روزانهم کثیر االاشتنرسراسري ارک

میترسم یادت بريد ديستم داضتی کتاب ضذ

* دوشنبه
5931
*  4بهمن
3152
* 39ژانویه
* سبل :بيست و هفتم
* شمبره (سبیي) 4132 :
* ایر مي یئدینجي ایل

* صفحه 2



فرهنگ و هنر

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -جٕٛػ ٝیبدداؾتٞبی شیتب ّٔى ثاب
تكٛیسٌسی ػّیسضب پٛزحٙیف ٝثب ٘بْ ٔ تسغٓ یابدت ثاسٚد دٚغاتآ
داؾت ٔٙتؿس ؾد.ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ٟٔس ث٘ ٝاماُ اش اداز ٜواُ
زٚاثظػٕ ٚ ٔٛأٛز ثیٗ إُِّ وب٘ ٖٛپسٚزؼ فىاسی واٛدوابٖ ٚ
٘ٛجٛا٘بٖ ،ایٗ ٔجٕٛػ ٝؾبُٔ  933یبدداؾت ثب ٍ٘ب ٜث ٝد٘یبی پیسأا٘ ٖٛاٛجاٛاٖ ٞابغات.ایاٗ
یبدداؾت ٞبی ؾبػساٍ٘٘ ٝب ٞظسیف ٛٔ ٚؾىبفب٘ ٝث ٝد٘یبی اعسا  ٚحاع ٞابی ٔاؼإاَٛ
ش٘دٌ داز٘د .ایٗ یبدداؾتٞب ٔ تٛا٘ٙد ٔٙجغ خٛث ثسای خٛة دیدٖ  ٚجاٛز دیاٍاس دیادٖ
ثبؾٙد ٔ ٚسثیبٖ دز وبزٌبٜٞبی داغتبٖ٘ٛیػ آٖٞب زا ث ٝوبز ٌیس٘د.دز یبدداؾت داغاتاب٘ا اش
ش٘دٌ آٔد ٜاغت« :ش٘دٌ آدْ ٞب پس اش داغتبٖ اغت .ش٘دٌ ٞس وع اش اِٚؽ تاب ٞإایاٗ
غغسی و ٝت ٛث ٝآٖ زغیدٜای ،داغتب٘ اغت وٛٙٞ ٝش آخسؼ زا پیدا ٘ىسدٜ؛ داغتب٘ وٞ ٝا
ادأ ٔ ٝیبثد  ٚتب زٚش آخس ثٞ ٝصاز عس ٔ زٚد ٕٝٞ .آدْٞب داغتب٘ داز٘د؛ اش تا ٛوا ٝدز
ٔسوص ایٗ ؾٟس ؾّٛؽ غىٌ ٙسفت ٝتب ا ٚو ٝدز زٚغتبی دٚزافتبد ،ٜث ٝدٚز اش ثسق ِِٝٛ ٚوؿ ،
ش٘دٌ آزاْ خٛدؼ زا دازد.

سٍ کتاب وقاضی قًٌُخاوٍای ريومایی میضًد



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -آییٗ زٕ٘ٚبی اش غ ٝوتبة ٔىتت ٘مبؾ خیبِ غابش
ٔؿٟٛز ث« ٝلٜٟٛخب٘ٝای »دز فسٍٙٞػسای ٘یبٚزاٖ ثسٌصاز ٔ ؾٛد.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ث٘ ٝمُ اش زٚاثظ ػٕ ٔٛثٙیبد آفسیٙؽ ٞابی ٞاٙاسی ٘ایابٚزاٖ ،دز
غبَٞبی  ٥3۳۱تب  ٥3۳8فسٍٙٞػسای ٘یبٚزاٖ دز زاغتبی حٕبیت اش ٙٞس اقیُ ایسا٘ا
 ٚاغالٔ ٘مبؾ لٜٟٛخب٘ٝای ثب دػٛت اش ثبشٔب٘دٌبٖ ٘مبؾبٖ لٜٟٛخب٘ٝای اش جإّاٝ
احٕد خّیّ  ،حػیٗ ٕٞدا٘  ،ػجبظ ثّٛو فسٕ ٔ ،د فساٞب٘ ٕ ٔ ،د حٕیدی ،ػّا اواجاس ِاس٘ا  ٚحػاٗ
اغٕبػیُشاد ٜثب دز اختیبز ٌراؾتٗ ٔىبٖ  ٚتجٟیصات ،ث ٝتِٛید  ١5اثس الداْ وسد و ٝایٗ آثبز او ٖٛٙدز ٌٙجیٙاٝ
فسٍٙٞػسای ٘یبٚزاٖ ٍٟ٘دازی ٔ ؾٛد.
ثٙیبد آفسیٙؽ ٞبی ٙٞسی ٘یبٚزاٖ ثب تٛج ٝث ٝایٗ پیؿی ،ٝٙضٕٗ دػٛت اش ٞبدی غیف و ٝخٛد اش ثب٘یبٖ ایٗ عاسح
ثٛد ،وتبة اش لٜٟٛخب٘ ٝتب فسٍٙٞػسای ٘یبٚزاٖ و ٝؾبُٔ تكبٚیس  ٚؾسح آثبز ٕٞ ٚچٙیٗ د ٚوتبة غسٌارؾات
ٔ ٕد ٔدثس  ٚحػیٗ لِّٛس آغبغ »زا ثسای ٘شػتیٗثبز ث ٝلّٓ اٙٔ ٚتؿس وسد ٜاغت.
آییٗ زٕ٘ٚبی اش ایٗ غ ٝوتبة ٕٞسإ٘ ٜبیؽ  ١5اثس ٘مبؾ لٜٟٛخب٘ٝای چٟبزْ ثٕٟٔٗب ٜغبػت  ٥8دز ٌابِاسی
اقّ فسٍٙٞػسای ٘یبٚزاٖ ثسٌصاز ٔ ؾٛد.

