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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-ؾبػز ٛٞقٕٙس اَ زی ثب ؾیؿشٓ ػبُٔ
ا٘سضٚیس ٔرهٛل ٌجز ٞبی دٛقیس٘ی )(Wear OSزض ؾابیاز
ٔFCCكبٞس ٚ ٜضٚیز قس.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ،ث٘ ٝمُ اظ ٚة ؾبیز  ،gsmarenaث٘ ٝظط ٔی ضؾاس
و ٝاَ زی ثؼٛٙاٖ یىی اظ قطوز ٞابی واط ٜای فاؼابَ زض حاٛظٜ
سىِٛٛٙغی ٘یع لهس زاضز ثب سمٛیز ؾبیط ثرف ٞبی ذاٛز ٞإا اٖٛ
ؾبػزٞبی ٛٞقٕٙس ،ؾ ٟٓثیكشطی ثطای ذٛز زض ثبظاضٞبی زٟب٘ی ثاٝ
اضٔغبٖ ثیبٚضز.
ث ٝسبظٌی سهبٚیط ٌ ٚعاضـٞبی زسیسی اظ ؾبیز ٙٔFCCشكط قس ٜاؾز و٘ ٝكبٖ ٔی زٞاس ؾاٝ
ؾبػز ٛٞقٕٙس زسیس اَ زی ثب ؾیؿشٓ ػبُٔ ٚض ا ٚاؼ )ٚ(Wear OSزٛز زاض٘س و ٝث ٝاحشإابَ
ظیبز ،زض آیٙس ٜای ٘عزیه ضٕ٘ٚبیی ٔی ق٘ٛس.
ز ٚؾبػز ٛٞقٕٙس زسیس لطاض اؾز زبیٍعیٗ ٔسَ ٞبی دیكیٗ اؾذطر  ٚاؾشبیُ ق٘ٛس  ٚؾأٛایاٗ
ٔسَ اظ ایٗ ؾبػز ٞب ٘یع ثب ؾیشؿٓ ػبُٔ  ٚWear OSلبثّیز اسهبَ ث ٝقجى ٝایٙاشاط٘از LTEثاٝ
ظٚزی لطاض اؾز ٔؼطفی ق٘ٛس.

کاّص دسد بیواساى دس اٍسطاًس با ٍاقعیت هجاصی



ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-زض ثیٕبضؾشب٘ی زض فطا٘ؿ ٝاظ ٚالؼیز ٔجبظی
ثطای وبٞف زضز  ٚحٛاؼ دطسی ثیٕبضاٖ زض ثرف اٚضغا٘ؽ اؾشفابزٔ ٜای
قٛز.ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ اٍ٘جز ،یىی اظ ٔهبضف اؾشفبزٚ ٜالاؼایاز
ٔجبظی زض ػّٓ دعقىی اؾز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔحممبٖ ثب اؾشفبز ٜاظ دشب٘ؿیاُ
ٚالؼیز ٔجبظی حٛاؼ ثیٕبض زض ٔغت ز٘سا٘ذعقىی ضا دطر ٔی وٙٙس.
ثٙبثطایٗ سؼججی ٘ساضز و ٝاظ ایٗ فٙبٚضی زض اٚضغا٘ؽ ٘یع اؾشفبز ٜقاٛز .زض
ٕٞیٗ ضاؾشب ٌطٞٚی اظ زا٘كجٛیبٖ فبضؽ اِشحهیُ زض ثیٕبضؾشابٖ ؾاٗ زاٛظف فاطا٘ؿا ٝیاه ثاط٘ابٔاٝ
ٚالؼیز ٔجبظی عطاحی وطز ٜا٘س و ٝث ٝثیٕبضاٖ وٕه ٔی وٙس آضأف یبثٙس  ٚلسضر ٞبی سحإاُ زضز
آٟ٘ب ثسٔ ٖٚؿىٗ افعایف یبثس.ایٗ ثط٘بٔ ٝثؿیبض ؾبز ٜاؾز .ثیٕبضاٖ یه ػیٙه ٚالؼیز ٔجبظی ثا ٝشكآ
ٔی ظ٘ٙس ٚ ٚاضز ز٘یبی ؾ ٝثؼسی اظ سذٞ ٝبی آضأجرف ثطفی  ٚثبؽ ٞبی شیٙی ٔی ق٘ٛس .شٙیٗ زضٔب٘ای ثاب
ٔحطن ٞبی زِذصیط نٛسی  ٚثهطی حٛاؼ ثیٕبض ضا اظ سحُٕ ٘بضاحشی  ٚزضز زطاحی دطر ٔی وٙس.
ثٌ ٝفش ٝزوشط اِٚیٛیٌ ٝب٘بؾیب ٔسیط ثرف اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾشبٖ زض ایٗ ثبضٔ ٜی ٌٛیس :ایٗ فٙابٚضی ٘اٛػای
حٛاؼ دطسی ثطای ثیٕبض فطأ ٓٞی وٙس  ٚاحؿبؼ زضز  ٚاضغطاة زض اسبق اٚضغا٘ؽ ضا اظ ثیٗ ٔای ثاطز.
سهٛض ٔی و ٓٙسب  ۰۱ؾبَ زیٍط ٚالؼیز ٔجبظی زض ثیٕبضؾشبٖ ٞب ث ٝعٛض ضٚسیٗ اؾشفبزٔ ٜی قٛز.

