی ���� آن را ����� ���� 

���ن �����ت ��ر ��ا�� ��ه ا��. و �� ا
�� ����� ���آ��� ��ی ���� ا��ره ��د��. در��ره ا�� آ��ر ����� 

.��������
 ��� دار�� �� ���آ��� ����ی را در را���ی ا��اف ا���ب ا���� �� �� 
ز��ن ��د���� در ��رد ����� د��� و ارزش ��ی ا���ب ا���� ���� 
�� ��� را ��ای ��د��ن و����ا��ن ����� و ��� ���� �� ان ��ءا... ��� 

ا�� ���آ��� �� �� زودی آ��ز ��ا�� ��. 
���ان ا�����ل ��د��ن و����ا��ن از ������ ��ی ���� ��دک ���ر 

ا��؟
���� ��دک ��ا��س ������� ��ی ���� ������ت ��ز��ن ��او���� 

در��ل ���� ۸۰ در�� ����� را �� ��د ��� ��ده و 
��ن ��� از �������� د����ه ��ی ار����� ��او����  ���
و ���د��ی ������ و���ی ���ر در ��زه ��د��ن ا��. 
������� ����� ��ا��س ���� ������ت ��او���� ��� 
�� ���� �� �� ���� و��� در روز ا��. ��������� 
������� ���� ������ ��ی ��ز��ن �� ا�� ���� ���� 
ا���� �� �����ن  ارز����ی ا��.  ا���ق  ا��  و  دارد 
�� د���ل �����دن را����ن ��ر و ا��ا�� ����� ������ �� 
����� �� در ا�� را��� ا��ا�� روزآ��ی و ��رآ��ی ��ای 
����� ���ز��ی ������ن ��دک و����ان ��و ������ �� و 
����ر�� ��ی �� ��� �� ان ��ءا... ���ا��� ا�� ������ن 

را ��� ���� و ا��ا�� د���. 
 �� ���� �� و��د ���� ��ی ��ر�� ز��ن ����اره ای �� 
و   ���� ��  ���  ������ ��د��ن و����ا��ن   �� را���  در 
آ��� ���� �� ا�� ���� �� �� ��ا��� ��ای ��� ���� 
��دک و����ان ���� �����  دا��� �����، ���� ��ی 

�� ��ا��� ������ ����؟
 در��ل ���� ��� از ۲۰۰ ���� ��������� ��ر�� ز��ن 
 �� ��دک و����ان �����  ر��� و د��� �� در ��زه 
��� ���ری در د��� �� ا�� ���� ر���� ای رو�� رو ���� 
و ���� ا�� ��ر �� را در ������ �� ا�� ���� ��ی ر��� و 

دروا�� د��� ����ر ��� �� ��� ا�� �� ��� ا��� و ��ش ����� روزی 
����ران �� در ���� ��ی ��دک و ا��� ر���� ��� ��ا����� از ر���ی ��د 
���� ������ و ����اده �� �� ���� �� ا����� �� �� ا���د ���� ا���� ��ای 
��د��ن و����ا��ن ��د �� د��� از ������ ��ی ���� ��ی ��دک و����ان 
ر���� ��� ا�����ل �� ����. ��دران ا��ان ا���� و ����اد��ی �� ا��وز 

�� د���ل ���ی ا�� و ��ام �� آرا�� ��ای ��د��ن و����ا��ن 
آرا��  �� �� ���ا��� ا�� �� ا���� و  ��د ����� و ا
اول  ا����ب   ������  ���� روا��  ����اد��  �� ��ی  را 
��او����  ����ان  و  ��دک  ���� ��ی  ����اده �� 

��ا�� ��د.
�� �� ���� ا����ح «�����ه ���ل» �� در ا�� ��زه  ��ز
��د��. ا�� �����ه �� ������ و ���� ��ای ������ ر���� ای 

در ��زه ��دک و����ان دارد؟
 �� �������ن  آ���   ���� از  �����ه  ا��   �� ا��  ��ار   
��د��ن ��ا�� ا��ان ا���� ار���ط ����ار ��� و ��د���� 
�� ا����اد و ��ا���� ��ی ���ی، ������ و ر���� ای  را 
دار�� �� ��رت و��ه ������� و ����� و در ��� ر�� 
در  ا����اد��ی ��ن  دادن  ��وز  و  آ���  �������ن  و 
���� ��ی ���ی و ر���� ای ا��ام ����. ���� ����ی ا�� 
�����ه �����  ����� �� ����� در ��ر ر���� دار��. ��� از 
�����ه ���ل ��� �� وارد �����ه ا��� �� ����. در رده ��� 
�� از د����ن �� در��ل ���� �����ه ا��� در���ص 
������� ��ا����ی ��ی ����ا��ن ���ل ا��. در����� 
��ف �� ا�� ا�� �� �� ��ا��� ان ��ءا... �� آ���ه و 
ل ��ا���� ��ای ا�� ��� رو در ���� ��� و  �� ���� ز�
ر���� ا���ب ا���� ����� ����. در ���� ���، ������ 
�����ه ���ل �� زودی آ��ز ��ا�� �� و در��ل ���� �����ت و ������ی 
��ر آ��ده ��ه و �� زودی ���ه ����� در�����ه ���ل را ��ای ��د��ن و 
����اده �� ا��م ��ا��� ��د. ان ��ءا... �����ه ���ل در ا��م ��� رو ��ای 
��د��ن ��ا�� ���ر ���ل ��ا�� �� �� ��� ��د��ن �� ��ا��� ��� ا�� 

�����ه ����.