عاضقاوٍ ظرف  01ريز آیىذٌ تًزیع میضًد

ابراز َمذردی
کارتًویستَای خارجی
با قرباویان حادثٍ پالسکً

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -وبزت٘ٛیػت ٞبی ّٞاٙاد،
ثّطیه ،تسوی ٚ ٝوّٕجیب ثسای اثساش ٕٞدزدی ثاب حابدثاٝ
پالغى ٛعسحٞبی زا ازائ ٝوسد٘د.
ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز ٙٞسٞبی تجػٕ خجسٌصازی فابزظ،
دز پ حبدث ٝآتؽغٛشی غبختٕبٖ پالغى ٚ ٛایاثابز ٚ
ؾٟبدت جٕؼ اش آتؽ٘ؿبٖ ٞبٙٞ ،سٔٙداٖ وبزت٘ٛیاػات،
ٌسافیػت ٘ ٚمبؼ ،ایٗ اتفبق زا ث ٝتكٛیس وؿید٘د٘.ىاتاٝ
لبثُ تٛج ٝایٗ اغت و ٝػال ٜٚثاس وابزتا٘ٛایاػات ٞابی
وؿٛزٔبٖ ،وبزت٘ٛیاػات ٞابی خابزجا ٘ایاص ثاب ازائاٝ
عسح ٞبیؿبٖٕٞ ،دزدی خٛد زا ٘ػجت ث ٝایٗ ٚالؼ ٝاػاالْ
وسد٘د و ٔ ٝتٛاٖ ثٙٞ ٝسٔٙدا٘ اش جّٕٛٔ ٝزیػی ٛپابزٚ
اش وّٕجیبِٛ ،ن دغچیٕبئىس اش ثّطیهٞ ،یجبث دٔیسچ
اش تسویٚ ٚ ٝیّٓ زیصی ًٙاش ّٙٞد اؾبز ٜوسد.

عاضیقالر ساز دٍَ فجر
را کًک میکىىذ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئایاع حاٛشٞ ٜاٙاسی
آذزثبیجبٖ ؾسل ٌفت :غیصدٕٞیٗ وٙاػاست پاطٞٚؿا
ٔبٞب٘ٛٔ ٝغیم  ٚادثیبت ػبؾیمالز ٚیط ٜغ ٞ ٚؿتإایاٗ
غبٍِسد پیسٚشی ؾىٕٙٞٛد ا٘مالة اغالٔ ایساٖ ثسٌاصاز
ٔ ؾٛد.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙبٙٔ ،غم ٝآذزثبیجبٖؾسل  ،حػٗ ٔایاال٘ا
دز جٕغ خجسٍ٘بزاٖ اظٟبز وسد :غیصدٕٞایاٗ واٙاػاست
پطٞٚؿ ٔبٞب٘ٛٔ ٝغیم  ٚادثیبت ػبؾیماالز ػكاس زٚش
دٚؾٙج ٝچٟبزْ ثٔ ٕٟٗب ٜغبَ جبزی ،دز ٔ اُ غایاٙإاب
ا٘مالة تجسیص ثسٌصاز ٔ ؾٛدٚ.ی ادأ ٝداد :دز ایٗ ثس٘بٔٝ
و ٝث ٝقٛزت ٚیط ٜثٙٔ ٝبغجت دٔ ٝٞجبزن فجس ا٘اماالة
اغالٔ ثسٌصاز خٛاٞد ؾد ،اش اغتبد ػبؾیك چٍٙایاص ثا
زیب تجّیُ ٔ ؾٛدٚ.ی تكسیح واسد :دز ایاٗ ثاس٘ابٔاٝ
ٙٞسٔٙداٖ ػبؾیم ث ٝقٛزت ؾؼسخٛا٘  ،تاىاٙاٛاشی ٚ
ٌسٛ٘ ٜٚاشی ث ٝاجسای ثس٘بٔ ٝدز ٔٛضٛع دٞأ ٝاجابزن
فجس ٔ پسداش٘دٔ.یال٘ اظٟبز وسدٛٔ :غیم ػبؾیما دز
آذزثبیجبٖؾسل زیؿ ٝدز آداة  ٚزغ ٚ ْٛغاٙات ٞابی
ٔسدْ دازد  ٚدازای پیؿیٝٙای چٙد قد غبِ ٝاغت.
الشْ ثروس اغت وٙػست پطٞٚؿ ٔبٞب٘ٔ ٝاٛغایاما ٚ
ادثیبت ػبؾیمالز اش اثتدای غبَ  99تٛغظ حٛشٞ ٜاٙاسی
اغتبٖ آذزثبیجبٖ ؾسل ثسٌاصاز ٔا ؾاٛد  ٚعا آٖ
ٙٞسٔٙداٖ ػبؾیك ث ٝاجسای ثس٘بٔ ٝثب ٔ تٛای ادثیبت دیٙا
 ٚا٘مالث ٔ پسداش٘د.