فشش دستباف ایشاًی سًگ داًص بٌیاى هی گیشد

بخص سلَل دسهاًی دس داًطگاُ علَم پضضکی ایشاى ایجاد ضذ

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ثطذی اظ حٛظٞ ٜبی ساِٛایاس
ثطای ٚضٚز زا٘ف ،فٙبٚضی  ٚایجبز اضظـ افاعٚز ٜزض ثابظاض
دشب٘ؿیُ ثؿیبض ثبمیی زاض٘س ،أب ایٗ ثرف ٞاب زض وكاٛضٔابٖ
سبو ٖٛٙث ٝزِیُ ٍ٘ب ٜثٔٛی ،ؾٙشی  ٚػسْ دطزاذز ػّإای ثاٝ
ثبِٙسٌی ،ضقس  ٚثٟطٚ ٜضی وبُٔ زؾز ٘یبفش ٝا٘س.
ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب ،نٙبیغ ٔ ٚحهٛمسی  ٖٛ ٕٞػؿاُ ،شاطْ،
ذطٔب ،ا٘ٛاع ذكىجبضٔ ٌُ ،حإاسی ٌ ٚایابٞابٖ زاضٚیای،
آثعیبٖ٘ ،بٖ  ٚغالر ،زٛاٞطار  ٚؾاٙاً ٞابی لایإاشای،
سجٟیعار ٛٔ ٚاز آظٔبیكٍبٞی ؾبذز ایطاٖ ٙ ٕٞ ٚیٗ فطـ ضا ٔی سٛاٖ زض ظٔطٔ ٜحهٛمسی ثاطقإاطز
و ٝسِٛیس ّٔی ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛسٔ ،حهٛمسی و ٝسِٛیس آٟ٘ب اظ لسٔز ظیبزی زض وكٛض ثطذٛضزاض اؾاز
 ٚثؿیبضی اظ ٔطزٔبٖ ؾطظٔیٗ ٔبٖ ثٛ٘ ٝػی ثب آٟ٘ب ؾط ٚوبض زاقش ٝا٘س.حبَ شٙس ٚلشی ٔی قٛز ؤ ٝؼب٘ٚز
ػّٕی  ٚفٙبٚضی ضیبؾز زٕٟٛضی سهٕیٓ ٌطفش ٝاؾز ضٕٗ سكٛیك فؼبمٖ ثطذی حٛظٞ ٜبی ساِٛایاسی
زاضای ٔعیز الشهبزی ٘ؿجز ث ٝضا ٜا٘ساظی وب٘ٞ ٖٛبی زا٘ف ،نٙؼز  ٚثبظاض ،أٛض ساِٛایاس ضا زض ایاٗ
ثرف ٞب ث ٝنٛضر ػّٕی  ٚثب ثٟطٚ ٜضی ثیكشط دیف ثجطز .شطاو ٝثیكشط ا٘طغی ایٗ ٔؼب٘ٚز نطف فٙبٚضی
ٞبی ٞبی-سه ٔی قٛز  ٚایجبز وب٘ٞ ٖٛبی زا٘ف ،نٙؼز  ٚثبظاض ٔی سٛا٘س ثاطای حإابیاز اظ ٚضٚز
نٙبیغ ثب فٙبٚضی ٞبی ٔشٛؾظ یب ٕٞبٖ ٔسی -ْٛسه ثؿیبض ضاٍٞكب ثبقس.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ضئیؽ زا٘كىس ٜفاٙابٚضی ٞابی
٘ٛیٗ زا٘كٍب ٜػّ ْٛدعقىی ایطاٖ اظ آغبظ ث ٝوبض ثراف ؾاّاَٛ
زضٔب٘ی ٔطوع دعقىی ثبظؾبذشی ایٗ زا٘كٍب ٜذجط زاز.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ زا٘كٍب ٜػّ ْٛدعقىای ایاطاٖ ،زواشاط
ٔحٕسسمی زغشبیی ثب اػالْ ایٗ ذجط افعٚز :ثرف ؾّ َٛزضٔاب٘ای
ٔطوع دعقىی ثبظؾبذشی زا٘كٍب ٜػّ ْٛدعقىی ایطاٖ  ،فطزا ؾاٝ
قٙج ۲۲ ٝذطزازٔب ٜآغبظ ث ٝوبض ٔی وٙس.
ضئیؽ زا٘كىس ٜفٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ زا٘كٍب ٜػّ ْٛدعقىی ایاطاٖ
اظٟبض زاقز :فؼبِیز ٔطوع دعقىی ثبظؾبذشی زض ز ٚثرف ٟٔٙسؾی ثبفز  ٚحٛظ ٜؾّ َٛزضٔب٘ی آغابظ
قس ٜاؾز و ٝثرف ٟٔٙسؾی ثبفز زض ٔطحّٟ٘ ٝبیی سجبضی ؾبظی اؾز  ٚفطآٚضزٞ ٜبی اؾشاراٛا٘ای ٚ
دٛؾشی زض ایٗ ثرف سِٛیس ٔی قٛز.
ٚی افعٚز :زض ثرف ؾّ َٛزضٔب٘ی ٘یع فؼبِیز ٞبی ظیبزی ا٘جبْ قس ٜاؾاز وا ٝقابٔاُ داطٚغٞ ٜابی
وبضآظٔبیی ثبِیٙی ٔطثٛط ث ٝثیٕبضی ثی اذشیبضی ازضاضی ثب ٕٞىبضی ٔطوع سحمیمبر ٌٛاضـ زا٘كٍبٚ ٜ
ثیٕبضاٖ ؾىشٔ ٝغعی ثب ٕٞىبضی ٌطٛ٘ ٜٚضِٛٚغی زا٘كٍب ٜػّ ْٛدعقىی ایطاٖ اؾزٕٞ .ا اٙایاٗ داطٚغٜ
زضٔبٖ فّج ٔغعی ثب ٕٞىبضی ثیٕبضؾشبٖ ٔفیس زض ایٗ ٔطوع زض حبَ ا٘جبْ اؾز.
زغشبیی سبویس وطز :فبظ ا َٚدطٚغ ٜسطٔیٓ غضطٚف ثب ٕٞىبضی ٌط ٜٚعت فیعیىی زا٘كٍب ٜقطٚع قاسٜ
اؾز  ٚفبظ ز ْٚآٖ ٕٞعٔبٖ ثب آغبظ ث ٝوبض ثرف ؾّ َٛزضٔب٘ی  ٚافششبح اسبق ػُٕ زض ٔاطواع قاٟایاس
ٔغٟطی قطٚع ٔی قٛز.

