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جهان

سال دوم

w w w . s a b a n e w s p a p e r . i r johnny depp
م برتون جایزه امپایر را به عنوان بهترین بازیگر گرفت« .جانی دپ» در این فیلم نقش ویلی
«جانی دپ» در سال  2006بهخاطر بازی در فیلم « چارلی و کارخانه شکالتسازی» تی 
ی معروفش را تعطیل کرده اما ناگهان خبر میرسد که او پنج بلیت طالیی داخل پنج شکالت وانکا
وانکار کارخانهدار عجیبی را بازی میکند که سالهاست کارخانه شکالتساز 
پنهان کرده و پنج کودک خوششانس از هر جایی در جهان میتوانند از کارخانه او دیدن کنند...
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بزرگترین جشنواره تئاتر جهان در نیویورک برگزار میشود

جایزه تونی در ویترین
تئاتر برادوی

«هلی» و سرنوشت
جامعهای بیقانون

جایزه تونی ،معتبرترین جایزه تئاتر در سراسر دنیا در حالی به بهترینهای
نمایش برادوی اهدا میشود که بسیاری از بازیگران سینما و هالیوود نیز
در این مراسم حضور دارند.
جایزه تونی ،با نام اصلی «جایزه آنتوانت پری برای درخشش در هنر
تئاتر» ،هر ساله مراسمی را برای بررسی دستاوردهای تئاتر زنده
امریکایی برگزار میکند .این مراسم که در منطقه تئاتری برادوی واقع
در منهتن نیویورک برپا میشود ،طی مراسمی ساالنه جوایزی را از
سوی انجمن تئاتر امریکا (سازمان بال تئاتر امریکا) و انجمن صنفی لیگ
برادوی به بهترین آثار نمایشی در حوزههای مختلف و بازیگران تئاتر اعطا
میکند .عالوه بر این جایزه ،تعدادی جایزه غیر رقابتی نیز اهدا میشود که
از این قبیلاند :جایزه ویژه تونی ،نشان تجلیل تونی برای درخشش در تئاتر و
جایزه ایزابل استیونسون .قواعد و قوانین این جایزه پیش از مراسم در سندی با
عنوان «قواعد و مقررات جایزههای تونی انجمن تئاتر امریکا» تنظیم میشود
و فقط برای یک فصل اعتبار دارد .این جایزه را میتوان معادل جوایز اسکار
در سینما ،گرمی در موسیقی و امی در تلویزیون دانست .جدیترین رقیب
جایزه تونی ،جایزه الرنس الیویه در تئاتر انگلستان است.

کاکــس :موزیکال
«زیبــا» یــک
داستان احساسی
با موزیکی که مردم
واقعاً نسبت به آن
عالقهمند هستند
ارائــه میدهد .بنا
بــر این مــن فکر
میکنم شــانس
زیــادی داشــته
باشــد .از ســوی
دیگر از «راهنمایی
جنتلمــن» هــم
نباید غافــل بود.
این نمایــش ،هم
خوشساخت است
و هم رنگ و بویی
کالسیک دارد

داراست .او میگوید« :موزیکال زیبا یک داستان
احساسی با موزیکی که مردم واقعاً نسبت به آن
عالقهمند هستند ارائه میدهد .بنا بر این من
فکر میکنم شانس زیادی داشته باشد .از سوی
دیگر از «راهنمایــی جنتلمن» هم نباید غافل
بود .این نمایش ،هم خوشساخت است و هم
رنگ و بویی کالســیک دارد که در این فضای

کوتاه از چهار گوش ه دنیا

تریسی مورگان ،تحت مراقبتهای ویژه
تریسی مورگان بازیگر و کمدین امریکایی که
روز شــنبه در ایالت نیوجرسی تصادف کرد
و به شدت آســیب دید ،تحت مراقبتهای
ویژه پزشــکی قــرار گرفته اســت .وی در
حالی که راننده لیموزین خود بود به شــدت
با اتومبیــل دیگــری برخورد کرده اســت.
پلیــس و مدیــر برنامههــای او گفتهاند او
هم اکنــون به ســختی آســیب دیــده و در
بیمارســتان ایالت نیوجرسی بستری است.
این بازیگر 45ســاله بیشــتر بهخاطر بازی
خود در فیلمهــای « »Saturdey night liveو
« »rock 30مشهور است.