جطىًارٌ تجسمی؛ سًم
بُمه افتتاح میضًد

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -آییٗ افتتبحیا٘ ٝاٟإایاٗ
جؿٛٙاز ٜثیٗإِّّ ٙٞسٞبی تجػٕ فجس ،فسدا ثاسٌاصاز
ٔ ؾٛد.
ثٌ ٝصازؼ ایّٙب 3 ،ث ٕٟٗآییٗ افتتبحیٕٟ٘ ٝیاٗ جؿاٙاٛازٜ
ثیٗ إِّّ ٙٞسٞبی تجػٕ فجس دز ٔ ُ ٔٛشٙٞ ٜاسٞابی
ٔؼبقس ایساٖ ثب حضٛز ٔجید ٔال ٘ٛزٚشی ٔدیس وُ دفتاس
ٙٞسٞبی تجػٕ ٚشازت فس ٚ ًٙٞازؾبد اغالٔ ٔ،جتج
آلبی دثیس جؿٛٙاز ٚ ٜجٕؼ اش ٙٞسٔٙداٖ پیاؿاىاػاٛت
ػسق ٝتجػٕ وؿٛز ثسٌصاز ٔ ؾٛد.
ٕٞچٙیٗ اش فؼبالٖ ثستسػسق ٝتجػٕا دزایاٗ ٔاساغآ
تجّیُ  ٚتمدیس ٔ ؾٛد.
ٕٟ٘یٗ جؿٛٙاز ٜثیٗ إِّّ ٙٞسٞبی تجػٕ فجس ثب ٞد
ٔؼسف ایدٜٞبی اقیُ  ٚآفسیٙؽٞبی ثدیغ  ٚخااللاب٘اٝ
ٙٞسی  ٚپطٞٚؿ ثب حٕبیت دفتس ٞاٙاسٞابی تاجاػإا
ٚشازت فس ٚ ًٙٞازؾبد اغالٔ  ٚثب ٕٞىبزی ٔاٛغاػاٝ
تٛغؼٙٞ ٝسٞبی ٔؼبقس تٟاساٖ اش  3اِا  33دز ٔاٛشٜ
ٙٞسٞبی ٔؼبقس تٟساٖ  ٚفسٍٙٞػسای ٘ایابٚزاٖ ثاسٌاصاز
ٔ ؾٛد.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -اٟادی
ٌّػتب٘ ٝاش شٔبٖ پشؽ «ػابؾاماب٘اٚ» ٝ
اوساٖ ٘مغ ٝوٛز خجس داد.
ٟٔدی ٌّػتب٘ ٝتٟی ٝوٙٙد ٚ ٜوبزٌاسداٖ
غیٕٙب  ٚتٟیٝوٙٙدٔ ٜجٕٛػ ٝػبؾمب٘ا ٝثاٝ
خجسٍ٘بز حٛش ٜغیٕٙب ٌس ٜٚفاسٞاٙاٍا
ثبؾٍب ٜخجسٍ٘بزاٖ جٛاٖ؛ دز خكاٛـ
آخسیٗ ٚضؼیت تِٛید  ٚپشؽ ایٗ اثاس
ٌفت 99 :لػٕت اش ٔجٕٛػ ٝػبؾفب٘اٝ
آٔبد ٜاغت  ٚظاس د ٜزٚش آیاٙادٜ
تٛشیغ ٔ ؾٛد.
ٚی دزثبز ٜپبیبٖ فیّٕجسدازی ایٗ ٔجٕٛػ ٝثیبٖ
وسد :حدٚد ٞجد ٜجّػ ٝاش فیّٕجسدازی ثابلا
ٔب٘د ٚ ٜتدٚیٗ ٘یص ث ٝقٛزت ٕٞصٔابٖ ا٘اجابْ
ٔ ؾٛد.
ٌّػتب٘ ٝدز خكٛـ اوساٖ ٘مغ ٝوٛز ػاٙاٛاٖ
وسد :ایٗ زٚشٞب شٔبٖ ٔٙبغج ثسای اوساٖ فیّٓ
٘یػت  ٚتسجیح ٔ دٞیٓ غابَ آیاٙاد ٜآٖ زا
اوساٖ وٙیٌٓ .فت ٙاغت؛ ٔ ٕدزضب ٌاّاصاز،
غبز ٜثیبت ،پب٘ت ٝآ ثٟساْ ،ثٟبز ٜوایابٖ افؿابز،

حٕیدزضب پٍب ،ٜفسشاد فسشیٗ ،ػّیسضب شٔاب٘ا
٘ػت( ،ثب حضٛز) حػیٗ یبزیٔ ،ػؼٛد زایٍبٖ
 ٗٔٛٞ ٚغیدی( ،ثب ٔؼسف ) غبزا زغ َٛشادٚ ٜ
(ثب حضٛز) ٟٔٙبش افؿابز دز ٘اماؽ ٌایاػاٛ
ثبشیٍساٖ اقّ ػبؾمب٘ ٝزا تؿىیُ ٔ دٙٞد.
ایٗ ٔجٕٛػ ٥١ ٝلػٕت ثسای پشؽ اش ؾجاىاٝ
ٕ٘بیؽ خبٍ٘ تِٛید خٛاٞد ؾد.
ػٛأُ اقّ ایٗ پسٚض ٜػجبزتٙد اش:وبزٌسداٖ:
ٔٛٙچٟس ٞبدی ،تٟی ٝوٙٙدٟٔ :ٜدی ٌّاػاتاب٘ا،ٝ