���� ��دک 
��ا��س 

������� ��ی 
���� ������ت 

��ز��ن 
��او���� 
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������ و���ی 
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ا��وزه ��د��ن ��� ز��دی از ����ت آزاد ��د را �� �����ی �������ن ا����ص �� د���. 
�� ���ص در �����ت و ������ ��ی ��ص؛ ��ری �� ا���ر �������ن ��و ����ب ���� و���� و 

ا���ب ��زی ��ی ��د��ن ا��ا�� ����ب �� ��د.
�� ���� �� ا�� ����� و ������ ا�� ��� از ���� ��ی ا������ ��ای ��ف ��ار دادن ��د��ن ا��ا��، 

ا���� ����� و ���ل ���� ای ����� در ز���� ��������� ��� از ��� ����س ��  ��د.

 ، ا��� د��  در  ��او����  رو���د��ی  از   ���

ا��ب ������ن
������ر

راه ا��ازی ���� ��ی ����� ��ده ا��؛ در ا�� 
���ن ���� ���� ��ی ��دک و ����ان را ��� ���� 
��د، �� و��ه  ���� ��ی ����� ���� ����اد 

���� ���� �� ���� ������ن و ��د��ن ا��.
ا���ا در ��ب ��ورت ��ی راه ا��ازی ا�� ���� ���� ��� ���. ��ای 
���� ����ر �� ���� ��ا��� �� ا��وزه و در ��ل ���� ��� از ��ار 
���� �����و�� ��د��ن و ����ا��ن در ��ا�� د��� در ��ل ������ ����� 
و �� ��ام از ا�� ����ل �� �� رو���د ������ ��ص و �� ا��س ����� ا���� 
و د��� ����� و ���� ����دی ��� دار�� �� �� ذ�� ������ن ��د 
��� د���؛ �� ��ری �� در ��ل ���� ���� ��� ���ر آ�����، ��ا���، 
��د��ن و  ����دا و ا������ن �� ��زار ����� ������ ��ی و��ه  ا���ا���، 
����ا��ن ���� ا����ه ا��. ا���� �� ���� ���� از وا����، ا�� ���� �� 
����� ���� را ��  ��� ��د��ن و ����ا��ن ا��ا�� ����� ا�� �� ا�� ��� �� 
را در ��� ا������ ������، ا���� و ا������ �� ا��س د����ه ��ی 

����ا�� �� ����وت �� ����� ا��� د��� و ����� ��ا�� ��ده ا��. 
��دک ���� �� �������ن ا�� ��ا���� را دارد �� ������ ����رد ���؛ 
�� ��رز�� �� ��د. ذ��  ا���� �� ��ر ��دک ��رگ �� �� ��د ا�� و��
ا���ن در دوران ��د�� و ����ا�� ����ر ����� ���� ا��. او��� ����� 
 ��� �� ��د.  ���ا   ����� دو  از   ����� �������ن  و  ��دک   ������
�� ��رت ا����ری و در ����� در �� ����� ا������� �� ��د و ا�� 
���� در ا�� دوره ����  ر��ی ��ل ��ی ��ا�� و ��ر����� ا�� و ��ای 
����ب  �������ن  ��د��ن،   ����� راه ��ی  از   ���  �� ا��   ����
ر����  ا��   �� آن،  ���ی  ����ر   �����  ��  ����  �� ���ن   �� �� ��د 
روی آورده  ا�� و ���م ���ر��ی ���ن ��ای ا���ی ����� و ����� ��د �� 

��د��ن از ا�� روش ا����ده ��  ����.
�� ���� �� ا�� ����� و ������ ا�� ��� از ���� ��ی ا������ 

��ای ��ف ��ار دادن ��د��ن ا��ا��، ا���� ����� و ���ل ���� ای 
����� در ز���� ��������� ��� از ��� ����س �� ��د.

ا��وزه ��د��ن ��� ز��دی از ����ت آزاد ��د را �� �����ی �������ن 
ا����ص �� د���؛ �� ���ص در �����ت و ������ ��ی ��ص؛ 
��ری �� ا���ر �������ن ��و ����ب ���� و���� و ا���ب ��زی ��ی 
��د��ن ا��ا�� ����ب �� ��د و ���� �� ��� ��� د��� ���� ����� 
�� ���س ��اوم  ��ر�����ن �� ا�� ا��  ����. از ��ی د��� ��� 
ک و ����� آ��ن از د����� �� در آن  ��د��ن �� �������ن، روی ���ه ادرا
ز���� �� ����، ا�� �� ��ارد و ���� ���� و ���ه ���� �� ذ�� و ��� آ��� 

���� �� ��� ا���د ز���� ا���د �� ��� .
از ���� ��د��ن و ����ا��ن از ا��اف ا��� ������ ر��ان ���� ��ی 
��������� �� ���ر �� رو��. ������ ��اری ��ای ���� ������ ��د��ن و 

���اد ����ت ��� آن ������ در ���م ���ط ���ن رو �� ا��ا�� ا��.
���ن ���� �� ذ�� �� ��ای ار���ی ���� ��ی ��دک و ����ان دو ��ف 
���ه و ا���� را �� ��ان ذ�� ��د؛ ���� �������� �� ���ز ����� و 
ا����ده از ا�� ا��ار ��ای ����� ����ی ��د��ن و ��ف دوم ��� ��� 
و ����� از ارزش ��ی ��� و ����� ا��� ���ر��ن �� ا����ده از ا��ار 

���ی ��ر��ن و ا������ �� ������� ����� را �� اذ��ن ��د��ن �� ��ارد.
��ا��ش ����� �� ��� از ا���د ا��� ز���� ا��وز ا���ن ��، ���ر ��ر�� 
ر���� �� و �� ���ص ر���� ��ی �����ی در ��� ز���� روز��ه ا��. در 
���ر �� ��� ا����ده از ر���� ���� ��ن �������ن، ا������، ��زی ��ی 
و������ و ��������ی، ا��ار ��� ���� و ... در ����� ����اده �� ����م 
��ه ا��. ا�� ���� ���� ���� ا�� ا�� �� ���� ������� �� از ���� 
ا�� ا��ار ا����ده �� ��د، ���� �����. ���� ����� ��زی ��ی را���� ای، 
���� ��، ا������ �� و ��م ا��ار���� �� در ����اده �� �� ��ر �� رو��، از 
�����ات ���ر��ی ���� �����؛ ا�� ���، ��ورت ����� آ��ر �� ����� 

دا��� ��ای ��د��ن را ��� ��ا�� �� ��زد.