انیمیشن «یخ زده» و رونق توریسم در نروژ
صنعت توریســم نــروژ ایــن روزهــا مدیون انیمیشــن
« »Frozenساخته شرکت والت دیزنی است .این انیمیشن
موزیکال که به عنوان موفقترین انیمیشــن تمام سالها
شناخته شده اســت ،طرح خود را از یک شهر ساحلی نروژ
مدلبرداری کرده است« .مایکل جیایمو» کارگردان هنری
این فیلم ،زمانی که برای یکســری تحقیقات به نروژ سفر
کردهبود،بعدازدیدنمدلخانهها،کلیساوخیابانهایشهر
«برجن» ،این شهر را به عنوان الگوی کار خود برای تصویر
کردنامپراتوریآرندلدراینانیمیشنقرارداد.چندروز
پیش،سایتگردشگرینروژ،پوسترانیمیشن«یخزده»را
درصفحهاصلیخودقراردادوعنوانکردبعدازانتشاراین
فیلم توریسم نروژ بسیار افزایش پیدا کرده است.

آخرین ساخته اسکورسیزی
یک مستند سیاسی
« 50سال مشــاجره» نام مســتندی است
که به تازگی توســط مارتین اسکورســیزی
و با همکاری دیوید تدشــی ســاخته شــده
است .این مستند که در «فستیوال مستند
شفیلد» پخش خواهد شد از هم اکنون سر
و صداهای بســیاری را حــول و حوش خود
بهوجــود آورده اســت .این مســتند که به
نوعی سیاسی است با نشان دادن تصاویری
از جنگ ویتنــام ،آن را بالفاصلــه به وقایع
والاســتریت و اعتراضهای میدان تحریر
متصل میکند.

بازگشت«آدینامنزل»بهصحنه
«آدینامنزل»بازیگر،خوانندهوترانهسرایامریکاییکهدر
سال  ،2004جایزه تونی را برای بهترین بازیگر نقش اول
زن نصیب خود کرد ،پس از  10سال به برادوی بازگشته
اســت« .منزل» که چنــدی پیش صدایش در انیمیشــن
« »Frozenبازگشت موفقیتآمیز او را ندا داده بود ،اکنون
با تئاتر «اگر/ســپس» یکی از نامزدهــای دریافت دوباره
جایزه تونی است .وی بهخاطر بازگشت به خانه اصلی خود،
پس از سالها دوری بسیار خوشحال است .در این وقفه
یک دههای ،او اکنون صاحب فرزندی 4ســاله است .خود
او میگوید« :خانه من تئاتر است و بازگشت به نیویورک و
بودن در اجتماع برادوی یک زندگی دوباره برای من است.
موفقیتهای اخیر من در اســکار و انیمیشن «یخ زده» به
هیچ عنوان مهم نیستند .چیزی که مهم است این است که
خانهاولمنتئاتراستومندوبارهبهخانهامبرگشتهام».