٘ٛیػٙدٌبٖ :ػّیسضب وبظٕ پٛز ،غؼید
جالِ ٔ ،دیس تكٛیسثسدازیٔ :ا إاد
افػسیٔ ،دیس تِٛایاد :ؾاٟابة ػاّا
ثشؿ  ،عساح ق  :ٝٙزضب ٟٔدی شاد،ٜ
چٟس ٜپسداشی :أید ٌُ شاد ،ٜتادٚیاٗ:
ٔٛحد ؾبدز ،ٚآٍٙٞػبش :ثٟصاد ػجادی،
عساح ِجبظ :اِٟبْ ؾؼجب٘  ،قاداثاسداز:
ٚحید دٚش٘د ،ٜثس٘بٔ ٝزیص :غایادجاٛاد
حػی ، ٙدغتیبز یه وبزٌسداٖ :ػاّا
غشٔ ،ٍٛٙؿبٚز تٟی ٔ :ٝػٗ لبغإا ،
ٔؿبٚز زغب٘ ٝای :أایاٗ اػاتإابدی،
ػىبظ :غٟساة ِٚدثیاٍا  ،پؿات قا اٙا:ٝ
ٟٔدی وسیٕ  ،ػّ غبػدی ،فضبی ٔجابشی:
ٔ ٕد حیدزی ،دغتیبز ا َٚعاساح قا اٙا:ٝ
ٔػؼٛد تبزٚزدی ،دغتیبز وبزٌسداٖ :ؾاٟابة
ٔ ػٗ ٘طادٔ ،دیساٖ تدازوبت :حػیٗ فایا
آثبدی ،یٛغف آلبی  ،دغتیابز ِاجابظ :غإاب
غتٛد ،ٜتدازوبت :غؼید ٔ اجاٛثا ٔ ،ا اػاٗ
ظفسیٟٔ ،دی حیدزیٕ ٔ ،د إِبغ  ،غسٔبیٝ
ٌرازاٖٕ ٔ :دزضب ٘بدزیٟٔ ،دی ٌّػتب٘.ٝ

بغض زاویار در آخریه کىسرتص در سال 59
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -دز ٞفاتإایاٗ
ؾت اش غ ٚدٔٚیٗ جؿٛٙازٛٔ ٜغیم فاجاس،
شا٘یبز خػاسٚی ثاسای اِٚایاٗ ثابز دز ایاٗ
جؿٛٙاز ٜزٚی ق  ٝٙزفت.
ایٗ ٙٞسٔٙد وٙػستؽ زا ثب لغؼبت ؾدی ٕٞاٝ
د٘یبْ  ٚچؿٕبی زٚیبی آغبش وسد  ٚپاع اش
آٖ ٌفت :دٚغت دازْ اش لٟسٔب٘بٖ أسٚش یابد
و .ٓٙأسٚش ثؼد اش ثیداز ؾدٖ ثب ایٗ خجس تاّا
ٔٛاج ٝؾدْ ٚ ٚالؼبً غٍٕیٗ ؾدْ.
آٔبز دزغت اػالْ ٘ؿد ٜأب احتٕبالً چٙد ٘افاس
اش آتؽ٘ؿبٖ ٞبی فاداوابزٔابٖ ثا ٝؾاٟابدت
زغید ٜا٘د .اش ؾٕب ٔ خٛاٞیٓ ایٗ لٟسٔب٘بٖ زا
ایػتبد ٜتؿٛیك وٙید.
ا ٚغپع جبذث ،ٝأید دازْ ٛٙٞش ،حع وٕیبة ٚ
فىس ثىس زا خٛا٘د ٌ ٚفت :لغؼ ٝشٚد ٌرؾت زا
ٔ خٛا٘ٓ و ٝاتفبلبً ٔدتٞب اغت دز وٙػست ٞاب
اجسایؽ ٘ىسدٜایٓ .
ا ٚپع اش خٛا٘دٖ شٚد ٌرؾت ٌفت :لغؼبً ایاٗ
آخسیٗ اجسای ٔٗ دز غبَ  9١اغت  ٚتب پابیابٖ
غبَ دز ٞیچ ؾٟسی وٙػست ٘شٛا ٓٞداؾت.

ٕٔىٗ اغت دز ٔ ١-9اب ٜا َٚغابَ ٞ 9۱آ
وٙػست ٘داؾت ٝثبؾیٓ .أیدٚازْ خبعس ٜخٛث اش
أؿت ثجت ؾٛد تب ا٘سضی الشْ ثسای تِٛید آِجاْٛ
 ٚلغؼبت زا ذخیس ٜوٙیٓ.
شا٘یبز لغؼ ِٞ ٝت ٛزا اجسا وسد  ٚپع اش آٖ ثاب
تٕجید اش ا٘سضی ثبالی حضبزٌ ،فت :ثدٞ ٖٚیاچ
اغسال ٔ ٌٛیٓ ٕٝٞ ،ؾٕب زا اش قإایآ لاّات
دٚغت دازْ  ٚث ٝداؾتٗ چٙیٗ عسفدازا٘ افتشابز