اختشاع جعبِ سیاُ ًجات دس آرسبایجاى ضشقی

چگًَِ افشاد چپدست
هیضًَذ؟
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -زا٘كاجاٛی ۲۰
ؾبِ ٝزا٘كىس ٜثطق زا٘كٍب ٜناٙاؼاشای ؾاٟاٙاس،
زؾشٍب ٜزؼج ٝؾیب٘ ٜجبر اذشطاع وطز ٚ ٜؾبذشاٝ
اؾز.
ثٌ ٝعاضـ ثبقٍب ٜذجطٍ٘ابضاٖ زاٛاٖ اظ ساجاطیاع

؛ احٕاسضضاب افكابضی ،ؾابظ٘اسٔ ٚ ٜاراشاطع
زؾشٍب ٜزؼج ٝؾیب٘ ٜجبر یاب ؾایاؿاشآ ایإاٙای
ٛٞقٕٙس ٌفز :اظ آ٘جبیی وا ٝؾابم٘ا ٝساؼاساز
ظیبزی اظ ٕٛٞعٙبٕ٘بٖ ثاط اثاط اؾاشاٙاكابق ٌابظ
ٔٛ٘ٛوؿیس وطثٗ ٘بقی اظ ٘كز ٌبظ ٔشبٖ ،زبٖ ٚ
ٔبَ ذٛز ضا اظ زؾز ٔیزٙٞس ،سفىط سِٛیاس ایاٗ
عطح ثطای ٘جبسكبٖ ث ٝش ٓٙٞذغٛض وطز.
ٚی افعٚز :ایٗ ؾیؿشٓ لبزض اؾز زض ثطاثط ذاغاط
٘كؿز ٌبظ ٞبی ذغط٘بن ٔشبٖ ٔ ٚاٙا ٛاوؿایاس
وطثٗ ٚاوٙف ٘كبٖ زاز ٚ ٜضٕٗ زبٖ افاطاز ،اظ
سرطیت ٚاحس ٞبی ٔؿاىا٘ٛای ثاط اثاط ا٘افاجابض

ٌبظ دیكٍیطی وٙس.
ثٌ ٝفش ٝافكبضی ،ثب ٘هت ایٗ ؾیؿشٓ زض ذب٘ٞ ٝب،
ثٔ ٝحض ٘كز ٌبظ ،ؾٙؿٛضٞبی اِىشطٚقیٕیبیای
آٖ فؼبَ قس ٚ ٜثب اضؾبَ زؾاشاٛض ثا ٝداطزاظ٘اسٜ
ٔطوعی  ٚفؼبَ واطزٖ آغیاط ٞابی ناٛسای ٚ
سهٛیطی آٖ ،ثٚ ٝؾیّ ٝثبظٚی ٔىبسط٘ٚیىی ٘هت
قس ٜثط ضٚی ؾیؿشٓ ،یىی اظ دٙجطٜٞابی ٔاٙاعَ
ٔؿى٘ٛی ضا ثطای سؿٛیٛٞ ٝای آِٛز ٜثٌ ٝبظ ثابظ
ٔیوٙس  ٚث ٝنٛضر ذٛزوبض٘ ،كب٘ی ٔحُ حبزثٝ
ضا ث ٝاضٌبٖٞبی ٔطثٛط ٕٞب٘ٙس اٚضغا٘ؽ  ٚآساف
٘كب٘ی دیبٔه ٔیوٙس.