«هلی»فیلمیاستکهممکناستبهخاطرنمایشصحنههای
خشن و خونآلود بیننده را اندکی اذیت کند ،اما این خشونت با
حقطلبی و اعتراض شــخصیتهای آن تعدیل میشود .این
فیلم در جشنواره کن  2013جایزه بهترین کارگردانی را برای
«امات اسکاالنته» به همراه داشت .فیلم ،فضایی تاریک از زندگی
در مکزیک را به تماشا میگذارد که در آن شکنجه ،آدمربایی،
قتل و فساد به طور مرگباری نهادینه شده است« .هلی» با ارائه
تصویری شوم ،غیر قابل تحمل و آشفته از کشوری بیقانون که
تبهکارانروزبهروزمجالبیشتریبرایایجادهرجومرجوکشتار
مییابند،اعتراضخودرابهاینجامعهوحشتناکنشانمیدهد.
فیلم از همان ابتدا با تصویری منزجرکننده آغاز میشود و مردی
را نشان میدهد که از یک پل آویخته شده است .مرکز ثقل فیلم
«اسکاالنته» ،مرد جوانی است که با همسر ،بچه ،پدر و خواهر
کوچکتر خود در یک خانه نیمهخــراب در یکی از ایالتهای
مکزیک زندگی میکنند .نام این مرد جوان «هلی» اســت.
«هلی» و پدرش هر دو در کارخانه بزرگ ماشین که در اطراف
محلزندگیآنهاستکارمیکنند«.استال»ی12سالهنیمیاز
وقت خود را در مدرسه و نیمی دیگر را به صورت مخفیانه با پسر
17سالهای به نام «بتو» میگذراند که با هم قرار گذاشتهاند ،فرار
کنند .هنگامی که «بتو» دو بسته کوکائین را در منبع آب خانه
استال پنهان میکند« ،هلی» به شدت عصبانی میشود و مواد را
پس از پیدا کردن نابود میکند .در نتیجه از اینجا خشونت فیلم
خود را نمایان میکند.
«اسکاالنته» و دستیار نویسندهاش ،با طرح زندگی هر روزه در
چنینمناطقیدرواقع«هلی»وخانوادهاشرادرامتحانیسخت
برای اثبات بیگناهیشان وارد بازی میکنند .بدین صورت که
آنها باید در یک جامعه بیخدا و بیقانون ،به شناختن خدا و
محبت مبادرت کنند .چیزی که دائماً بیننده را هنگامی که
افرادی در لباس پلیس به خانه «هلی» میروند دچار اضطراب
و گیجی میکند ،این است که واقعاً این افراد پلیس هستند و
برای برقراری نظم و امنیــت آمدهاند یا اینکه این لباس فقط
ظاهر است و آنها در واقع همان
گانگســترها و قاچاقچیان مواد
مخدرهستند؟
آنچه «هلی» به ما ارائه میدهد
یــک وحشــت فراواقعگرایانه
و رامشدگی محســوس است،
تلفیقی کــه از نــگاه تیــره و
قساوتآلود «اسکاالنته» منتج
میشــود .زندگی «هلــی» در
حالت طبیعی و سادهترین شکل
ممکن ادامه مییابد .در این فیلم،
کارگردان از هیچ بازیگر حرفهای
استفاده نکرده و تمام بازیگران به
جز نقش پدر ،برای بار اول است که در یک فیلم حضور مییابند
و این واقعاً به طبیعی بــودن و واقعی جلوه کردن فیلم کمک
بسزایی کرده است« .اسکاالنته» با استفاده از تلفیق ویژگیهای
ضد و نقیض در فیلمش در پی استحکام بخشیدن به بنای آن
است .او با نمایش شرارت و هرج و مرج میخواهد به نوعی نظم
و رستگاری دست یابد .در مجموع ،فیلم بسیار ناراحتکننده،
هشداردهنده و تأثیرگذار است که بیننده را در نوعی زجر و لذت
از تماشای آن غرق میکند.

پوستر فیلم «هلی»

درمورد تاریخچــه این جایزه بایــد گفت که
برای نخستین بار در ســال  1947کمیته بال
تئاتر امریکا با ریاســت بــروک پمبرتون این
جایزه را تأســیس کرد .علت نامگذاری آن به
تونی ،بهخاطر بزرگداشت آنتونی پری ،بازیگر،
کارگردان ،تهیهکننده و از مؤسســان سازمان
بال بود که ســال  1946درگذشت .پمبرتون
زمانی که برای اولین بار این جایزه را به جاکوب
ویلک اهدا کرد آن را با نام تونی خطاب کرد و
بدین ترتیب این نام برای همیشــه ثابت شد.
نخستین مراسم این جایزه در  6آوریل 1947
در هتل والدورف آســتریا در نیویورک برگزار
شد و از آن پس هر ســاله در همین روز چنین
مراسمی برگزار میشــود .نشان یادبود جایزه
را هرمان روس ،کارگردان هنــری امریکایی
طراحی کرده که از جنس برنج و برنز است.
کمیته اجرایــی جایزه تونی متشــکل از 24
عضو اســت 10 :عضو از تئاتر بال امریکا10 ،
عضو از انجمن لیــگ برادوی ،و هــر کدام از
مجامع صنف دراماتیستها ،انجمن حقوق برابر
بازیگران ،هنرمندان متحد و جامعه کارگردانان
تئاتر ،دارای یک عضو هستند .کمیته انتخاب
نامزدهای تونــی ،نامزدهــا را در
بخشهای مختلــف انتخاب
میکند .این کمیته توســط
کمیتــه اجرایــی جایزه
تونی انتخاب میشــود.
انتخابکنندگان نامزدها
ســه ســال عضو کمیته
هســتند و نوآور یهای
آنــان در بــرادوی مورد
بررســی قرار میگیرد.