��وم ����� و ���ل ���� ��ی ��دک و ����ان ����

براى مقابله با استحاله فرهنگى 
فرزندان ایران

��ج ��� از ��ت
ر�ــ��� ��ی �ــ� در ��� ����ــ� �����ــ� دارای �� �ــ��ف 
و �ــ� ���ــ� ��ــ���؛ �ــ���� �ــ� �ــ�دش دارد �ــ�� 
�ــ�  �ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ� و ���ــ�، ����ــ� �� �ــ�د. ا
���ا�ــ� ا�ــ� �ــ��ف را �� ز�ــ�ن �ــ�ده ����ــ� ��ــ�، اول 
���� �� ار��ق و ���ــ���� ���ط، �� ��� و ���ی ��ا�� 
���ــ�ر �ــ�م. ���ــ� �� �ــ�د �����ــ� �ــ�ای �ــ�د��ن و 
��ــ�ش �ــ� ������  ���� �ــ� ���ر�ــ� ��ر��ــ��ن. در ا�� 
��ــ� ������ ���ــ� ��ــ��� �ــ� �ــ�ای ����ان �ــ� �ــ���� 
��� �ــ���. ������ ���ــ� �ــ� ��ی ���� �ــ�ن ���ــ� �� 
ا��ــ�س �� �ــ�د ا�� �� ����ی ��� �� ���ــ� �� ���� 
��� ���ــ�. ����ا�ــ� �ــ� در ��ــ� ���� �ــ� �� ��ــ�ی ��ز 
����ده  و �� ���� از ا��اع �ــ����� ��، ��زی ��، ������ ��، 
���� �ــ� و �ــ���ل �� و ��ــ� ��ز�� �ــ� از ��ا�ــ� ��ــ�ن 
��ا�� ا�ــ�؛ ��ــ�ر �� ��ا�� ا�ــ� ��ی ���ــ� را درک 
��� و ا���� ����� �� �ــ��� ���� ������ن ������ ��ز 
����ــ�؟ از ����ا�ــ� ���ــ� �� ��ــ� �ــ� ����ــ� اش �� 
���� ���� از د�� �ــ��� �� و ������ش �� ��ا�� ����� 
�� ا����ــ� ��ز��  از د�ــ� ����دی ���ــ�. ����ا�� �ــ� ا
����  ����ه و ��ث ��ه  ��ن ��ا���ه  �� آ����� د�� 
را ����، ��ک ���ی اش �� �ــ�د آ���� از ��وه �� �� اس. 
����ا�� �ــ� ��ار ���ــ� �ــ��� ��ی ������ــ�ن را ��� �� 
�ــ� �� ا��� �� ������ �� �ــ���ل ���� ��� و ����� ���! 
��ن ا���� ا���� ��ی ����ن ا���� و ���� ��� ژا��� 
در ���ر �ــ���ل ��ی ��ه ای ������� و ا��������� ��رول 
و د���� �ــ�س ا�ــ� ��ــ�ل را �ــ� او ��� د�ــ�. ا���� �ــ� و 
����ل ���� �� �� ���ر�� ����ان �� ��ای ���� ���� 
�� آ��� ����� ��ه ا��. ����� �� ���� ������ ��� 
ر���� ���� ���� ��او���� ��د ا�� از روی �� ����� �� 
، ���� ��د را در��� ��د���� ��د�� ��  ا�� ��ــ� آ���ه �ــ�ز
����� �ــ�ب ا�ــ���� را �ــ��ه �� ��د�� �ــ� ��رگ �� ���� �� 
� ����� ��ر���� �ــ�ن ��� �����! ����ان ���� ��  ��
����� ��دن ��ف را ��� ��ــ����، آ��� دو�ــ� دار�� 
��د �����ن �ــ�ن را در �ــ�ب �������ن �����ــ�. ������� 
�� ���ــ��� و ����� ����ــ�. �ــ��� ��ــ�ی �ــ�ن ������ 
���ر  �ــ� ��ز��� �ــ�ن �ــ����� �ــ� ���� �ــ�ای �ــ� �ــ�دن ���ا
����� �ــ�ه ا��! �� از ����ا�� ��ف �� ز�� �� در ا�� 
وا���ــ�ی ������ژ�� و ���ــ� رو �� ��ت، ��ــ��  ذره ای 
���� ر��� دار ا��؛ ����� �� ���ت ��دش را در آ���  
آن ����� و ����� �� ���ن �� ���س ا��ازه و ���� در ا�� 
��زار ���ره �� ��� ����ــ� و او را از د���ان �� ���ز ���. ا�� 
�ــ��ف �� ������ �ــ�زا�� �� ��ــ� د��ــ�ل �����ــ� ����� از 
��او���� ����� �� ���ا�� �ــ�. ا�� ���� �� د�� 
������ ��زا�� �ــ���� ��ا�� �ــ� �� ����� ����� و 
����ان ��، ���ز�� و د���� ��ی ��ن را �������. ا���ض 
ا�� ����ان �������� �� ���� �� ��پ و ��� آف ��و�� و 
�� روزی �� ����  ��ل آف د���� و ���� و ���� ا��، ا
���� �� ��او���� ����� �����ر ��� در ������ ��زی 
��ای او ا���د ��ده، ���� ���ی ���� ������  «���ه» �� 
�� �� �� �� ��دن �ــ����ر�� ��ا��ــ� �����ن را ��ی ��د 
������، �� �� ���� ��ا�� �ــ� ���� ���اه اش را �� 
��� ��� ���ــ�س ��ا�� ���ا ��ده ���ر ��ــ�ارد و ��د را 
�� آن ������ �� ���� �� �ــ���ل ������ و �� ��ب ا�� �� 

��� از ��ت، ا�� ��ج ر� د��.