پیًَذ فٌاٍسی ٍ تَپ ّای جام جْاًی عاضقاى فَتبال سا غافلگیش هی کٌذ
حسٚز  ۰۱زضنس اظ زٕؼیز وط ٜظٔیٗ شخزؾز ٞؿشٙاس
أب ثیكشط اٚلبر ٚزٛز ایٗ افطاز ث ٝزؾز فطأٛقی ؾاذاطزٜ
ٔیقٛز؛ اوثط اثعاضٞب اظ ٚؾبیُ آقذعذبٌ٘ ٝطفش ٝسب ٔایاع ٚ
ِٛاظْ سحطیط ثطای ضاؾززؾزٞب عطاحی ٔیق٘ٛس .ساب ثاٝ
حبَ ث ٝایٗ فىط وطزٜایس و ٝش ٝشیعی ثبػث ٔیقٛز فطز
شخزؾز یب ضاؾززؾز قٛز؟
ثٌ ٝعاضـ ٌاط ٜٚػاّآ  ٚفاٙابٚضی ذاجاطٌاعاضی آ٘اب
 ،ScienceAlertزض ع َٛسبضید ٕٞیك ٝضفشبض ذٛثی ثاب
افطاز شخ زؾز ٘كس ٜاؾز .ثب ٚزٛز ایٗ وا ٝحاسٚز ۰۱
زضنس اظ زٕؼیز ا٘ؿبٖٞب شخ زؾز ٞؿشٙس أب ایٗ افاطاز
ث ٝزِیُ ٚضؼیز قبٖ ٔٛضز آظاض  ٚاشیز لاطاض ٌاطفاشاٙاس،
قیغب٘ی ذٛا٘س ٜقس٘س  ٚحشی ث ٝزبزٌٚطی ٔش ٟٓقس٘س.
زض حمیمز ضیكِ ٝغز اٍّ٘یؿی »«sinisterثأ ٝاؼاٙای
ٌٙبٞىبض اظ شخ یب شخ زؾز ٔیآیس.
عی زٞٝٞبی ٌصقش ٝشٙسیٗ ٘ظطیٔ ٝغطح قس سب ساٛضایا
زٞس شطا ثطذی اظ شخ زؾز ٞؿشٙس .یىی اظ آٟ٘ب زِایاُ
شخ زؾز ثٛزٖ افطاز ضا اؾاشاطؼ ٔابزضاٖ زض ٞاٙاٍابْ
ثبضزاضی سٛنیف ٔیوٙس.
زا٘كٕٙساٖ زض ز ۰89۱ ٝٞث ٝایٗ ٘شیج ٝضؾیس٘س و ٝسٕبیُ ٔب
ثطای اؾشفبز ٜاظ زؾز شخ یب ضاؾز لجُ اظ ث ٝز٘یب آٔاسٖ
ٔكرم ٔی قٛز؛ ثطضؾی ٞبی فطانٛسی ٘كبٖ زاز و ٝایاٗ
دسیس ٜزض ٞفشٞ ٝكشٓ ثبضزاضی ضخ ٔای زٞاس .اظ ٞافاشاٝ
ؾیعز ٓٞثبضزاضی ،زٙیٗ زض ضحٓ ٔبزض قطٚع ثٔ ٝاىایاسٖ
اٍ٘كز قؿز زؾز ضاؾز یب شخ ٔیوٙس.
دیف اظ ایٗ ٌٕبٖ ٔیقس و ٝسفبٚر غ٘شیىی ٔیبٖ ٘یٓواطٜ
ضاؾز  ٚشخ ٔغع ٔكرم ٔیوٙس و ٝقارام ضاؾاز
زؾز یب شخ زؾز اؾز.
أب ٘شبیج سحمیمبر اذیط ٘كبٖ ٔیزٞس وا ٝضاؾاز زؾاز
ثٛزٖ یب شخ زؾز ثٛزٖ فطز ثٔ ٝغع ضثغی ٘ساضز؛ زاٛاة
ایٗ ٔؼٕب زض ٘ربع اؾز.زا٘كٕٙساٖ اظ زا٘كٍب ٜثٛقا ْٛزض
وٙبض ٔحممب٘ی اظ ّٙٞس  ٚآفطیمبی زٛٙثی سٛا٘ؿشٙس فؼبِیاز
غ٘شیىی زض ٘ربع قٙبؾبیی وٙس و ٝزض ضحآ ثا ٝناٛضر
٘بٔشمبضٖ اسفبق ٔیافشبز .ایٗ أط ٔی سٛا٘اس ثابػاث ضاؾاز
زؾز یب شخ زؾز ثٛزٖ فطز قٛز.
حطوز وطزٖ زؾز  ٚثبظ ٚزض ٔغع زض ٘بحیٝای ث٘ ٝبْ لكط
حطوشی قطٚع ٔیقٛز .ایٗ لكط ؾیٍٙبَٞبیی ضا ث٘ ٝارابع
ٔیفطؾشٙس و ٝث ٝحطوز سطزٕٔ ٝیق٘ٛس.
ٔحممبٖ ٔشٛز ٝقس٘س لكط حطوشی ٘ ٚربع سب ٞفش ٝدب٘عزٓٞ
ضقس زٙیٗ زض ضحٓ ٔبزض ثب یىسیٍط اضسجابط ٘اساض٘اس أاب
ضاؾز زؾز ثٛزٖ یب شخ زؾاز ثاٛزٖ دایاف اظ ایاٗ
ٔكرم قس ٜاؾز.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ضلابثاز ٞابی
زبْ زٟب٘ی فٛسجبَ ٞط شاٟابض ؾابَ یاه ثابض
ٔیّیٞ ٖٛب ٘فط ضا زض ؾطاؾط زٟبٖ ثٞ ٝیجبٖ ٔای
آٚضز  ٚحبم ثب دیكطفز فٙبٚضی ضاٞ ٜابی سابظٜ
ای ثطای غبفٍّیط وطزٖ ػبقمبٖ فٛساجابَ اثاساع
قس ٜاؾز.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ زیاجایاشابَ ساط٘اسظ،
قطوز آزیساؼ ثب ٞإاىابضی قاطواز ٘اطْ
افعاضی ثّٛثبیز ،سٛح ٞبی ٚیػٔ ٜؿبثمبر زابْ
زٟب٘ی فٛسجبَ ضا ث ٝیه ساطاقا ٝاٖ اف ؾای
ٔجٟع وطز ٜسب عطفساضاٖ فٛسجبَ ثشٛا٘ٙس ثب ذطیاس
ایٗ سٛح ٞب  ٚثبظ وطزٖ لفُ ایٗ سطاقٞ ٝاب ٞاط
ضٚظ ثب یه ٔحشٛای زسیس ضٚثاط ٚقاس ٚ ٜاظ

زضیبفز اعالػبر ذبل ٙٔ ٚاحاهاط ثا ٝفاطز
ٔطثٛط ث ٝایٗ ضلبثز ٞب ِصر ثجط٘س.
آزیساؼ ثؼس اظ سِٛیس ایٗ سٛح ٞب ،آٟ٘اب ضا زض
اذشیبض قطوز ٘طْ افعاض ِٛثبیاز ٌاصاقاشا ٝساب

سطاقٞ ٝبی ذبل اٖ اف ؾی زض آ٘اٟاب ٘هات
قٛز .ػاللٕٙساٖ ث ٝفٛسجبَ ثؼس اظ ذاطیاس ایاٗ
سٛح ٞب  ٚفؼبَ وطزٖ سطاق ٝآٟ٘ب اظ عطیك یاه
ثط٘بٔٚ ٝیػ ٜسّفٗ ٕٞطأ ٜای ساٛا٘اٙاس ٞاط ضٚظ
ثركی اظ ٔحشٛای شذیط ٜقس ٜزض ایٗ سطاقٞ ٝاب
ضا ضٔعٌكبیی وطز ٚ ٜاظ ٔكبٞس ٚ ٜزؾشطؾی ثاٝ
ایٗ اعالػبر اذشهبنی قٍفز ظز ٜق٘ٛس.
ثركی اظ ایٗ ٔحشٛا ٔطثٛط ثاٚ ٝیاػٌای ٞابی
ذٛز ایٗ سٛح  ٚثطذی زیٍط اظ آٟ٘ب ٔطثٛط ثاٝ
ٔؿبثمبر زبْ زٟب٘ی اؾز .ایٗ سطاق ٝثٌ ٝا٘ٛاٝ
ای عطاحی قس ٜو ٝوبضثطاٖ ٞط ضٚظ ثب ٔطازؼاٝ
ث ٝآٖ اظ ٔحشٛای زسیس ٙٔ ٚحاهاط ثا ٝفاطزی
ِصر ثجط٘س.