 700نفر رأیدهنــده در اهــدای این جایزه
نقش دارند که ســال به ســال فرق میکنند.
رأیدهنــدگان شــامل اعضــای کمیته بال
امریکا ،انجمن حقوق برابــر بازیگران ،صنف
دراماتیستها ،جامعه کارگردانان ،هنرمندان
متحد ،انجمن کارگزاران و مدیران رسانه تئاتر
و لیگ برادوی هستند.
از سال  1997تا  2010مراســم جایزه تونی
به جز سال  1999در «سالن موزیک رادیوی
شــهر» نیویورک برگزار شده و پوشش خبری
آن همواره با تلویزیون ســیبیاس بوده است.
امســال نیز مراســم در همین ســالن برگزار
میشود.
شماری از بهترینهای جایزه تونی از این قرار
هستند:
برندگان« :هارولد پرینــس» 21 ،جایزه تونی
را از آن خود ســاخته و از این حیث رکورددار
است .پس از او «تامی تیون» با کسب  9جایزه
در رده بعدی است و «استفن سوندهایم» نیز
با  8جایزه برای موســیقی نمایش در جایگاه
سوم است.
در بخش نامزدها نیز «جولی هریس» عالوه بر
اینکه  5دوره را برنده شــده 10 ،بار نیز نامزد
شده است که رکورددار بخش نامزدی است.
«جولی تیمور» نخســتین زنی است که
جایزه تونی را برای بهترین کارگردانی
تئاتر موزیکال دریافت کرده اســت.
نخستین زنی هم که در بخش نمایش
این جایزه را دریافت کــرده« ،گری
هاینس» است.
جایزهها بــه این صــورت طبقهبندی
میشــوند :بهتریــن نمایــش ،بهترین
موزیــکال ،بهترین کتــاب موزیکال،
بهترین موســیقی اورجینال و
اقتباسی ،بهترین نمایش
اقتباســی ،بهترین
نقــش اول مرد
و زن در هر دو
بخش موزیکال
و نمایــش،
بهترین بازیگر
مکمــل مرد و
زن در هــر دو
بخش ،بهترین
کارگردانــی
در دو بخش

موزیــکال و نمایش ،بهتریــن طراحی رقص،
بهترین تنظیم ارکستر ،بهترین طراحی صحنه
برای هر دو بخــش ،بهتریــن طراحی لباس،
بهترین نورپردازی و بهترین صدا .جوایز ویژه
نیز از این قرارند :جایزه تئاتر منطقهای تونی،
جایزه ویژه تونی ،نشــان تجلیــل تونی برای
درخشش در تئاتر ،جایزه ایزابل استیونسون.
جایزه تونی  2014در  8جوالی با شرکت 44
کار هنری ،متشــکل از کارگردانان ،بازیگران،
تهیهکننــدگان و دســتاندرکاران هنر تئاتر
در منطقه برادوی برگزار خواهد شــد .از این
تولیدها 12 ،اثر در بخش بهترینهای موزیکال
و  10اثر در بخــش بهترینهای نمایش ،واجد
شــرایط برای حضور در شــصت و هشتمین
مراسم ساالنه جایزه تونی خواهند بود.
پیش از آغاز مراسم 110 ،نامزد دریافت جایزه
تونی بر روی فرش قرمز حضور خواهند یافت.
این مراسم که در «سالن موزیک رادیوی شهر»
برگزار میشود میزبان بیش از  5500میهمان
است .اجرای مراسم بر عهده هیو جکمن ،بازیگر
مشهور ســینما و ایفاکننده نقشهایی چون
ولورین در مردان ایکس و اجراکننده مراســم
اسکار است.
در واپســین مراســم تئاتر بــرادوی ،نمایش
«راهنمایی جنتلمن در راه عشق و قتل» در ده
مورد نامزد جایزه شده است« .هدویگ و انگری
اینچ» با هشت مورد« ،بعد از نیمه شب»« ،زیبا؛
موزیکال کارول کینگ»« ،دامگاه شیشهای»
و «شــب دوازدهم» هر کدام با هفت نامزد پا
به مراسم گذاشــتهاند .همواره پیش از مراسم
گمانهزنیهای بســیاری در مــورد اینکه چه
نامزدی باالخره جایزه را کســب خواهد کرد،
انجام میگیرد اما «گوردون کاکس» تدوینگر
تئاتر گفته است« :واقعاً تصمیم گرفتن سخت
است .امسال نمیتوان کســی را پیدا کرد که
واقعاً از بقیه پیشی گرفته باشد .در این فصل،
جدا ً نمیدانم چه اتفاقی خواهد افتاد ».اما با این
وجود باز هم شایعهها و گمانهزنیها حول محور
نمایشها وجود دارد .گفته میشود در بخش
موزیکال ،بهترینها احتماالً از این قرار باشند:
«راهنمایــی جنتلمن در راه عشــق و قتل» با
«بعد از نیمه شــب»« ،عالءالدیــن» و «زیبا؛
موزیــکال کارول کینگ» رقابت سرســختی
خواهد داشت .چشمان بسیاری در انتظار دیدن
نامزد برنده اســت ،اما «کاکس» فکر میکند
«زیبا» شــانس بیشتری نســبت به سایر آثار