��ددا��



و��ه ����  راد�� و �������ن روز���� ��م ��۶
����  ۷  آ��ن   ۱۴۰۱  •   ���ره  ۸۱۹ ��

� و 
��

ا���ی  و  رو����ی  ��ف   ��  «���� «ا��اج 
و   ����� در���ص  ر���� ای  ����� ��ی 
�����د ر���� ��ی ����� ���� ����ری ا���� 
ا��ان روی آ��� ر��� ا��. ���ن ��ر �� ������ 
داوودی، ��ر���س ����� ر���� و ���م ������ 

��د��� ا��اج ���� �� ا�� ���ت ا��ره �� ���. 
او �� ����� �� ���ر ��ف ا��� د���ل ��ه در 
راد�� ��� و ��، ����� ا��: ���ر ��ف ا��� ا�� 
ر���� ����، ��دا��� �� ��ل ��، ا���ر��� �� و 
����� ��ی ر���� ��ی ������ و ا���ر��ن و ���ن 
��� ������ ا�� ر���� �� در ��زه ر���� و ���ان، 
����� و����� �� در آن ��ار دار�� �� ���ه آن �� 
دو ��� ����� �� ��د؛ اول، ���ان ��ت و ��ر�� 
�� از ��د��ن ��وز �� د��� و ���� دوم، ���ان 
���� ����� از ��رت ����� ا�� ر���� ����  آ
��رت   ��  ����  ����� ��رت  ا��   �����  ��

ا��� �� ا��م �� ���� ����ر ���� ا��. 
از   ��� �� د��:   �����  ���� ا��اج  ��د��� 
��ر���� �� ر���� ��ی ������ ا���م �� د��� ا�� 

ا�� �� روی ا�� ��رت ا��� ��� از �� ����ر 
�� د��� آن ��ر �� ��رت ر��� وا��� ��ن در 

���ان ��ای ������ن ��� ��ا�� ���ه ���. 
وی در ادا�� ���: ��ف ��م ���ن ������ت 
�� ����� را���ر�� ��ای �� ����، ��ل ������ 
ر���� ��ی دا��� �� ����ر ا���د ���� ��ا��� 
������� ر���� ای، ���� و ���� ��دن ����� 
 ��  ����  �� ���� �� و   �� ����� و  روش ��   ��
� �� د�� و رو�� ��و�� و ا��م  �������� �� ر
��ای ������ن ��ص و �����ن �� ����� ���� 
 �� آ�����  ����ر   �� راد��  ا��  او���  و  ��ف 
 ����  �� ا��  ر���� ��  ا��  ا��ا��ت  وا����ت 
�� ���ان �������� �� ���� �� ا��ا��ت ا���� در 

��زه ����ا و ��م ��رت �� ���د.
 ، ��� ��ف  آ����  ��د:  �������ن  داوودی   
�� روزر���� ��آ��� ��دا��� �� ��� ر���� ��ی 
��او����  �� وا���  و  ر���� ���  در   ������
و  ر���� ��   ���� ��ای   �����  �����  ����� ��
������ �� �� ��ا�� ����� ��ی ر���� ��ی 

������ در ا�� ��زه را ��رت د��� و ��م را �� ���ان 
�� ���� ���� �� آن ������ ���ظ   ������

��د، در ��� ������. 
ا�� ��ر���س ����� ر���� و ���م ������ ا��ود: 
ا��  ������ ا��  ���� ر���� ای  ���  و��  راد�� 
���ه ������ ا�� ر���� در ��ا�� ���ان ا��، 
 ��  ���� ����ری  ������ن   �� ا��ازه   ����
�� ���ص  ر����  ا��  در  ��ه   ����� ����ا 
از  دا���  و��د   �� ���ان ����   ��� ��ا��  در 
 ���� �� ���ان  ��ه  ارا��  ������ت  و   �����
ا����ده ��ده ا�� ���ن  د���ه آن ا�� �� راد�� 

��� و �� �� ���� ��ا���� ا�� در ��ا��� �� �زم 
��ده ا�� ���� ���ذ و ��� ���� ���� �� 

������ت را ا��ا�� د��. 
��د:   ��� او در ����ن ���� ���� ������ ��
راد�� ��� و �� ��� از ��� ر���� ای ا�� �� در ا�� 
��زه ������ �� ��� و ������ ���ان ���� ���� 
�� ��ا�� ����� ��ی ��ا���ی و ���� آ���ی 
 �� در ��زه ���م و ر���� ���ن د���ه آن ا�� 
ا�� راد�� ��� ���� ���� و ����� در ��زه ��ی 
� ��ه  ������ و ������ ���� �� ������ت ���

را دا��� ا��.