ومایطگاٌ تجسمی با مًضًع حادثٍ
پالسکً برگسار می ضًد
غسٚیع خاجاسی زٚش٘ابٔا ٝازن-
ثػیبزی اش ٞاٙاسٔاٙاداٖ اش دلابیاك
اثتدای حبدث ٝغبختٕبٖ پالغى ،ٛثاب
خّك آثبزی ٔاتافابٚتٞ ،إادزدی
خااٛد زا ٘ػااجاات ثاا ٝدِاایااسٔااسداٖ
آتؿٙؿبٖ اثساش داؾتٙاد.ثاٌ ٝاصازؼ
خجسٍ٘بز ٙٞسٞبی تجػٕ ایس٘ب ،ایٗ حسوت خاٛدجاٛؼ اتافابق
فٛق اِؼبد ٜای زا زلٓ شد تب دز وٙبز ٔ ٓٞجٕٛػ ٝای ثاصزي اش
آثبز تجػٕ ٌسدآٚزی ؾ٘ٛدٌ .بِسی ػاّایاٟاب دز ایاٗ شٔایاٙاٝ
ٕ٘بیؿٍبٕ٘ ٜبدی ٙاش ٙٞسٔٙداٖ ثسای پالغى ٛثسٌصاز ٔ وٙاد واٝ
ٞد آٖ ٌسدآٚزی آزؾیٛی ثصزي اش ٚاوٙؽ ٞبی ٙٞسٔٙدا٘ٚ ٝ
ٕ٘بیؽ ػدْ غىٛت جبٔؼٙٞ ٝسی ث ٝیه فبجؼ ّٔ ٝاغاتٞ .إاٝ
آثبز دزیبفت پع اش تبیید ٔػتٙد ؾد ٜتب ثبیٍب٘ ٔ ٕٟزا اش پٛیبی
ٙٞسٔٙداٖ ایسا٘ زا پدید آٚزد .ایٗ حسوت ٘إابدیاٗ ثا ٝػاٙاٛاٖ
آزؾی ٛثصزٌ اش ٚاوٙؽ ٙٞسٔٙدا٘ ٝث ٝایٗ فبجؼٔ ّٔ ٝػتٙد ؾادٜ
 ٚدز پبیبٖ ثب اٞدای  ٕٝٞآثبز ث ٝغبشٔبٖ آتؽ ٘ؿب٘  ،وابٔاُ ٔا
ؾٛد .آثبز دز ایٗ ٕ٘بیؿٍبٕ٘ ِٜبدیٗ غیسلبثُ فسٚؼ ثٛد ٚ ٜػبزی اش
ٞس ٘ٛع فسآیٙد ٔبِ اغت .ایٗ ٕ٘بیؿٍبٞ ٜؿتٓ ثٔ ٕٟٗب ٜدز ٌبِسی
ػّیٟب ثسپب ٔ ؾٛد.غبختٕبٖ تجبزی پالغى ٛدز ٔ دٚد ٜخایابثابٖ
جٕٟٛزی تٟساٖ حدٚد غبػت  8زٚش پٙجؿٙجٞ ٝفتٌ ٝرؾت ٝدچابز
حسیك ؾد و ٝپع اش حدٚد غ ٝغبػت ٥١ ،عجم ٝغبختٕبٖ وابٔاُ
تشسیت ؾد  ٚفس ٚزیشت **.زٕ٘ٚبی اش غ ٝوتبة ٘مبؾ لاٟاٜٛ
خب٘ ٝای دز فسٍٙٞػسای ٘یبٚزاٖ غ ٝوتبة ٔىتت ٘مبؾ خایابِا
غبش ؾٟس ٜث ٝل ٜٟٛخب٘ ٝای دز فسٍٙٞػسای ٘یبٚزاٖ زٕ٘ٚابیا ٔا
ؾٛد .فسٍٙٞػسای ٘یبٚزاٖ ثب دػٛت اش ثبشٔب٘دٌبٖ ٘مابؾابٖ لاٟاٜٛ
خب٘ ٝای ؾبُٔ احٕد خّیّ  ،حػیٗ ٕٞدا٘  ،ػجبظ ثاّاٛوا فاس،
ٔ ٕد فساٞب٘ ٕ ٔ ،د حٕیدی ،ػّ اوجس ِس٘  ٚحػٗ اغٕبػایاُ
شاد ٜثب دز اختیبز ٌراؾتٗ ٔىبٖ  ٚتجٟیصات ،الداْ ث ٝتِٛید  ١5اثس
ٔ وٙد و ٝایٗ آثبز او ٖٛٙدز ٌٙجی ٝٙفاسٞاٙاٍاػاسای ٘ایابٚزاٖ
ٍٟ٘دازی ٔ ؾٛد.

ٔ و .ٓٙث ٝدِیُ تفبٚت و ٝغجه وبزی ٔاٗ
ثب دیٍس ٕٞىبزا٘ٓ دازدٚ ،جٛد ؾإاب ثاسایآ
ٚالؼبً ِرت ثشؽ اغت.
ا ٚدز ادأ ٕ٘ ٝ٘ ٝؾ ٝزا خٛا٘د  ٚپع اش آٖ ثب
٘ٛاش٘دٌ پیب٘ ٛتٛغظ ٔ ٕدزضب زٕٙٞاب ،أاب
دِٓ ٚاغت ت ٔ ًٙؾ ٝزا خٛا٘د.
ٔٗ ٔیّی٘ٛس ٘یػتٓ لغؼ ٝثاؼادی واٙاداواتاٛز
ثس٘بٔ ٝثٛد  ٚپع اش آٖ ،ثد ٖٚت ٚ ٛعفس٘ ٜاسٚ
و ٔ ٝتٛاٖ آٖٞب زا پسعسفدازتسیٗ لاغاؼابت
شا٘یبز دا٘ػت ثب  ٓٞخٛا٘ا حضابز ثا ٝاجاسا
دزآٔد٘د.
شا٘یبز پیؽ اش اجسای آخسیٗ لغؼٝاؼ ٌفات:
دز ایٗ ِ ظبت اش ایٙى ٝتب چٙد ٔاب ٜواٙاػاست
٘شٛا ٓٞداؾت ثغ وسدٜاْ  ٚغپع ثبز دیاٍاس
ثد ٖٚت ٛزا خاٛا٘اد.خؿابیابز جاٛشی (ٌایاتابز
اِىتسیه) ،ػّیسضب ثٙبی (ٌیتبز اِاىاتاسیاه ٚ
آوٛغتیه) ،أید فسٛٞد٘یب (ٌیتبز ثیاع) ،أایاس
ٔ ٕدی (غبوػفٕ ٔ ،)ٖٛدزضب زٕٙٞب (ویجٛزد
 ٚپیب٘ ٚ )ٛػّ عبٞبی (دزأص) ازوػاتاس شا٘ایابز
خػسٚی دز ایٗ وٙػست زا تؿىیُ ٔ داد٘د.