مدرن احتماالً مورد توجه و تحسین قرار گیرد.
من فکر میکنم هر دوی اینها از اقبال زیادی
برخوردارند .گذشــته از صحبتهای کاکس،
«هدویگ و انگــری اینچ» هم بــا بازی «نیل
پاتریک هریس» توجه بسیاری را به خود جلب
کرده است .امتیاز آن نسبت به سایر نمایشها،
حضور هریس به عنوان نقش اول در این نمایش
است که سال گذشته نیز جایزه تونی را به خانه
برده است .در بخش بهترین بازیگرانی که رقابت
تنگاتنگی برای کســب جایزه دارند ،عالوه بر
هریس ،رامین کریملو (بینوایان) ،اندی کارل
(راکی) و جفرسون مایس و بریس پینکهام (هر
دو بهخاطر بازی در راهنمایی جنتلمن) حضور
قدرتمندی به هم رساندهاند .همچنین در بخش
بهترین بازیگر زن نیز انتخابها بسیار مشکل
است .ماری بریژیت دیویس بهخاطر فیلم «یک
شب با جانیس جاپلین» ،ســاتن فاستر برای
«ویولــت» ،آدینا منزل برای «اگر/ســپس»،
جسی مولر بهخاطر «زیبا» و کلی اوهارا با بازی
در «پل مادیسون کانتی» از شانس باالیی برای
بردن تونی برخوردارند .به جز جسی مولر سایر
نامزدها برای بار اول اســت که به برادوی راه
مییابند و اما در بخش بهترین نمایش ،رقیبان
سرسخت از این قرار هستند« :هنر یک»« ،تمام
راه»« ،کازا والنتینــا»« ،مادران و پســران» و
«مولینگار بیرونی ».در این بین به نظر میرسد
شانس «تمام راه» به کارگردانی رابرت شنکان
و بازی برایان کرانستون از همه بیشتر باشد .این
نمایش با روایتی تاریخی به اولین سال ریاست
جمهوری لیندون جانسون میپردازد .برایان
کرانستون در این نقش رقابت سختی با ساموئل
بارنت (در نمایش دوازدهمین شــب) ،کریس
اودود (در نمایــش از موشها و آدمها) ،مارک
ریالنس (در ریچارد سوم) و تونی شلهوب (در
هنر یک) خواهد داشت.
درباره حاشــیههای ایــن دوره از جایزه تونی
نیز باید گفت که بسیاری از بازیگران هم ،هیو
جکمن را در اجرای مراســم و اهــدای جوایز
همراهی خواهند کرد .همچنین «اســتینگ»
آهنگ جدید خود را که به زودی منتشر خواهد
شد ،با عنوان «آخرین کشــتی» بر روی سن
اجرا خواهد کرد .عالوه بر هیــو جکمن که از
هنر هفتم در بــرادوی حضــور دارد« ،دنزل
واشــنگتن»« ،برایان کرانســتون»« ،کوین
بیکن» و «ســاموئل الجکسون» نیز از سینما
در این مراسم حاضر هستند.