«��� �� ���� ���» ������ �����  ���

����� ������ ��ی «��� ���� �� ���» �� �� از راد�� ��� در ���� ������ «�� ����ه» ��� �� ��د.
«��� ���� �� ���» ������ ای ا�� �� ������� د�� ��ی ����ه، ��� و ����د از آن ����ه ز��دی دار��. 
ا�� ��� ������� ��ل ��ی ���ا�� در ��� �������ن �� ���ان ����� ������ �� �� �� �� ����� 
و ���� ��ف دل ��دم را از ���� ا��اج راد�� �� ��ش �����ن �� ر����. ا�� ������ �� ��ش ��و�� از 
������ان ��ا����، ��ت �� ��ب ����� و ���ه ا��ا���ن را در روز ���� �� ���د.ا�� ������ در ���ر ������ 
و ������ و �� ��� ������ت ا������، ����� و ا����دی روز �� ��دا��.راد�� ��� �� ���� �� در��ا�� 
�������ن و رو���د ���� �� ���ان ���� ��� و ������ ����� �� ��ز��� ا�� ��� راد���� ���� و آن را 
در ��ول ��� �����ی راد�� ��� ��ار داد، از آ��� �� ����ری از ��� ��ی ا�� ������ و��ه د�� ��ی ��� 
و ����د ���� و ����� ��ه و ����ری از آ��� �� از ��� ��زده ز���� ������ ��� ��ارد ������ از ا�� ������ 
����ه ا���� �� ���ان «�� ����ه» ����� �� ��د و �� �� ���� ۲۳ ��� �� ��د.راد�� ��� را روی ��� 

اف ام رد�� ۱۰۵٫۵ ������� ������.

������ داوودی، ��د��� ������ راد���� ا��اج  ����:

هدف «امواج شبهه» رمزگشایى رسانه هاى بیگانه است

��� از ا��اف ا�� ������، �� روزر���� ��آ��� ��دا�� �� 
��� ر���� ��ی ������ در ر���� ���، �� ����� ����� 
����� ��ای ���� ر���� �� و ������ ���� �� ��ا�� 
����� ��ی ر���� ��ی ������ در ا�� ��زه را ا���م �� د���.



۷ و��ه ����  راد�� و �������ن روز���� ��م ��
ب����  ۷  آ��ن   ۱۴۰۱  •   ���ره  ۸۱۹

�� 
 در

��
راد ����� ��د�� ���ی و �����ه «ا��اج ����»: ���� ا���� در ����� �� ����ری ا���� ا��ان ���� 

��� ��م ا�� �� در آن ��� ���� ا��ار ر���� ����. در ��� ر���� ای د��� ��ش �� ��� در ��ور��، 
ا����دات و ا������ژی ����� ا��ا�� ر��� و ��ا���م ���ن ��دم و ���م ا���� ���ف ������� ����� 

ر�� ���.

ا����د  او  ا��.   «���� «ا��اج   ������ ���� ����ه   ، ���ر  ����� ���ه 
دارد ا�� ������ راد���� �� ����ر ��ز��ا�� ����� و �����د ر���� ��ی 
� ر��ی ��ه و در وا�� ���� ا��  ����� ���� ����ری ا���� ا��ان ��
، ���� �� آ���  �����، ����� و ������� ����� از ��آ���ی دا�� ���ر
��ر  �� ر���� ��ی ������ در���ص ������ت ����ط �� ا��ان ��و� �� 

.���� ��
���� ����ه ا��اج ���� �� ����: ��آ���ی در ا��اج ���� ا���ق �� ا��� �� 
ر���� ��ی ������ ��ای ا���د ���� �������� ��� ���ر��ن، ������ن، 
�����ان و ��ز������ ����ا ��ای ���ن دادن ا�� ��ارد ��ر �� ����؛ ا�� 
�� ���ان ��ای �����  � �� د�� در  �� ر ������ ��ا��س �������� 
ا��، ������ �� ���� ر��� ����� ��ارد ا�� ���� دادن ���� ا�� ر���� �� 
���� ا���د �� ��ژه و ��و�� ���� ��ی ��ای ر���ن �� ����� ا���ق �� 

�� ا��� و ا����� آن، ���ا�� ا��.
����ا�� و  ��د: �� در ������ ا��اج ���� در وا�� ر�������،   ���  او ��
���ر����ا�� �� ���� ���� �� آ��� �� ر���� ��ی ������ در ا�� ��آ��� �� 
��رت ������ ��ر �� ���� �� �� ����� �� ��ا�� ��� ���� از ا�� ������ 
� �� ��د ���� و �� ���ا��  و �������� �� در ر���� ��ی ������ ���
راه ��ی ��ون ر�� از ��� ���� �� ا�� ر���� �� ��ای ذ�� ����� از ����� 
را�� �� و درو� ��ی �� ���ر ا���د �� ���� ����� و دارای �� ��آ���ی 

ا�� و �� �� ����� ���� ���� ا��، ر���� ����.
���ر �� ا��ره �� �����ت د��� ا�� ������ راد����، �������ن ��د: ا��اج 
���� ������ ��� و�����ر ������ ا�� �� از ���ر ��� ورودی ������، 
��� �� و��ه �� ��ور ��� ���� ا���ری �� ر���� ��ی ������ ���ا��ن 
���ر   �� �����د  و  ���  و�����ر   ��� و  �� ��دازد  ��د��،   ���� آن 
 ������  ����� ���ا��ن  ارز����  و   ���  ��  �� ا��   ������ ��ر�����ن 
ا����ص دارد. ������ ��� �� ا���ل �� �� ��رت ����� �� ���� 
��ارش ���ی و �� ا����� �� ا��  ���د�� ����� �� ������ در ���� 