جًاد بُرامی رتبٍ وخست دامًن فر
ضذ،ایستادٌ بٍ احترام آتص وطاوان

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔا ٝازن -آیایاٗ
اختتبٔی ٝؾؿٕیٗ د ٚغبال٘٘ ٝمبؾ دأاٖٛ
فس ٚیط ٜجٛا٘بٖ شیس  5١غبَ ،دز حابِا
ؾبٍٔبٌ ٜرؾت ٝا َٚث ٕٟٗثسٌصاز ؾد وٝ
ایٗ ٔساغٓ ثب غتبیؽ آتؽ ٘ؿاب٘ابٖ وابز
خٛد زا آغبش وسد.
ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ٔاٟاس ،ؾابٔاٍابٜ
ٌرؾت ٝا َٚث ٕٟٗثب حضٛز ٙٞسٔٙداٖ جٛاٖ  ٚپیؿىػٛت ؾؿٕیٗ دٚغبال٘ٝ
دأ ٖٛفس ث ٝوبز خٛد پبیبٖ داد .ػّ ضیب ؤ ٝب٘ٙد دٚزٌ ٜرؾاتا ٝاجاسای
ایٗ ثس٘بٔ ٝزا ث ٝػٟد ٜداؾت ایٗ ٔساغٓ زا ثب غتبیؽ آتؽ ٘ؿاب٘ابٖ آغابش
وسد  ٚاش ٘مبؾبٖ خٛاغت ایٗ حٕبغ ٝزا دز لبة ٙٞس ٔب٘دٌبز وٙٙد.غایاف
اهلل پٛیبزاد ٔدیس دٚغبال٘٘ ٝمبؾ دأ ٖٛفس ٘شػتیٗ غشٙساٖ ایٗ آییٗ ثاٛد.
ا ٚاش حبضساٖ تمبضب وسد ث ٝاحتساْ آتؽ ٘ؿبٖ ٞبی حابدثا ٝغابخاتإابٖ
پالغى ،ٛاش جبی ثسخیص٘د  ٚیه دلیم ٝغىٛت وٙٙد .پاٛیاب زاد پاع اش
اػالْ حضٛز یه ٞصاز ٙٞ 393 ٚسٔٙد ثب ٞ 3صاز  ١3 ٚاثس دز ؾؿٕیٗ دٚزٜ
 ٚتؿسیح ز٘ٚد داٚزی ،آثبز ٙٞسٔٙداٖ جٛاٖ ٘مبؼ زا تبُٔ ثساٍ٘یص ازشیبثا
وسد ٌ ٚفتٙٞ :سٔٙداٖ ثٚ ٝیطٙٞ ٜسٔٙداٖ جٛاٖ آی ٝٙؾفب اش جبٔؼ ٝخاٛد
ٞػتٙد ٔب ثبید جبٔؼ ٝزا ث ٝدغت جٛا٘بٖ ثػپبزیٓ تب آیٙد ٜزا زلآ ثاص٘اٙاد
ثٙبثسایٗ ٔػئٛالٖ ثبید ث ٝحس ٞبی ٟ٘فت ٝدز ایٗ تبثّٞٛبی ٘مبؾا تاٛجاٝ
وٙٙد  ٚآٖ ٞب زا ٔٛزد ثسزغ لساز دٙٞد.
ٚی خٛاغتبز تٕٟیدات ٔ ٚؿٛق ٞبی اش غٛی دِٚت ٔ ٚاجاّاع ؾاد تاب
ثشؽ ٞبی خكٛق حضٛزی پسزً٘ دز ػسقٙٞ ٝس ایفب وٙٙد.
غپع آیدیٗ آغداؾّ ٛزییع ؾٛزای داٚزی ؾؿٕیٗ دٚغبال٘ا٘ ٝامابؾا
دأ ٖٛفس زٚی ق  ٝٙآٔد.
ٚی ثب تبوید ثس ایٙى ٝلضبٚت  ٚداٚزی وبز آغب٘ ٘یػت ،اضابفا ٝواسد:
ػٕد ٜتسیٗ ثٙیبد ا٘تشبة غّیم ٝاغت  ٚداٚزاٖ دز وٙبز تشكف  ٚاػاتاجابز
وبزی خٛد غّیم ٝخٛدؾبٖ زا ثسای ا٘تشبة آثبز اػٕبَ ٔ وٙٙد ثٙابثاسایاٗ
اٌس ٞیبت داٚزاٖ یه جؿٛٙاز ٜزا تغییس دٞیٓ ٕٔىٗ اغت آثبز دیٍسی ثٝ
ٔساحُ ٟ٘بی زا ٜپیدا وٙٙد.
پع ؾسوت وٙٙدٌبٖ ٘جبید ٘بأید ؾ٘ٛد و ٝآثبزؾبٖ ا٘تشبة ٘ؿد ٜاغت.

