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روزنامه صبح ایران

کره شمالی یا جنوبی؟
 نیوشا ضمادی - مترجم- کره شــمالی دارای برنامه های 
موشکی و هسته ای است.کره شمالی در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰13، 
۲۰1۶ و ۲۰1۷ میالدی، آزمایش های هسته ای را در عمق زمین در شمال 
کشــور انجام داد. میزان تعیین کننده ای از فاصله موجود، ناشی از هزینه 
انتخاب های راهبردی کره شــمالی در زمینه های تسلیحاتی و هسته ای 
بوده اســت. هزینه ای که بخشی از آن مستقیم (مخارج نظامی)، و بخشی 
دیگر غیرمستقیم محسوب می شــود (تبعات انزوای بین المللی و به ویژه 
تحریم های وضع شده پس از ۲۰۰۶ بر سر برنامه هسته ای پیونگ یانگ).

برای درک ابعاد عظیم مخارج نظامی کره شمالی، ضروری است یادآوری 
شــود که این مخارج، حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی این کشوِر به 
شــدت فقیر را به خود اختصاص می دهند.نتیجه آنکــه مطابق گزارش 
«موازنه نظامی» ۲۰1۷، در این سال کره شــمالی با وجود برخورداری از 
نصف جمعیت کره جنوبی، ارتشی دو برابر با حدودا 1.۲ میلیون نفر پرسنل 
داشته است. همچنین با وجود برتری هوایی سئول به لحاظ کیفیت و تعداد 
هواپیما (۵۶۷ در مقابل ۵۴۵)، پیونگ یانــگ از نظر توپخانه (۲1 هزار به 
11 هزار)؛ تانک (3۵۰۰ به ۲۴۰۰) و زیردریایی (۷3 به ۲3) به شــدت از 

سئول برتر بوده است.
برخی از ویژگی های نظامی کره شــمالی، آن را نه تنها فراتر از رقیِب به 
شدت مسلح خود یعنی کره جنوبی، که در سطح یک قدرت جهانی قرار می 
دهند. مثال اگرچه کره شمالی از نظر جمعیت در رده ۵۲ دنیا قرار گرفته، 
اما چهارمین ارتش بزرگ دنیا را دارد. تعداد نیروهای ویژه و نیز زیردریایی 
های کره شــمالی نیز، بعد از آمریکا در رده دوم جهانی هســتند.پیونگ 
یانگ، به عالوه دارای یکی از قدرتمندترین نیروهای موشــکی دنیاست و 
موشــک های آن، با برد حداکثر 13 هزار کیلومتر، ایاالت متحده و اروپا را 

در تیررس دارند.
از همه اینها مهم تر، قدرت هسته ای کره شمالی است که گفته می شود 
«شامل ۲۰ الی 3۰ سالح اتمی» می شــود. پیونگ یانگ حتی در ژانویه 
۲۰1۶ (دی ماه 13۹۴)، مدعی آزمایش کردن بمب هیدروژنی شده، هرچند 
این ادعا هنوز به اثبات نرسیده است.این ویژگی ها، ظاهرا همان چیزهایی 
هستند که «مدل کره شمالی» را، برای ستایش کنندگان این مدل در برخی 

نقاط دنیا -و از جمله ایران- جذاب کرده اند.
در نگاه این ســتایش کنندگان، تبدیل شدن پیونگ یانگ به یک قدرت 
برتر نظامی، به ویژه در عرصه های موشکی و هسته ای، حکومت این کشور 
را برای همیشه در مقابل هرگونه تهدیدی مصون کرده و درنتیجه، دستاورد 
عظیمی است.حتی اگر این «دســتاورد»، باعث شده باشد تا درآمد سرانه 
مردم کره شمالی، که زمانی باالتر از همسایگان جنوبی شان بود، طی چند 
دهه به حدود یک بیســت و پنجم (۴ درصد) درآمد سرانه شهروندان کره 
جنوبی برســد. صادرات کره شــمالی مواد اولیه و برخی تجهیزات نظامی 
است. زغال سنگ اصلی ترین صادرات کره شمالی به چین است.در مقابل، 
فراورده نفتی، زغال کک، ماشین آالت و مواد خوراکی وارد می کند. عمده 
تجارت این کشور با کشــورهای چین و روسیه است. در کره شمالی برای 
درآمد بیشــتر حکومت خاندان کیم عالوه بر زغال سنگ گیاهان دارویی 
مانند جینسنگ که توسط زندانیان فراهم شده را به چین صادر می کنند. 
در این کشور کشت ماری جوانا قانونی بوده و مصرف آن هم مانعی ندارد و 
حکومت این کشور این گیاه را جزو مواد مخدر محسوب نمی کند و یکی از 