ر���� �� ا���د �� ����، �� ��دازد.
در ادا�� ����� ��د��، ���ی و �����ه ا��اج ���� �� ا�� ���� ا��ره 
��د: از ���� ���� ا���� در ����� �� ����ری ا���� ا��ان ���� ��� 
��م ا�� �� در آن ��� ���� ا��ار ر���� ����. در ��� ر���� ای د��� 
��ش �� ��� در ��ور��، ا����دات و ا������ژی ����� ا��ا�� ر��� و 
��ا���م ���ن ��دم و ���م ا���� ���ف ������� ����� ر�� ���. ���� 
ر���� ��ی ����� ا��وزه در ���� ����� ������، ����� و ا������ در 

، ����� و... ا���ر ����� را ��ف ��ار داده و  ا���د ����� ����اد��، ���
در را���ی ا��ای ����� ����� ��رت ��م ا���ب ا���� (��� ���� و�� 

��رت ا���ب) را ��ف ��ار �� د���.
او �������ن ��د: ����� ا�� در دوران ��م دوم ا���ب ا���� و ��ش 
��ای ����� ����� ���� ا���� �� ���ان ��ف ���� ��د ا���ب ا����، 
���� ��زی ا��اف و �����د د��� در ���� ر���� ای ا��ی �زم و وا�� 
���دی ��ص در ���  و ر���� ای  را���� ای  �� د��� در و��ه  ا ا��. 
ا����ت را ����ر�� آ��ز ��ده ا�� �� در ���� ����� ��زی، ���� ا���ا���� 
و ��� روا�� ���� ����ری ا����، �� ��ف ����� ��ا��ازی ������ ����، 
در ����� ��� ر���� ای ����ری ا���� �� ���ص ��او���� ���� در 
دو��� آ���ی و ��ا���ی ��� ��� از ��� آ��ده ��د. از ���� ���� ��وم 
��دا��� �� ا�� ����� و ���� ������ ��ی رو����ا�� و از ا�� ���� ���� 

ر���� راد�� ��� ����ر ��ورت و ا���� �� ����.
وی ������ �� ا�� ���� ا��ره ��د: �� ���� �� ا���� ��� ا�� ��آ��� در 
 ����� ، ا���� زدا�� از ���� ا������ ���ر و ا��ل در ���م ا���د ��ور
ـ ا����، ��ر�� و ��� �����د ا�� ����ه   و ����� و ��� ز���� ا��ا��ـ 

����ر ��وری ا��. �� ���� د��� ������ ا��اج ���� �� ����� ����� ا�� 
����� ��دا��� و ��ر�� رو����ا�� و ��ون رو��ش از ر���� ��ی ����� را 
ارا�� �� ���. �� �� ��ز��ا�� ����� و �����د ر���� ��ی ����� ���� ����ری 
ا���� ا��ان �����ات �زم در���ص آ��� ���� د��� و ��ا��� ��ای 

��� ر���� ��ی ��د را ��ا�� ���.
��د�� ���� ���� را ا�� ���� ادا�� داد: ������ ا��اج ���� در ���� 
�����د  و   �����» در���ص  رو����ی   �� د����   ۷۰ ��ت   �� �����د 
ر���� ��ی ����� ���� ����ری ا����» ��دا�� و ������ ��ن ��ر�� 
و ����� ����� و ���ر����� ر���� ��ی �����، ����� ا���د و رو���د 
ر���� ��ی ����� ���� ����ری ا���� ا��ان، ��ر�� را��� ���ی و ���� 
ر���� ��ی ����� �� دو�� ��ی ������ �� ا��ان (آ�����، ��ب، ���دی و 
��������)، ����� و ����� ���� ر���� ای آ����� در ���ک ر���� ��ی 
����� �� ����ری ا���� ا��ان، ��ر�� رو���د ��ا��ازا�� ر���� ��ی ����� 
و ����� را���ر��ی ����ری ا���� در ������ �� ر���� ��ی ����� را در 
د���ر ��ر ا�� �����د ��ار داد �� �� ���ه ���ی از ����� ��ر�����ن و ا����� 

ا�� ��زه ����� ���� و �����ر��� �� ا�� ������ت دا��� ����.

ر�������، ����ا�� و ��������ا��
در ا��ا�� �� ��م «����»

، ���� ����ه «ا��اج ����» در ��� و�� �� «��ب ����» ����� ���ر



و��ه ����  راد�� و �������ن روز���� ��م ��۸
����  ۷  آ��ن   ۱۴۰۱  •   ���ره  ۸۱۹ ب 

�� 
 در

��ا

امه
سن
شنا

��� و�� ��ل ۱۳۸۵ �� ��ف  راد�� 

�� ����� ��ز
������ر

ا���د ���ی �����ا�� در ا��ان 
راه ا��ازی �� و �� ���� �� ���ی 
����و�� �� در ر���� ��� ا���د ��د، 
ر���� ای  ���م  در  ����و��  ا��ام 

ا��ان ���� �� ��.
راد�� ��� و�� در ��ل ��ی ����� 
 ������� ����ای   ����� ��اوا��  ����� ��ی   ����
ـ ��ر���س راد�� ��� و��  �����ری ���د ��د��، ���یـ 
در ۱۸��داد ۱۳۸۹ �� ���� ��� رو���� �� د��� ا����د از 

����� ��ی ا����دی دو�� ��ده ا��.
وی در��ره ا�� ا��اج و ��ا�� د��� ���� ��د و ���: 
��� ��ا���� ����� ���� ���ی �� �� ����� ���� و 
�� ����ای ��� زدن در ا���د�� �� روی ������ن ����م 

ا��ره ����.
آ���  روی   ���� ������ ��ل ��  ا��  در  ��� و��  راد�� 
� از ���،  ��ده �� ����ر ����� دا��� ا��، ��� ��ر
��ون   ، روز ��� و��ی   ،����� ����ه  ��ب،  ��ل 
�� ��رد��، در�� �������، در�� ���ا��� و ��� 