َىر؛ عالیتریه ساختار ارتباطی بیه اوساوُاست
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -غیدزضب قابِا ا
أیسی ٚشیس فس ٚ ًٙٞازؾبد اغالٔ ثا٘ ٝاٟإایاٗ
جؿٛٙاز ٜثیٗإِّّ ٙٞسٞبی تجػٕ فجس پیبْ داد.
ثٌ ٝصازؼ ایّٙبٔ ،تٗ پیبْ ٚشیس فاسٞاٙاً  ٚازؾابد
اغالٔ ثٕٟ٘ ٝیٗ جؿٛٙاز ٜثیٗإِّّ تجػٕ فاجاس
ثدیٗ ؾسح اغت:حیبت آدٔا دز عا َٛتابزیا
ٕٛٞاز ٜثس ٔجٙبی ازتجبط ٞبی ا ٚثب جٟبٖ پیسأٚ ٖٛ
ٛ٘ ٓٞػب٘ؽ ثٛد ٜاغت .ثب ز٘ٚد تىابٔاّا ش٘ادٌا
فسدی  ٚاجتٕبػ ا٘ػبٖ ٞب ،ثس ٌػتس ٚ ٜتٛٙع ؾىاُ

ٔ ٚفبٞیٓ ازتجبط ٘یص افصٚد ٜؾد ٜاغت .تب جبی واٝ
اوٕٞ ٖٛٙصثب٘  ،ثدی ٟتسیٗ ؾىُ ازتجبط اغت .دز
ایٗ ٔیبٖ ٙٞس ثٔ ٝثبث ٝػبِ تسیٗ غبختابز ازتاجابعا ،
ٌب ٜػسق ٝجٌّٜٛسی ٕ٘بدٞب  ٚاغتؼبزٜٞبغت ٌ ٚبٜ
ٕ٘بیؽ ث ٚاغغٔ ٝؼب٘ ٔ ،فبٞیٓ  ٚدغدغٞٝبی واٝ
ٞس یه اش ؾٟس٘ٚداٖ دز جٟبٖ ٔؼبقس ثٚ ٝغغ خٛد
اش آٖ ثٟسٜٙٔد ٔ ؾ٘ٛد ٙٞ ٚسٔٙداٖ آٖ زا ٚإ٘ابیا
ٔ وٙٙد.پیداغت و ٝایٗ ظسفیت ازشؾٕٙد آٌٖبٜ
و ٝدز پی٘ٛدی ث ٚاغغ ٝثب فس ٚ ًٙٞتٕد٘ ٕٔتابش

لساز ٔ ٌیسدٕ٘ ،بیؿ ثب ؾى ٜٛاش خاللیت ،شیجبیا
 ٚزٔص  ٚزاشٞبی دِٙؿیٗ زا ثا ٝػاسقأ ٝا آٚزد.
جؿٛٙاز ٜثیٗإِّ ٙٞسٞبی تجػٕ فجس ثب زٚیىاسد
جدید آٖ و ٝثس ایدٜٞب  ٚآزٔبٖٞب تبوید داؾت ٚ ٝاش
الیٞٝبی ٔ دٚدوٙٙد ٜزؾتٞ ٝب  ٚلابِات اجاتاٙابة
ٔ وٙد ،فسقت ٔغت ٕٙاغت تب ٙٞاس ٞ ٚاٙاسٔاٙاد
أسٚشیٗ ث اػتٙب ثٔ ٝسشٞبی جغسافیبی  ٚپٙادازٞابی
زایج ،دز لبِج ٔتؼبِ پیؿٟٙبدٞبی ازشؾٕٙدی ثسای
٘ػُ ثؿس ث ٝازٔغبٖ ثیبٚزد؛ زٚیىسدی و ٝأیاد ٔا

زٚد ثب اغتٕساز آٖ ،جؿٛٙاز ٜثیٗإِّاّا ٞاٙاسٞابی
تجػٕ فجس ث ٝوب٘ٔ ٖٛتسل  ٚاثسثاشاؽ  ٚثاسای
جٟب٘یبٖ تجدیُ ؾٛد.

سرآضپس
ساالد
زمستاوی
*الىازاضراقی

مًاد الزم:

ِج ،ٛغیت شٔیِٛ ، ٙثیب چیت ،خیبز ؾٛز
ٔٛاد غع :غع ٔبی٘ٛص ،غسو ،ٝآة ِیٕٕ٘ ،ٛه  ٚفّفُ
ٔمداز ٔٛاد ثػتٍ ث ٝتؼداد افساد دازد.
طرز تُیٍ:
اثتدا ِج ٚ ٛغیت شٔی ٙزا پشتٔ ٚ ٝىؼج خسد ٔ وٙیٓ.
ِٛثیب چیت زا پشت ٚ ٝخیبز ؾٛز زا ٔىاؼاجا خاسد ٔا
وٙیٓ.
غپع تٕبْ ٔٛاد زا ثبٔ ٓٞشّٛط ٔ وٙیٓ.
غع ٔبی٘ٛص ،غسو ،ٝآة ِیٕٕ٘ ،ٛه  ٚفّفُ زا ثب ٞآ
وبٔال ٔشّٛط وسد ٚ ٜزٚی غبالد ٔ زیصیٓ.
غبالد زا ثب ِج ٛلبِت شد ٜؾد ٚ ٜخیبز ؾٛز تاصیایاٗ ٔا
وٙیٓ.
* ٔ تٛا٘یٓ ثسای خٛؼ زً٘ ؾدٖ غع غبالد وإا
آة ِج ٛاضبف ٝوٙیٓ.

مقالٍ فرَىگی
 01وقاش ي مجسمٍ ساز زن
معريف دویا

دز تبزی ٙٞس ،وٓ ٘جٛد ٜا٘د ش٘بٖ ٘مبؼ ٙٞ ٚسٔٙدی و ٝثب
آثبزؾبٖ ٘مؽ ٔ ٚ ٟٓتبثیسٌرازی دز ت ٙٞ َٛاس ٔادزٖ
داؾت ٝا٘د .دز ٔیبٖ ایٗ ش٘بٖ ٙٞسٔٙد٘ ،مؽ د ٜتٗ اش ایاٗ
ش٘بٖ ٙٞسٔٙد ثیؿتس اش دیٍساٖ ثٛد ٜاغات ،وػاب٘ا واٝ
ثػیبزی اش ٙٞسؾٙبغبٖ ٛٔ ٚزخبٖ ٙٞسی دز ٔٛزد إٞیات
 ٚتبثیس آٟ٘ب ٘ٓٞظس٘د.
دز ایٗ ٘ٛؾت ،ٝخیّ وٛتب ٚ ٜفؿسد٘ ٥3 ٜمبؼ ٔ ٚجػٕاٝ
غبش شٖ ثسجػت ٝزا ٔؼسف وسد ٜایٓ.
هریت بکر
ٞسیت ثىس اش ش٘بٖ پجؿٍبْ دز ٙٞس ٔدزٖ ٘ ٚمبؾ ؾٕابَ
ازٚپب  ٚاغىب٘دیٙبٚی اغت .ا ٚخاٛاٞاس آٌابتاب ثاىاس،
ٔٛغیمیداٖ ٔؼس٘ ٚسٚضی ،اغت ٞ ٚس د ٚخاٛاٞاس دز
ت ٙٞ َٛس ٔدزٖ ٘سٚض غ ٟٓشیبدی داز٘د٘ .امابؾا ٞابی
ٞسیت ثىس اش فضبٞبی داخّ ؾٟست ثػایابزی داز٘اد.
لدزت ا ٚدز اغتفبد ٜاش زً٘ ٛ٘ ٚزپسداشی اغت.
ٞسیت دز ٘سٚض ،إِٓبٖ  ٚفسا٘ػ ٝث ٝت كایاُ دز زؾاتاٝ
٘مبؾ پسداخت .ا ٚت ت تبثیس ٘مبؾبٖ أپسغی٘ٛیػت ثاٛد
اٌسچ ٝآثبزؼ دز زدٙٞ ٜس زئبِیػت ٌ ٚب٘ ٜبتٛزاِیاػاتا
عجم ٝثٙدی ؾد ٜاغت.
ا ٚثب تبغیع ٔدزغٙٞ ٝسی ٘سٚض دز غبَ  ،٥889تابثایاس
ػٕیم ثس ٙٞسٔٙداٖ جٛاٖ ٘سٚضی اش جّٕٔ ٝبزی ٞاٛي
ٙٞ ٚسیه ِ٘ٛد ٌراؾت.
شیس ٘ٛز الٔپب ( )٥893اش تبثّٞٛبی ٔؿٟٛز اٚغت وا ٝدز
آٖ ا ٚدختس جٛا٘ زا دز حبَ ٔغبِؼا ٝشیاس ٘اٛز الٔاپاب
تكٛیس وسد ٜاغتٛ٘ .ز آث ٔػّظ دز تابثاّا ،ٛفضابی
دٍِیس  ٚغٕصدٜای زا خّك وسد ٚ ٜثس تٟٙبی دختس جٛاٖ
دز ؾت تبوید دازد.
لورا نایت
ِٛزا ٘بیت ،اش ٔؿٟٛزتسیٗ ش٘بٖ ٘مبؼ ثسیتاب٘ایاب دز لاسٖ
ثیػتٓ اغت .ا ٚتكٛیسٌس غسثبشاٖ ج ًٙجٟب٘ دٚ ْٚ
ٔ بوٕ٘ ٝبشی ٞب دز دادٌبٛ٘ ٜزٔجسي ثٛد.
ِٛزا ٘بیت ،ت ت تبثیس ٘مبؾبٖ أپسغی٘ٛیػت ،ثیؿتس ش٘ابٖ
ثسیتب٘یبی اش الؿبز ٌ٘ٛبٌ ٖٛاش ش٘بٖ وٌ ِٛسفت ٝتب ش٘بٖ
عجم ٝاؾسا زا ٘مبؾ وسد ٜاغتِٛ .زا ٘بیات ،ػاىابظ
زغٕ دِٚت ثسیتب٘یب دز ج ًٙجٟب٘ا د ْٚثاٛد  ٚدز
غبَ ٔ ٥99۱بٔٛز ؾد ث ٝعٛز زغٕ دز دادٌب ٔ ٜبوٕاٝ
جٙبیتىبزاٖ ٘بشی ؾسوت وٙد  ٚاش آٟ٘ب ثسای ثاجات دز
تبزی ٘مبؾ وٙد.ایٗ اثس ا ٚوٞ ٝآ اواٙا ٖٛدز ٔاٛشٜ
ج ًٙثسیتب٘یب ٍٟ٘دازی ٔ ؾٛد ،د ٚزدیف اش ٞایائات
ٔٙكف ٝإِٓب٘ زا ٘ؿبٖ ٔ دٞد و ٝدز ثساثاس ٔ 5٥اتاٟآ
ج ٍٙإِٓب٘  ٚافػساٖ زضیٓ ٞیتّس ٘ؿػتٝا٘د .دز ػامات
آٟ٘ب  ٓٞغسثبشاٖ آٔسیىبی ثب والٜٞابی غافایاد دیادٜ
ادأ ٝدازد
ٔ ؾ٘ٛد.