منابع درآمد آنان صادرات ماری جوانا است.
در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی این کشور با قحطی شدیدی در 
دهه 1۹۹۰ میالدی رو به رو شد که به مرگ حدود نهصد هزار تا دو میلیون 
نفر انجامید. کره شــمالی همواره با کمبود مواد غذایی روبرو بوده است. در 
دهه ۹۰ میالدی قحطی مواد غذایی جان دســت کــم 1 میلیون تن را در 
این کشور گرفت. حدود یک سوم زنان و کودکان کره شمالی با سوء تغذیه 
روبرو هســتند. ســازمان ملل متحد می گوید که دو پنجم از جمعیت کره 
شمالی دچار سوءتغذیه هستند و بیش از ۷۰ درصد جمعیت به کمک های 
غذایی وابســتگی دارند. در خالل تنش های سیاسی، تخمین زده می شود 
که 1۸ میلیون نفر در سراسر جمهوری خلق کره همچنان از ناامنی غذایی 
و سوءتغذیه و همچنین فقدان دسترســی به خدمات اولیه رنج می برند.در 
همین دوران کمک های بشر دوستانه کره جنوبی و ایاالت متحده و سازمان 
ملل به مردم کره شمالی در بازار ســیاه کره شمالی فروخته می شد که این 
موارد باعث تردید جدی کشورها از اطمینان رسیدن کمک ها به مردم گردید.

احتمال کارشناسان سازمان ملل: 

ناگهان سالح اتمی در کره شمالی
  کره شــمالی علیرغم تحریم های بین المللــی برنامه اتمی اش را پیش برده اســت. گزارش 
کارشناسان سازمان ملل تایید کرده که پیونگ یانگ ســالح های اتمی کوچکی را که می توانند توسط 

موشک های بالستیک پرتاب شوند، تولید کرده است.
بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد معتقدند که کره شمالی علیرغم تحریم های بین المللی 
برنامه اتمی اش را پیش برده و هم اکنون «احتماال» صاحب سالح های کوچک اتمی است که قابل حمل 
و پرتاب توسط موشک های بالستیک هســتند.این موضوع در گزارشی محرمانه که سازمان ملل آن را 
تهیه کرده و محتوای آن از سوی دیپلمات ها نیز تایید شده، آمده است. نام کشورهایی که در تهیه این 

گزارش سهیم بوده اند در آن ذکر نشده است.
این گزارش از سوی یک گروه کارشناسی سازمان ملل به منظور بررسی میزان پایبندی کره شمالی 
به تحریم های بین المللی تهیه شده است. در این گزارش تصریح شده است: «جمهوری خلق کره برنامه 
اتمی اش را پیش برده است، از جمله تولید اورانیوم غنی شده با غلظت باال و ساخت آزمایشی رآکتورهای 
آب سبک».کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به دنبال سالح اتمی است. او به تازگی در یک سخنرانی 
تصریح کرد که زرادخانه سالح های اتمی کشــورش را تضمینی برای امنیت می داند. رهبر کره شمالی 
توانایی هسته ای کشــورش را «بازدارنده و موثر برای جلوگیری از وقوع جنگی دیگر در این سرزمین» 
خواند. خلع سالح اتمی شبه جزیره کره هدف اصلی مذاکراتی بوده که بارها میان واشنگتن و پیونگ یانگ 
صورت گرفت. اوج این مذاکرات دیدار دوجانبه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون 
در ویتنام در فوریه ۲۰1۹ بود.هیچ کدام از طرفین نتوانستند در این مذاکرات بر سر برنامه ای برای خلع 
سالح اتمی شبه جزیره کره به توافق برسند و نتیجه این مذاکرات تنها عکسی یادگاری بود که رهبر کره 

شمالی را در کنار رییس جمهور امریکا ثبت کرد.