فیلم روز

حاشیهروز

پاکستانمهمترینشبکهخبری
خود را به حالت تعلیق درآورد

حکومت
پاکستان روز جمعه مجوز پخش و فعالیت شبکه «جئو نیوز»،
یکی از
محبو
ب
ترین
شبکهها در این کشور را تعلیق کرد .دلیل این تعلیق را
با
الگیری
بحث
و
م
شاجره
این
شبکهباآژانسقدرتمندجاسوسیپاکستان

می
د
انند.
نهاد
کنترل
رسان
ه
های
الکتر
ونیکیپاکستاناعالمکرداینتعلیق
تا 15روز
ادامه خواهد داشت و 104هزار دالر جریمه نیز برای این شبکه
در نظر گرفته شده است.
بحث و م
شاجره از زمانی آغاز شد که گفته میشود سازمان جاسوسی در
ترور
یکی
از
روزنام هنگاران ارشد جئو ،در ماه آوریل دست داشته است .این
بحث
در
سطح
گسترد
ه
تری به مجادله بر سر آزادی رسانه و حقوق آن بین
فعاالن
مدنی و رهبران ارتش پاکستان تسری یافته است ،حتی پیش از
اینکه
ً
این
شبکه
رسم
ا
به
تعلیق
درآید،
در بیشتر نقاط پاکستان غیر قابل
د
سترس
بود
زیرا
اپرات
ورهای
تلو
یزیونی
تحت
فشار
ارتش ،ارتباط آن را قطع
کرده
بودند.
مدیران
ایستگا
ه
های
تلو
یزیونی
می
گویند
درآ
مدهایتبلیغاتی
شبکهها
قطع شده و چهار عدد از ایستگاههای این شبکهها در شهرهای
مختلف
سوزانده
شدهاند و یک ژورنالیست در «مولتان» ،شهری بزرگ در
مرکز
پاک
ستان،
توسط
مه
اجمان ناشناخته مورد ضرب و شتم قرار گرفته
است.
ایمران
اسلم،
رئیس
شبکه
جئو
میگوید« :چنین به نظر میرسد که
عدالت
توسط نیروهایی که فراتر از قانون عمل میکنند از بین رفته است».
میرا
براهیم
ر
حمان،
رئیس
ا
جرایی
ا
یستگا
ه
های
خبری نیز گفته است« :ما
مثل همیشه تنها و بدون یاور ماندهایم».
«جئو
نیوز»یکساعتبعدازحکمتعلیقروزجمعهفعالیتخودرامتوقف
کرد.
این
ش
ــبکه
تلو
یزیونی از حدود یک دهه پیش تبدیل به مهمترین
و
محبو
ب
ترین
ش
ــبکه
خبری
پاکستان شده اســت .دلیل این امر ارائه
برنام
ه
های
قوی
و
تأث
یرگذار
و
هم
چنین
داشتن گرایشهای مردمی است.
موفقیت ا
بتدایی این کانال و گسترش سریع محبوبیت آن از یک سو ،باعث
شهرت و
از
ســوی
دیگر
به
عنوان
یک
نگرانی
برای
عوامل قدرت و ارتش
مطرح شد.
مشاجره
ای که بین «جئو نیوز» و حکام درگرفته ،بعد از حملهای که به
«حمید
میر»،
روزنام
ه
نگار
ارشــد جئو شد ،صورت گرفت .نزدیکان میر
عنوان
کردند
که
آژانس
جا
سوسی
داخلی پشت قضایا دست دارد ،اما ارتش
و نی
روهای
ن
ظامی،
خود
را
از
این
اتهام
مبرا
دانسته و چند روز بعد حکم بر
تعلیق این شبکه دادند.
رئیس
حزب «تحریک انصاف» ،حزبی سیاسی که بالفاصله بعد از حکم
تعلیق،
به
من
تقدان
«جئو
نیوز»
پی
وست،
اعالم
کرد
که
15
روز
تعلیق
کافی
نیست و
باید بیشتر شود .کارگزار اطالعاتی حزب گفت :بعد از  15روز چه
اتفاقی
خواهد
افتاد؟
آیا
جئو
اجازه خواهد یافت به ادامه فعالیت در راستای
روش
سابق
خود
بپ
ردازد؟
عمران
خان
رئیس حزب و بازیکن مشهور سابق
ک
ریکت
هم
جئو
را
به
ف
عالیت
علیه
نظام
و
تالش برای تشــویش اذهان
عمومیمتهمکرد.
«حمید
میر» که اکنون تحت درمان قرار گرفته است ،پیش از این گزارشی
مبنیبر
نقض
حقوقبشردراستانبلوچستانتهیهکردهبودکهشبکهجئو
با ه
مکاری
رسان
ه
های
خبری هندی مبادرت به انتشار آن نموده بود و شاید
مه
م
ترین
دلیل
مورد
ضرب
و
شتم قرار گرفتن او همین موضوع بوده باشد.