اجشای بشًاهِ ّای گستشدُ هَسیقی دس ایام تابستاى

»پایاىًاهِ «با ًثشی تاصُ اص پایاى جْاى هیگَیذ

ؾطٚیؽ ذجاطی ضٚظ٘ابٔا ٝاضن-
ٔسیط وُ فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔای
آشضثبیجبٖ قطلی ثب ثیبٖ ایٗ و ٝعی
ایبْ سؼغیالر سبثؿشب٘یٍ٘ ،ابضذاب٘اٝ
ٞب،ؾبِٗٞبی ٕ٘بیكی ؾیٕٙبٞبٔ ،مجطٜ
اِكؼطا  ٚذاب٘ا ٝی داطٚیاٗ فاؼابَ
ذٛاٙٞس ثٛزٌ ،فز :زض حاٛظ ٜی
ٔٛؾیمی ٘یع ازطای ثط٘بٔٞ ٝبی ٌؿشطز ٜای زض اؾشبٖ دایاف ثایاٙای قاسٜ
اؾز.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙبٙٔ ،غم ٝآشضثبیجبٖ قطلیٔ ،حٕس ٔحٕسدٛض زض زاّاؿاٝ
ؾشبز سؿٟیالر ؾفطٞبی سبثؿشب٘ی اؾشبٖ ،ثب ثیبٖ ایٗو ٝوٕیش ٝی فطٍٙٞی ٚ
ٔصٞجی ؾشبز سؿٟیالر ؾفطٞبی سبثؿشب٘ی اؾشبٖ ٘ؿجز ث ٝؾبیط وٕیاشاٞ ٝاب،
وٕیش ٝای ٘ٛدب اؾز ،اظٟبض وطز :سؼغیّی ٔطاوع ٙٞطی  ٚفاطٞاٙاٍای ٞآ
ٔب٘ٙس سؼغیّی ثبظاض زض ایبْ سؼغیُ ٚزاٛز زاقاز ِٚای اظ ٘اٛضٚظ ؾابَ
 ،8۱فضبیی فطا ٓٞقس ؤ ٝطاوع فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی زض ایبْ ساؼاغایاُ ثاٝ
ٌطزقٍطاٖ ذبضزی  ٚزاذّی ذسٔبر اضائ ٝزٙٞس.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن٘ -اٛیؿاٙاسٜ
وشبة دبیبٖ٘بٔٛ٘ ،ٝزٛا٘ی سجطیعی اؾز وٝ
سٛا٘ؿش ٝؾجه ٔٙحهط ثٝفطز  ٚسابظ ٜای ضا
زض ازثیبر ث ٝوبض ثٍیطز  ٚوشابثای ٔاٛفاك
سبِیف وٙس .ؾؼیس ٔجیٗ٘ ،اٛیؿاٙاس ٜزاٛاٖ
سجطیعی و ٝذاٛز ضا اثاساع ٌاط ؾاجاه
ٕ٘بزٌطایی زبزٚیی زض ازثیبر ایطاٖ ٔیزا٘س ،زض ٌفشٍ ٛثب ٟٔاط ،زضثابضٜ
اِٚیٗ وشبة ذٛز و ٝدبیبٖ٘بٔ٘ ٝبْ زاضزٌ ،فزٛٔ :ضٛع ایٗ وشبة دابیابٖ
ز٘یبؾز؛ ثركی اظ ٔغبِت ثب ل ٜٛسریُ  ٚثركی زیٍط ثب سىی ٝثط ٔاغابِات
ػّٕی ثٍ٘ ٝبضـ زضآٔسٜا٘س.ا ٚاظٟبض وطز :اٚایُ و٘ ٝاٛقاشاٞ ٝابی ایاٗ
وشبة ضا ٘ٛقش ٝثٛزْ ،اظ اؾبسیس دطؾیسْ و ٝایٗ ٘ٛقشٞٝب ضا زاع ٚواساْ
ؾجه ٔیسٛاٖ ثطقٕطز ٚ ،آٖٞب ٌفشٙس ایٗ ٘ثط وبٔال زسیسی اؾز  ٚثبیس
ثیفسط ٔؼطفی قٛز.ؾؼیس ٔجیٗ ؤ ٝشِٛس ؾبَ  ۰۰۹9اؾز ،ثٌ ٝفش ٝذاٛز
٘ٛقشٗ قؼط ضا اظ اٚایُ ٔسضؾ ٝیؼٙی زٚضاٖ اثشسایی قاطٚع واطز ٚ ٜثاب
اؾشٕطاض ثركیسٖ ثٛ٘ ٝقشٗ ،سٛا٘ؿش ٝزض زٚضاٖ زثیطؾشبٖ اِٚیٗ وشبثاف ضا
و ٝثؿیبض ٔٛضز سٛز ٝاؾبسیس ازثیبر  ٚضؾب٘ٞٝب لطاض ٌطفش ٝث ٝشبح ثطؾب٘س.

اضافِ ضذى سِ فیلن جذیذ بِ چشخِ اکشاى
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘ابٔا ٝاضن -ؾاراٙاٍاٛی
وبضٌط ٜٚاوطاٖ اظ آغبظ ٕ٘بیف ؾ ٝفیّٓ ؾیٕٙبیی
زسیس ذجط زاز.
غالٔطضب فطزی زضثبضٔ ٜهٛثبر زّؿ ٝزٚقاٙاجاٝ
 ۲۰ذطزازٔب ٜوبضٌط ٜٚاوطاٖ فیّٓ ٞبی ؾیٕٙبیی
ث ٝایؿٙب ٌفز :اظ ضٚظ شٟبضقٙج ۲۰ ٝذاطزازٔابٜ
فیّٓ ٞبی زقٕٗ ظ٘ج ٝوبضٌطزا٘ی وطیٓ أیٙی ثاٝ
زبی سٍعاؼ زض ؾطٌطٔ ٜٚب٘سا٘ب  ٚفیّٓ زِٓ ٔای
ذٛاز ث ٝوبضٌطزا٘ی ث ٕٟٗفطٔبٖ آضا زض ؾطٌطٜٚ

آثاسٌّشهٌذاى ایشاًی دس سم بِ ًوایص گزاضتِ ضذ

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٕ٘ -بیكٍبٞی اظ آثبض ٙٞطٞبی سجؿٕای
ٙٞطٔٙساٖ ایطا٘ی زض ٌبِطی زٛٔٚؼ ضٔٚب٘ب آضر ٌبِطی زض قٟاط ضْ
ثطٌعاض قس.ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب اظ ضْٛٔ ،ؾؿٙٞ ٝطٞبی سجؿٕی ٔاؼابناط
سٟطاٖ ثب ٕٞىبضی ضایع٘ی فطٍٙٞی زٕٟٛضی اؾالٔی ایاطاٖ زض ضْ،
ٕ٘بیكٍبٞی اظ آثبض ٙٞطٞبی ٔؼبنط ٙٞ ۹۱طٔٙس ایطا٘ی ضا زض ٌابِاطی
ٙٞط زٛٔٚؼ ضٔٚب٘ب اضر ٌبِطی زض ضْ ثب ػاٙاٛاٖ ٞاٙاطٞابی ایاطا٘ای
ثطٌعاض وطز .ایٗ ٕ٘بیكٍب ٜاظ ضٚظ ؾ ٝقٙج ۰۱ ٝذطزاز افششبح قس  ٚساب
ضٚظ شٟبضقٙج ۲۰ ٝذطزاز ازأ ٝذٛاٞس زاقزٙٞ .طٔٙساٖ ایاطا٘ای زض
ایٗ ٕ٘بیكٍب ٜسالـ وطز٘س سب ثب وٙبض ٌصاقشٗ سٙف ٞب ٚ ٚؾٛؾٞ ٝبی زبٔؼٔ ٝؼبنط ،یه ٘ظٓ زلیك اظ
سؼبزَ ایجبز وطز ٚ ٜثب یه فضبی زسیس ٛ٘ ٚآٚضا٘ ٝث ٝؾٙز ٞبی ذٛز ٚفبزاض ثٕب٘ٙسٙٞ .طٔٙساٖ ایطا٘ای
زض ػطن ٝزٟب٘ی ٘یع ثب ٕ٘بیف سهبٚیطی اظ شكٓ ا٘ساظ ذٛز ،ؾؼی ٔی وٙٙس ضاثغ ٝضٚقٙی ثاب ز٘ایابی
ٔسضٖ ثطلطاض وٙٙسٔ .جٕٛػٕ٘ ٝبیكٍب ٜآثبض ٙٞطی زض فضب  ٚظثبٖ غیط ایاطا٘ای ،ازابظٔ ٜای زٞاس ساب
ٔربعجبٖ ٌؿشطز ٜسطی ثطای ٙٞطٔٙساٖ دیسا قس ٚ ٜفضبیی ثطای سجبزَ ٘ظط  ٚافىبض ٙٞطی ایجبز قٛز.

ظ٘سٌی زبیٍعیٗ فیّٓ ٘بذٛاؾشٔ ٝی قٛز.
ا ٚافعٚزٙ ٕٞ :یٗ فیّٓ زض ٚز ٝحابٔاُ ثاٟإاٗ
وبٔیبض  ٓٞاظ ٕٞیٗ سبضید ث ٝزبی فیّٓ آٖ ؾاٛی
اثطٞب زض ٌط ٜٚزٛاٖ اوطاٖ ٔی قٛز.
ثٌ ٝفش ٝفطزی اوطاٖ زیٍط فیّٓ ٞب زض ظیاطٌاطٜٚ
ٞب ٙ ٕٞبٖ ازأ ٝذٛاٞس زاقز.
ؾرٍٛٙی ایٗ وبضٌط ٜٚزضثبض ٜدرف فٛسجبَ زض
ؾیٕٙبٞب ٘یع ٌفز :لطاض ثطایٗ قس ٜو ٝزضثبض ٜایٗ
ٔؿئّ ٝزض قٛضای ػبِی اوطاٖ زض ٚظاضر اضقابز

سهٕیٓ ٌیطی قٛز.

فشاخَاى جطٌَاسُ ٌّشّای تجسوی جَاًاى هٌتطش ضذ
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -فطاذٛاٖ ثیؿز  ٚدٙجٕیٗ زكٛٙاضّٔ ٜی ٙٞطٞبی سجؿٕی زٛا٘بٖ زض  8ضقاشاٝ
سرههی ٚیػٌ ٜط ٜٚؾٙی  ۰۱سب  ۲۴ؾبَ ٔٙشكط قس.ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب اظ زفشط ٙٞطٞبی سجؿٕی ٚظاضر فطٙٞاً
 ٚاضقبز اؾالٔی ،ثیؿز  ٚدٙجٕیٗ زكٛٙاضّٔ ٜی ٙٞطٞبی سجؿٕی زٛا٘بٖ زض ضقشٞ ٝابی اضساجابط سهاٛیاطی
(دٛؾشط) ،سهٛیطؾبظی ،حجٓ ،ذٛقٛٙیؿی (٘ؿشؼّیك) ،عطاحی ،ػىبؾی ،وبضیىبسٛض (وابضسا٘ ،)ٖٛامابقای،
ٍ٘بضٌطی (٘مبقی ایطا٘یٔ ٚ ٌُ ،طؽ ،سصٞیت) ثطٌعاض ٔی قٛز.زفشط ٙٞطٞبی سجؿٕی ٔؼب٘ٚز أاٛض ٞاٙاطی
ٚظاضر اضقبز ثب ٔكبضوز ازاض ٜوُ فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی اؾشبٖ آشضثبیجبٖ قطلیٔ ،ؤؾؿ ٝسٛؾؼٙٞ ٝطٞبی
سجؿٕی ٔؼبنط ٕٞ ٚىبضی ازاضار وُ فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی اؾشبٟ٘ب ثٙٔ ٝظٛض ضلبثز زض ػطن ٝذاللایاز
ٞبی ٙٞطی ،اضسمبی سرههی ٙٞطزٛیبٖ  ٚثب ٞسف قٙبؾبیی ٔ ٚؼطفی زٛا٘بٖ ثب سٛز ٝثٔ ٝؤِف ٝقبیؿشاٍای ٚ
اضسجبط ٙٞطی ٙٞطٔٙساٖ زٛاٖ ؾطاؾط وكٛض ثب حضٛض اؾشبزاٖ ثب ؾبثم ٝزا٘كٍبٞی ٙٞ ٚطٔٙاساٖ ،ایاٗ زٚض ٜاظ
زكٛٙاضّٔ ٜی ٙٞطٞبی سجؿٕی زٛا٘بٖ ضا  ۲۱سب ٔ ۰۱طزازٔب ٜأؿابَ زض قاٟاطؾاشابٖ ساجاطیاع ثاطٌاعاض ٔای
وٙسٙٞ.طٔٙساٖ زٛاٖ ٔشِٛس ثبظ ٜظٔب٘ی ا َٚفطٚضزیٗ  ۰۰۹۰سب  ۲8اؾفٙس  ۰۰9۲ثطای قطوز زض ایٗ زكاٙاٛاضٜ
ٔی سٛا٘ٙس سب ضٚظ ؾٔ ْٛطزازٔب ٜزض ؾبیز زكٛٙاض ٜث٘ ٝكب٘ی www.yafestival.irثجز ٘بْ  ٚحسالُ ؾٚ ٝ
حساوثط  ۱اثط ذٛز ضا فمظ زض یىی اظ ضقشٞ ٝبی زكٛٙاض ٜاضؾبَ وٙٙس.

سشآضپض
کلن پلَ ضیشاصی
*الٌاصاضشاقی

هَاد الصم:
ثط٘ج  ۰ویٌّ ٛطْ ،وّٓ ذطز قس ۰ ٜویٌّ ٛطْ ،ؾجاعی
٘یٓ ویّ ،ٛدیبظ  ۲ػسز ،آة ِیٕ ٛثٔ ٝاماساض مظْ ،ظضز
شٛث ٝثٔ ٝمساض مظْٕ٘ ،ه  ٚفّفُ ثٔ ٝمساض مظْ
ٌٛقز شطخ وطزٌ ۰۱۱ ٜطْ ،اضز ٘رٛز شی  ۴لبقاك
غصا ذٛضی ،دیبظ  ۰ػسز ،ظضز شٛث ٝثأ ٝاماساض مظْ،
ٕ٘ه  ٚفّفُ ثٔ ٝمساض مظْ
طشص تْیِ:
اثشسا دیبظ ضا ض٘س ٜوطز ٚ ٜثٌٛ ٝقز اضبفٔ ٝی واٙایآ.
ؾذؽ اضز ٘رٛز شی،ظضز شٛث٘ ،ٝإاه  ٚفاّافاُ ضا
افعٚز ٚ ٜذٛة ٚضظ ٔی زٞیٓ .ثؼس اظ ٔرّٛط ٌٛقاز
ثط زاقش ٝث ٝنٛضر وٛفش ٝضیع ٜزض آٚضز ٚ ٜؾطخ ٔای
وٙیٓ .دیبظ ٞب ضا ث ٝنٛضر ذالِی ذطز وطز ٚ ٜؾاطخ
ٔی وٙیٓ .ثط٘ج ضا اظ لجُ زض ٕ٘ه  ٚآة ذایاؽ ٔای
وٙیٓ .وّٓ ٞب ضا ث ٝنٛضر ذالِی ذطز ٔای واٙایآ.
ؾجعی ضا ضیع ذطز ٔی وٙیٓ .ث ٝوّٓ ذاطز قاس ٜظضز
شٛثٕ٘ ،ٝه  ٚفّفُ افعٚز ٚ ٜؾطخ ٔی وٙیٓ ۲ .لابقاك
غصا ذٛضی آة ِیٕ ٛحیٗ ؾطخ واطزٖ اضابفأ ٝای
وٙیٓ .ثط٘ج ضا ثب یه ز ْٚلبقك ٔطثب ذٛضی ظضز شٛثاٝ
زٛقب٘س ٚ ٜآثىف ٔی وٙیٓ .ؾذؽ ؾجعی  ٚوّٓ ؾطخ
قس ٜضا ثب ثط٘ج ٔرّٛط ٔی وٙیٓ .وف لبثّٕا ٝوإای
ضٚغٗ ضیرش٘ ٚ ٝبٖ یب ؾیت ظٔیٙی ثطای س ٝزیاً ٔای
شیٙیٓ .ثؼس می ٝمی ٝثط٘ج  ٚوٛفش ٝضیعٔ ٜی ضیاعیآ ساب
ٔٛاز سٕبْ قٛز .زض آذط دّ ٛضا ٔی ٌصاضیٓ زْ ثىاكاس.
ٚلشی وّٓ دّ ٛآٔبز ٜقس زض ظطف ٔٛضز ٘ظط وكیسٚ ٜ
ثب دیبظ ؾطخ قس ٜسعییٗ ٔی وٙیٓ.
* ؾجعی قبُٔ سط ،ٜسطذ ،ٖٛقٛیس  ٚضیحبٖ اؾز.
* اظ وّٓ ثطي ؾفیس یب وّٓ لٕطی ٔی سٛا٘یٓ اؾشافابزٜ
وٙیٓ.

ًگاّی بِ تاسیخچِ سیٌوای ایشاى
اص ابتذا تا افتخاسات

ازأ ٝاظ قٕبض ٜلجُ:
سینمای پس از انقالب
ؾیٕٙبی ایطاٖ زض ایٗ ؾبِٟب ثب ٚزٛز فطاظ ٘كایات ٞابی
فطاٚاٖ ضا ٜذٛز ضا ٕٛٞاض ٜدیسا ٘إاٛز ٚ ٜزاطیاب٘ابر
ا٘حطافی ٞیچ ٌب٘ ٜشٛا٘ؿش ٝا٘س ٔؿیط انّی ایٗ ٞاٙاط ضا
سغییط زٙٞس .ایٗ ؾیٕٙب زض سبضید ذٛز افشربضار فطاٚا٘ی
ضا زض ػطن ٝزٟب٘ی ٘هیت ذٛز ٕ٘ٛز ٜاؾز وأ ٝای
سٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز.
ذطؼ ٘مط ٜای ثٟشطیٗ وبضٌطزا٘ی فیّآ ثاطِایاٗ ثاطای
عجیؼز ثی زبٖ  ۰8۹۴ؾٟطاة قٟیس ثبِث
زبیع ٜذطؼ ٘مطٜای زكٛٙاض ٜفیّٓ ثطِیٗ ثطای فیّٓ ثبؽ
ؾٍٙی  ۰8۹۱دطٚیع ویٕیبٚی
زبیع ٜثٟشطیٗ فیّٓ زكٛٙاض ٜؾ ٝلبض٘ ٜاب٘از ،فاطا٘ؿا،ٝ
 ،۰89۱ث ٝفیّٓ ز٘ٚس ٜؾبذش ٝأیط ٘بزضی
ثطٌعیس ٜقسٖ ث ٞٝبی آؾٕبٖ زعء ٘ ۱بٔاعز ٘اٟابیای
زبیع ٜثٟشطیاٗ فایاّآ ذابضزای زض اؾاىابض ۰889
ثط٘س٘ ٜرُ عالی زكٛٙاض ٜفیّٓ وٗ ثطای فیاّآ عاؼآ
ٌیالؼ  ۰88۹ػجبؼ ویبضؾشٕی
ثط٘س ٜزبیع ٜعالیی اظ زكٛٙاض ٜفیّٓ سٛوی ٛثطای فایاّآ
ٔؿبفط زٛٙة  ۰88۹دطٚیع قٟجبظی
زبیعٙٔ ٜشمسیٗ زكٛٙاض ٜفیّٓ ِٙسٖ  ۲۱۱۲ثطای فیّٓ ٔٗ
سطا٘ ۰۱ ٝؾبَ زاضْ ضؾ َٛنسضػبّٔی
ثط٘س ٜزبیعٚ ٜیػٌّ ٜسٖ ٌّٛة زض ؾبَ  ۲۱۰۰ث ٝفیاّآ
زسایی ٘بزض اظ ؾیٕیٗ انغط فطٞبزی
زبیع ٜاؾىبض  ۲۱۰۲ثٟشطیٗ فیّٓ ذبضزی ظثبٖ ثطای فیّٓ
زسایی ٘بزض اظ ؾیٕیٗ انغط فطٞبزی
زبیع ٜلطلب َٚعالیی زكٛٙاض ٜفیّٓ وطام ٙٞس زضؾابَ
 ۲۱۰۰ثطای ثٟشطیٗ فیّٓ دطٚیع ٔجیس ثطظٌط
ثط٘س٘ ٜرُ عالی زكٛٙاض ٜفیّٓ وٗ ثطای فیّٓ فطٚقٙسٜ
 ۲۱۰۱انغط فطٞبزی
ثط٘س٘ ٜرُ عالی ثٟشطیٗ ثبظیٍط ٔطز اظ زكٛٙاض ٜفایاّآ
وٗ  ۲۱۰۱قٟبة حؿیٙی
ٔحٕسػّی وكبٚضظ ،ػّی ٘هیطیبٖ ،ػعر اهلل ا٘شظابٔای،
زاٚٚز ضقیسی ،زاضیٛـ اضزٕٙس ،حؿیٗ ٌیُ ،زٕكیس
ٞبقٓ دٛض ،دطٚیع دٛضحؿیٙی ،ضضب غیابٖ ،غاِا ٝػاّا،ٛ
فرطی ذٛضٚـ٘ ،یى ٛذطزٔٙس ،حٕیس ٜذیطآثبزی ،ثطیب
لبؾٕی ،زٕیّ ٝقیری ،دطٚیع دطؾشٛیی ،ضضب ویاب٘ایابٖ،
ٔطیال ظاضػیٔ ،جیس ٔجیسی ،اثطاٞیٓ حابسإای وایاب،
حٕیس فطخ ٘ػاز ،قٟبة حؿیٙی ،انغط فطٞبزی ،ػجابؼ
ویبضؾشٕی ،زاضیٛـ ٟٔطزٛیی ،ذؿاط ٚقاىایاجابیای،
حٕیس زجّی ،ػّیطضب ذٕؿ ،ٝزاضیٛـ ذٙجی ،ػجاساِاٝ
اؾىٙسضیٔ ،حٕٛز واالضی ،ضضاب ػاغابضاٖ ،ساطا٘اٝ
ػّیسٚؾشی ،دٛضاٖ زضذكٙس ،ٜآظیشب حابزایابٖ ،داطٚیاع
قٟجبظی  ٚوٕبَ سجطیعی سؼساز ا٘سوی اظ ثعضٌبٖ سبضید
ؾیٕٙبی ایطاٖ ٞؿشٙس.