���� و ��ا�� �� ��م �����ه �� ���� �� ����ار دارد.
ز��دی �� �� ��د  ا�� ��ل �� ����ان  ا�� ���� در 
د��ه ا��؛ از ����د ���� ��ه ����� �� در ز��ن ���ر 
�������� ���� �� ���ان ���ون ��ا، ا�� ������� 
را ������ �� ����ری از ����� ��ی ا�� ���� �� در 
ز��ن او ����� ��د �� ا��وز �� ر�� ���� زاده، ���ه دار 
 ��  ������ ���� زاده   �� ا��.و���   ������� ا�� 
 ���� ا��   ����� ��ا��  در��ره  او   ������ ��� و�� 
راد���� ���. راد���� �� آ��ه �� آ����� ���� ����� 
 ��  ���� ����ن ��زی  �������ی،  ���د��� ��زی  ��ای 
�����ن و �����ان ����� ا��ا��، ��و�� ����� ������� و 

����� آزادا����� ������ را ار��� ����. 
��� روی ���رب آرا و ا���ر در ا�� ����  او در ��� ��
راد����، ����� ا�� در راد�� ��� و�� ��� �� د���ل 
����� ��ری �� �� ���ی ���� ���� ��� �� ����� در 

����� ������ �� ���ط ����ک و و��ق ���� ����.
ا�� راد��ی ۲۴ ����� روی ��� اف ام رد�� ۱۰۳/۵������� 

������ ا��. 
���و� ا�� ������ را در ادا�� ���ا���: 

��ا راد�� ��� و �� ��� ���� و د��� راه ا���دن ���� 
���� ای ����؟

��ا��ی  درک  ��ای  ا��ا��   ����� ���م  ���ز  ��� و�� 
����وت ����� و ر���ن �� �� ����� و ��ر���� ذ�� 
از  ا��ان ا��.  ا���� ���  ����ری ا����  و   �����
 �����  ���  ۱۳۸۵ ��ل  در  راد��  ا��   ���  ����
«�����ا��» در ����� و �� ���ر ��ای ا����� ��  �� 
��ف رو����ی راه ا��ازی ��ه ا��. ��ش و �����د  
۱۶���� ا�� ���� ��� در ا�� را��� ��د �� در �����د��ی 
��� و���� ���� از ��� ���� ����� ����اده ا���ب 
��ر���س ������� و ����� و ر��اد��ی ��� ����� 
ا��ا�� در ا���د �����، ا����دی، ا������ و ������ را 
�� ��� ���ار��. ����� ���ن ��ور�� �� ا�� ���� آ��ز 
�� ��ر ��د، ا��وزه ��� ��� و �� �� ���ز ��ی ����� ��ای 
ا���د ������ت ����، درک ����� ����ن ��ی ����� و 
������ از ا���� و ����� ��� در ���� ���رب آرا، ����� 

����� �����ن ��ی ا���ب ا���� و ا��ا�� رو��� ا���د 
��� در ���ر ا�� �� ���� ��� از ��� ��رد ����� و 

����� ��د.
����� ا�� راد�� �� ����� ا��؟

 ���  ��  �����   ����� ��� و ��  راد��  ������ن 
راد��ی ��ن را روی ��� ا�� ���� ��� �� ���� و �� 
��ش ��ا �� د��� ا�� از  ������ �� و ������ ��ی ���� 
��� �����، ���� ��ف، ����� ������� ���ر ا��. 
�� �� رو���د �� ا������� �� ����� �����  ����� ای 
������� و ��� دارد ���� �� ��ا�ت ذ��� ��د را از ��ق 

��� و ����ی ��رت ����� در ا�� ���� در���� ���. 
���� �� ���� �� ا�� �� ا�� ���� ����� 
و���� �� ���� ��ر����� و ����� ���ر 
دارد در ��� و����، ������ ��ی ����� و 
�����ی ��د ��� ��� �� آن دارد �� ����� �� 
��زه �������� ����� از دا����ه �� ��زه 
و ��� آن ����� �� ر��اد��ی ����� را 
�� ��ر�� ���� �����ی �� ����، ����� 

دا��� ����. 
ذ�� ا�� ���� ��وری ا�� �� �� ����� در 
����� ��ی ا��ع ر���� و ورود ا��ار��ی 
راد��  ار����� در ���ی ���زی،   ����
در  ������ت  در   ���� �� د���  ��� و �� 
����ن ���� ��ده ��دم �� ��ار ����. ا�� 
���� در ��� �����ن ���ر در ��زه ��ی 

����� �� و��د دارد.
����� ������ت  ��ای  �� ���� ای 
ا���� ����ا�� در ����� ��� ������ ��م 
دوم ا���ب ا���� و ������ �� �� و��� 
� �� ����، ��� و �� ��� آ���  ��� ����

را ���� �� د��؟
«����ن ��زی  در  ��� و��  راد��  ر����   ��  ����  ��
�������»  ا���ب ا���� در ��  ر���� ای» و «����� 

، ���اره ������ت  ����� ���� �� ���م ���������� ���ر
��� ا���ب ا���� و ���ر روی آ��� ا�� ���� ا��. از 
���� �� ا����ل �� آزادی، ��ا����ا��، ���ک ����ا��، 
����� ���م و��� ����، ��ا�� ا�����ر����ی و ... ��رد 