سندرز: ترامپ نژادپرست، خودکامه و دروغگوی 
بالفطره ای است که باید در انتخابات شکست بخورد

 سناتور برنی سندرز با انتقاد از "مدیریت" کرونایی ترامپ، او را یک نژادپرست و بیگانه هراس 
توصیف کرد که سیاست هایش در راستای منافع دوستان میلیاردرش است و باید در انتخابات شکست 

بخورد.
سناتور برنی ســندرز که از مخالفان سرسخت سیاست های دونالد ترامپ اســت، تاکید کرد: چقدر 
سورئال است که رئیس جمهوری داشته باشــیم که از تئوری های دیوانه وار حمایت می کند، علم را رد 
می کند و به اپیدمیولوژیست هایی مانند دکتر فائوچی و دکتر بیرکس حمله می کند. "مدیریت" ترامپ 
در این پاندمی برای ما به قیمت جان ده ها هزار تن شده است. به خاطر سالمت و ایمنی آمریکا، ترامپ 
باید شکست بخورد. سندر 1۰ دلیل برای مشــارکت باالی رای دهندگان برای شکست ترامپ و تبدیل 
این کشور به جایی که برای همه آنها خوب باشد، ارائه کرده و گفت: ترامپ در اصل یک رهبر خودکامه 
است که اعتقادی به دموکراسی ندارد. دونالد ترامپ قانون اساســی ایاالت متحده را درک نمی کند و 
احترامی برای آن قائل نیست. دونالد ترامپ یک دروغگوی بالفطره است. او به علم باور ندارد. وی افزود: 
سیاست های او به نفع دوستان میلیاردر اوست، در حالیکه به نیازهای خانواده های شاغل حمله می کند.

کم ؛ استجازه و دوگانگی در رسیدگی های قضایی در محا

در جستجوی نتایج 2 سال مبارزه با فساد

 آیت اهلل رییســی باید ۲۰ مرداد تصمیم 
بگیرد می خواهد تمدید استجازه را از مقام رهبری 
درخواست یا رسیدگی قضایی را مطابق قوانین آمره 
احیا کند.نعمت احمدی معتقد است استجازه برای 
شرایط خاص زمانی خود بوده و امروز نتایج آن باید 
بررسی شود و با تمدید نکردن آن اقتدار دادگستری 

به آن بازگردانده شود.
حذف قواعد شکلی رســیدگی قضایی در محاکم 
ویژه اقتصادی و تسری تبصره ماده ۴۸ به آن محاکم 
از روزهای ابتدایی اجرای اســتجازه توسط رییس 
پیشین قوه قضاییه با انتقادات بسیاری همراه بود و به 
گفته حقوقدانان خاطره دوران حذف دادسرا و ایجاد 
دادگاه های عمومی را زنده می کرد تا درنهایت هم با 

هزینه بسیار، دادسراها احیا شدند.
حال با گذشت دوسال به نقطه پایانی برپایی این 
محاکم نزدیک می شویم و نتایج این دادگاه ها قابل 
بررسی است و می توان با نقدی موشکافانه و علمی و 
حقوقی از نکات مثبت و منفی آن سخن گفت تا برای 
تصمیم بزرگ پیش روی رییس قوه قضاییه آماده شد. 
دکتــر نعمت احمــدی حقوقدان با بیــان اینکه 

»محاکم ویژه اقتصادی طی دوســال فعالیت خود 
نتوانسته اند اهداف مدنظر را برآورده کنند و بر ابهامات 
افزوده اند«، گفت: آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره 
است و این دگرگونی که برای برپایی محاکم ویژه در 
آیین دادرسی کیفری ایجاد کردند سبب شکل گیری 
دوگانگی در رســیدگی های قضایی در محاکم شده 
است و این دوگانگی و استثنا قایل شدن ها هم نتایج 

خاصی در برنداشته است.
وی با تاکید بر این مهم کــه »آرای صادره در این 
محاکم ویژه قابل دفاع نیستند« ادامه داد: همینجا 
اعالم می کنم در رابطه با هر پرونده و هر رای صادره ای 
حاضرم با مقامات قضایی مناظره کنم. زیرا معتقدم 
این آرا متقن و دقیق نیستند و جز افزودن بر مشکالت 

دادگستری نتیجه ای نداشته اند.
این استاد دانشگاه در ادامه به نبود حق اختیار وکیل 
انتخابی برای متهمان این محاکم اشاره کرد و گفت: 
در مسیر برپایی این محاکم، شاهد تسری تبصره ماده 
۴۸ به این محاکم بودیم که متهمان فقط می توانستند 
از میان وکالی مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب 
کنند که از یک طرف رانتی برای این وکال ایجاد شد و 

از طرفی حق انتخاب وکیل محدود شد و تبعات این 
تصمیم تاجایی بود که حتی قاضی مسعودی مقام که 
فردی معتدل وقاضی قابل احترامی است در جایی 

گفتند این امر مفسده برانگیز شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: رسیدگی در امر قضا 
بسیار سخت و مشکل است به همین دلیل است که 
مسوولیت قاضی بسیار مهم است. فقط خداست که 
جان می دهــد و آن را می گیرد. حال قاضی هم این 
اختیار را دارد در مقام قضا حکم مرگ یک انسان را 
صادر کند که نشان از مسوولیت و مقام قاضی دارد. 
بنابراین رســیدگی عادالنه مطابــق قوانین در یک 

محکمه عادالنه امری غیر قابل اجتناب است.
احمدی در ادامه به مطرح کردن سواالتی پرداخت و 
گفت: آقایون بیایند توضیح بدهند طی این دوسال که 
از اجرای استجازه گذشته است چند پرونده تشکیل 
شده اســت؟ چند پرونده مختومه شده است؟ چه 
میزان از حقوق بیت المال بازگشت داده شده است؟ 

نتایج حاصله این محاکم چه بوده است؟
وی در ادامه افزود: نکته بعدی این اســت که این 
محاکم ویژه برای افراد عادی تشــکیل نشده است، 
بلکه مربوط به تخلفات کالنی اســت که در بانک ها 
و نهادهای دولتی وپتروشیمی ها … رخ داده است. 
خب در زمان وقــوع جرایم اقتصادی به این بزرگی، 
ســازمان های نظارتی که وظیفه نظارت بر عملکرد 

آن ها را داشته اند کجا بودند؟
احمدی بیان کرد: کسانی که استجازه را درخواست 
و اجــرا کرده اند، تلویحا پذیرفتند که دادگســتری 
توانمند نیســت و قوانین، اقتــدار الزم برای اتمام 
خصومت ها و احقاق حق را ندارند. خب حرف ما این 
است چرا فرق می گذارید، اگر نقص داریم برای همه 
باید به دنبال چاره باشیم اگر ایراد و مشکلی نیست 

چرا قاعده و استثنا می گذارید؟
وی افزود: بنابراین باید تاکید کنم استجازه برای 
شرایط خاص زمانی خود بوده و امروز نتایج آن باید 
بررسی شود و با تمدید نکردن آن اقتدار دادگستری 

به آن بازگردانده شود.

ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در مشهد 

سوت زنی برای خط پایان
 کائنات -رئیس هیئت دوچرخه ســواری اســتان خراسان 
رضوی گفت: ســتاد امر به معروف و نهی از منکــر با اخذ مجوزهای 
مربوطه، ممنوعیت دوچرخه ســواری بانــوان را اجرایی کرد و حتی 
تصویب شد دوچرخه سواری بانوان در مکان های عمومی و در مال عام 

نیز ممنوع باشد.
رئیس هیات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی می گوید: هیئت 
دوچرخه سواری استان خراسان رضوی در تالش است تا بانوانی که به 

هنجارها پایبند هستند، مشکلی برای دوچرخه سواری نداشته باشند.
بر اســاس گزارش روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری خراسان 
رضوی، مهدی روزبهانه با توجه به محدودیت های ایجاد شده جهت 
دوچرخه سواری بانوان گفت: با توجه به اینکه بحث حجاب اسالمی 
قانون است، باید پذیرفت که بانوان دوچرخه سوار نیز باید به حجاب 
خود پایبند باشند. باعث این محدودیت ها افرادی بودند که در گذشته 
بدون رعایت صحیح حجاب و اســتفاده از لبــاس های زننده هنگام 

دوچرخه سواری توجه زیادی را به این مسئله جلب کردند.
وی افزود: مجموعه هیئت پیگیر این موضوع اســت تا بانوانی که 
حجاب خود را رعایت می کنند و به هنجارهای جامعه شهری مشهد با 
توجه به مذهبی بودن مشهد پایبندند، مشکلی بابت دوچرخه سواری 

نداشته باشند.
روزبهانه افزود: زمانی که مصوبه تصویب شد اگر هیئت خود را ملزم 
به حمایت از دوچرخه سواران نمی دانست، با قبول شرایط مانند استان 

های دیگر از ادامه پیگیری موضوع دست می کشید.
 وی گفت : هیئت حداکثر تالش خود را انجام داد، اما نباید فراموش 

کرد هیئت خواسته یا ناخواسته یک مرجع قانونی و تابع قوانین کشور و 
دستورات اداره کل ورزش استان، استانداری و فرمانداری است.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گفت: ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر با اخذ مجوزهای مربوطه، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را 
اجرایی کرد و حتی تصویب شد دوچرخه سواری بانوان در مکان های 

عمومی و در مال عام نیز ممنوع باشد.
روزبهانه خاطرنشان کرد: هیئت تابع قوانین و ملزم به رعایت و انجام 
دستورات مراجع باالتر اســت. هیات ارگانی نیست که از طرف خود 
هر کاری را انجام دهد، اما با این وجود هیئت دوچرخه سواری استان 
خراسان رضوی اولین هیئتی بود که با تشــکیل جلسات با مقامات 
مســئول و نمایندگان گروه های دوچرخه سواری در راستای کاهش 

محدودیت ها گام برداشت.
وی در ادامه با توجه به حساسیت موضوع از ورزشکاران خواست با 
هوشیاری خود مانع از سوءاستفاده رسانه های بیگانه شوند و با رعایت 

قوانین باعث شوند تا از حساسیت موضوع در آینده کاسته شود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری خبر داد؛
مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی 

صمت معرفی شد
 معاون پارلمانی رییس جمهوری از معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شــورای اسالمی خبر داد و گفت: 
جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی چهارشــنبه ۲۲ مردادماه در صحن مجلس برگزار 

خواهد شد.
«حسینعلی امیری»  عصر دیروز با اعالم این خبر افزود: رییس جمهوری طبق اصل 
133 قانون اساسی در نامه ای به رییس مجلس شورای اسالمی،  مدرس خیابانی را به 

عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
معاون پارلمانی رییــس جمهوری با بیان اینکه این موضوع فردا - چهارشــنبه - در 
صحن علنی مجلس اعالم وصول می شود، یادآور شد: چهارشنبه آینده ۲۲ مرداد جلسه 
رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.
حسین مدرس خیابانی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی حدود1۷ 
ســال در وزارت بازرگانی در مســئولیت هایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی 

مسئولیت داشته است.
حســین مدرس خیابانی پس از برکناری رضا رحمانی طی حکمی از طرف حســن 

روحانی به عنوان سرپرست صمت گمارده شد.

عفو بین الملل:
 پلیس آمریکا مرتکب نقض حقوق بشر در 

سطح وسیع شده است
 عفو بین الملل در گزارشی نوشت: پلیس آمریکا در جریان ماموریت خود برای 
سرکوب تظاهرکنندگان ضد نژادپرســی طی ماه های گذشته در سطح وسیع مرتکب 

نقض های حقوق بشری شده است.
در این گزارش آمده اســت: نیروهای امنیتی آمریکا به کّرات از خشــونت فیزیکی 
استفاده کرده اند و در عین حال به استفاده از مواد شــیمیایی نظیر گاز اشک آور و نیز 
گاز فلفل برای متفرق کردن تظاهرات های مسالمت آمیز متوسل شده اند. این گزارش 
می افزاید: حوادث اخیر نگرانی ها درباره "حق زندگی، امنیت افراد و حمایت مناسب در 
برابر قانون" و نیز "آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز" را برمی انگیزد. کشته شدن جورج 
فلوید جوان آفریقایی شهروند آمریکا در جریان عملیات پلیس در مینیاپولیس در اواخر 
ماه مه شــعله این اعتراضات را روشــن کرد. در این گزارش آمده است: عفو بین الملل 
"موارد خشــونت بیش از حد و غیرمناســب" را علیه افراد در ۴۰ ایالت و در واشنگتن، 
پایتخت ثبت و تاکید کرده که قربانیان تنها تظاهرکنندگان نیستند بلکه نیروهای امداد 
و نجات و خبرنگاران نیز هدف قرار گرفته اند. این نهاد خواستار اتخاذ تدابیر جدی تری 
علیه نیروهای پلیس مرتکب اعمال خشــونت و نیز مجازات علیه هر کارمند عالی رتبه 
شده و تاکید کرده است: باید همه در چارچوب تدابیر مجازات و توبیخ، بازخواست شوند.

سخنگوی دولت:
برگزاری کنکور در ماه های سرد سال مخاطرات 

بیشتری دارد
 ســخنگوی دولت گفت: تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را 
هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.
درپی ابتالی ســخنگوی دولت به ویروس کرونا، دومین نشست خبری مکتوب وی 
عصر دیروز برگزار شد که طی آن، علی ربیعی در پاسخ به این پرسش که دالیل دولت 
برای برگزاری حتمی کنکور چیست، تاکید کرد: همانطور که دیشب اعالم شد کنکور 
در موعد مقرر برگزار خواهد شد. در این میان دو گروه نگرانی و دالیل خودشان را دارند. 

یک گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان تعویق آن هستند.
وی تصریح کرد: اما کارشناســان و همکاران بهداشــتی و درمانی ما پیش بینی می 
کنند در ماه های آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد بلکه این 
وضعیت در پائیز و زمستان بدتر نیز می شود.لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای 
سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط 
فعلی است. وی ادامه داد: تصمیم به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز،پیش 
بینی از شــرایط ماههای آتی و همچنین شرایط آموزشــی در سال آینده و بسیاری از 
متغیرهای دیگر بوده اســت و در این خصوص هیچ اختالفی میان دستگاههای ذیربط 

مطرح نبوده است

وزیر اقتصاد خبر داد:

پذیرش ۵۰ شرکت 
 بخش خصوصی

 در بورس

دبیر کانون بانک های خصوصی:

ورود بانک ها به بازار 
مسکن ممنوع است

 دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی  
در واکنش به اظهاراتی که "بانک ها را عامل گرانی مســکن 
می داند“، گفت: ورود بانک ها به اجــاره و معامله واحدهای 

مسکونی ممنوع است و ...

  شهردار تهران: 

  ریالی بابت کرونا
 به شهرداری کمک نشد

 گزارش  از فرهنگ شهرت پرستی ؛

این روزها همه ما 
»نورما دزموند« 

هستیم
 بنیامیــن صادقی-  ۷۰ ســال از اکــران فیلم 
«سانســت بلوار» (1۹۵۰) گذشته اســت، فیلمی که قصد 
داشت فرهنگ شهرت پرســتی در هالیوود را به نقد بکشد. 
اما این روزها نه تنها این فرهنــگ از بین نرفته، بلکه به تمام 
جامعه ســرایت پیدا کرده اســت. امروز همه ما یک « نورما 

دزموند» هستیم ...
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 احتمال کارشناسان
در سازمان ملل: 
ناگهان  سالح اتمی 
در کره شمالی 

ایجاد »شبکه تعامل نخبگان« به جای »جنجال«

گزارش  از آئین  معارفه رئیس مرکز پژوهش های مجلس؛

  همین صفحه  گزارش  ۵ 

عه
جام
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