���� ��ی ا��. 
در  ا����  ا���ب  آ���ه   �� ���ه   ����  ���� ا��  در 
��ر��ب ��م دوم ا���ب و ��� ��ای ���ن ��زی ���� 
ا����، ا��ی ��وری ��ده �� در ���م ��وه ��ی ���ل در 
ا�� ���� ��رد ���� ��ی وا�� �� ��د. ���� راه ��� 
���د ����� ا�� �� ����� �� ا�� ��آ��� �� �� ��رت 
ا����  ���م  �����ن ��ی   ���� ��� ��ب  در   ا����� 
رو����ی ��رت ����د و �� ��� ���م 
���ر ر���� ای و ��م د��� را  در�� و�� 
 ��  ����  �� ��ا   .���  ����  ،���� ا�� 
رو���د ���ل(�� ا������) ا�� ���� ا����م 
ا��� ����� وا����ت و ����� در ا���د 
����� و ������ �� ����ن ��ی ����� و 

����� در ����� ا����� ا��ان ا��. 
������ان در راد�� ��� و�� راه دار�� �� 
��ار ا�� ������ ��ای ا�� ���� راد���� 

����� ��د؟
از ���� ��وه ��ی ���ل ا�� ����، ��وه 
��وه  ��ر�� و ����� ا��. رو���د ا�� 
�� ����ن ����� ���� ������   �����
ا��ان  ��ر��  و   �����  ����� و  ���ر 
از   �����  ����� ��� ��ی   �� ز��� 
ا���د  ا��.   ����� و  ��ر�����   ����
��ر��   ،������ ��ر��  ��ن   �����
، ر��اد�� و ������ ��ی ������،  �����
ا����  ا���ب  ��از   ��� ���� ��ی 
�����ی  ����ری،   ،������  ����
�����، �����، ����� و ... ��� از ��� ���� ���د�� 
��� و ����ی ��� ���������� در ا�� ���� ا��.  در 

���� ������ �� ������ ��، ���ر ������ان در ���� و 
ا���ی د����ه ��ی ا�� ��� ��ای ا����ده ����� ا��ا�� 
، ������ان ���  ��رد ���� ��ی ا��. �� ���رت د���
���� از ���� ��ر����� ������ن ا�� ���� ا�� �� ���ات 
آ��� در ��رد ����� و ������ت ���و�� در �����د��ی 
ا�� راد�� ا��� و �� ������ن ���� ارا�� �� ��د. ���� 
����� �� ��ش ��ای ��� و�� در �����، ������ان ����� 
و و��دار �� ا��ان ا���� از ���� ��وه ��ی ���� ����ب 
از  ��� و �� ��� از ����� ��ی ا�� ���  ��ه و راد�� 

�����ن ا������ و ������ در ����� ا����ده �� ���. 
�����ه راد�� ��� و�� ��ای ا�� �� ���ا�� ��اد ر���� ای 
����� و ����ان را ار��� د��، ����� و آ�� �� ا�� ����� 

��� �� ����؟
 �� ار���ط  در   ���� ا��  �����ات  از   ���� ��� ��ی 
��� ��م د��� و ��اد ر���� ای ����� ا��ا�� ����� 
����� ا��. ����� از ��� ا����ت، ا��ا��ت ��ا��� 
، ����� ر���� �� ����� و ����اده،  �� ر���� ��ی �����ر
��ای  آ���  آرا�� ����  و  ���د��ی ر���� ای د��� 
������ �� ����� و ا���� ا��ا���ن از ������ت ��ی و 

��رد ا����م ا�� �� �� آن ��دا��� �� ��د. 
�� وا�� ا�� �� راد�� ��� و �� ��د �� ر���� ا�� �� 
���� دارد  �� ا������ت ر���� ای، ���� �� و ���ات آن آ
و از ���� رو ا����ده د��� از ا�� ا��ار ��ای �������اری 
�� ����� ا����� ا��ان ��� ا��ی ������� ����ن ا��. ��ا 
����� ��اد ر���� ای ���� و ����� از ���د��ی د��� 
در ��� ��ی روا��، ������، ر���� ای و ��م  از ��ارد 
������ ا�� ���� ا��. ���� آن �� ا��وزه ��� ز��دی 
از ز���� ��دم �� ���ی ���زی و ���� ��ی ا������ 
��� ��ده ا�� و ���� ا������ت �� ز��� ��از �� ����� 
و ا��ا��ت ���ت ا��ا�� ��� در ا�� ���� ��رد ���� ����. 
از ا�� ���� راد�� ��� و�� ��� ��ی ز��دی از ������ ��ی 
��د را ����� �� ا��ا�� ��اد ر���� ای ������ن ��د 

���� ��ده و ارا�� �� د��. 

ــ� �ــ�ــ�ــ� ر�ـــ��ـــ� ــ ــ�ز� ــ ــ� � ــ� ــ� ــ� � ــ�: ــ��ـ ــ��ـ ــ�ـ ــ�ی �ـ ــ ــ� ــ ا� ــ� ــ� ــ� ــ� د�ـــ�ـــ� �ـــــ�ب �ـــــ��ـــــ�:   �ـــ�ـــ��ـــ� �
�ــ�ا�ــ�ــ�ــ�: �ــ�ــ�ــ� �ــ�ری آ�ــ�ــ�ــ�ر ــ�ب �ــ��ــ�ــ�ــ�ن ر�ــــ�ل  �ــ�ــ��ــ�  ورز�ــ�ه ــ �ــ�ــ��ــ�ــ�ی �ــ�ــ��ــ�ــ�  ا�

ماجراى یک شبکه رادیویى و مخاطبانى که روى موجش قفل مى شوند
�� � در ��� و�� �� ���� راد�� ��� و��  ���

«�����ا��» در 
����� و �� ���ر 
��ای ا����� 

��  �� ��ف 
�و����ی راه 

ا��ا�ی ��ه ا��. 
������ن راد�� 
��� و �� ��� 

����� ا�� �� ��ج 
راد��ی ��ن را ��ی 

��ج ا�� ���� 
 ���� �� ���

و �� ������ �� 
و ������ ��ی 

���� ��ش ��ا 
�� د���


