جهان

فرهنگی

179-194

121-144
گفتوگو با احمدرضا احمدی شاعر و نویسنده/
خاطرهها رهایم نمیکنند 122

توگو با رضا رضایی :با ترجمه جوان میمانم 126
گف 
از روی دست دیگران

ایران زمین
حوادث
زندگی

129

گفتوگو با کیخسرو پورناظری نوازنده و آهنگساز/
نام مستعار من ،تنبور است 130

10فیلم برتر جهان در سال گذشته  /غافلگیری
روی پرده نقرهای سال 134

ارزیابی سینمای ایران در میزگرد «ایران» با حضور
محمدعلیسجادی،جوادطوسیوپرویزجاهد/سرمایهو
ایدئولوژی ،سهامداران ثابت سینما! 136

یادکردی از درگذشتگان سال  1396در فرهنگ و
هنر ایران /رسم دلگیر زمانه 141

یادداشت:

چه کسی باخت؟ چه کسی برد؟ /اجساد موصل پس
از شش ماه از آزادسازی شهر روی دست عراق
ماندهاند 181

زنان ،کودکان و مهاجران قربانیان اصلی «عفرین»/
صف کفشهای بیصاحب 182

متشکرم ژنرال «اون»!/در منزویترین کشور
جهان چه میگذرد 183

معترض پرا ُمید /ابوثریا ،مبارز معلول فلسطینی
روی ویلچر جان سپرد 184

نمیخواهم به میانمار بازگردم /بودایی سابق از کشتار
بیرحمانه مسلمانان روهینگیا میگوید 185

پای درد دل زنان سعودی /اصالحات اجتماعی در
عربستان از حرف تا عمل 186

ثبت تاریخ در قاب یک عکس/عکاس راهپیمایی
شارلوتزویل از لحظههای مرگبار میگوید 187

کامیار عابدی 125

محمود آموزگار 128

گزارش
اندیشه
حقوقی
پایداری

کابوس ایدئولوژی داعش روی سر جهان 180

سرنوشت عراق و سوریه در عصر پساداعش 188

زخمهای ماندگار در اوکراین /آنها منفجرتان میکنند! 189
سه سال است که هیچ کودکی در یمن نمیخندد 190

کشوری به وسعت یک زندان/همه مهاجران
پشیمان و فراری لیبی 192

زندگی در افغانستان چگونه است؟/سخت اما
دوست داشتنی 193

145-178

ی ما در سالی که گذشت /ما
روایتی از روایتگر 
صدای شماییم 146

مروری بر حوادث  /96سالی که سر آسوده بر بالین
نگذاشتیم 148

ورزش

بررسی افت و خیزهای سیاسی؛ از هشتگ
پشیمانی تا ناآرامیهای دیماه  /کشمکش امید و
ناامیدی در 150 96

مردم درباره مهمترین مسأله کشور حرف می زنند/
مسئوالن گوش کنند 152

کتابهای برتر حوزه اندیشه در سال  /96از
شر 158
فلسفه فوتبال تا اقتصاد ّ
در سال  96اهالی فکر و نظر چه گفتند و چه
نوشتند /آنچه بر اندیشه رفت160 ...

حفظ حقوق در برابر اقتدار /حقوق شهروندی ثمره
نهضت قانونخواهی ایرانیان 163

آسیب شناسی اطاله دادرسی در میزگرد حقوقی «ایران» /
وقتی زمان ،پای پروندهها میسوزد 164
سردرگمی ،تأخیر در تصمیمگیری و آنگاه اقدام/
غافلگیری همیشگی رسانهها در برابر بحران 168

حق و ناحقهای اعتراض خیابانی را بشناسیم/تمایزهای
قانونی تجمع اعتراضی با اغتشاش 170
تاریخ شفاهی و ضرورت احترام به نگاه «راوی» 173

محسن رخصت طلب :مقاومت در برابر تحریف تاریخ
جنگ 174

یادداشت:

عصمت اهلل جابری 171

دکتر علی نجفی توانا 171

195-210
علیرضا کریمی  :دوست داشتم همانند ورزشکاران دیگر
با تالش خودم شناخته شوم 196

سایه روشنهای ورزش ایران در سال /96از
ماچک تا کیروش ،از کریمی تا کریمی! 198

امید ابراهیمی :ذهنیت بازیکنان نسبت به جام
جهانی تغییر کرده 200

سیدجالل حسینی :موفقیت در جام جهانی به نوع
آماده سازی مان ارتباط دارد 201

گزارش «ایران» از چند  90دقیقه استرس و
اضطراب ،یک  90دقیقه هیجان /دخترانی با
ریشهای تضمینی 202

گزارش «ایران» از درآمدها و هزینههای
فدراسیون فوتبال و باشگاههای ایرانی و مقایسه
آن با جهان/اقتصاد در آفساید! 204
زهرا نعمتی/:به سقف آرزوهایم نرسیده ام 208

ورزشکاران متولدین سال سگ و خصوصیات شان
 -با اخالق مثل طالب لو ،رفیق باز مثل آندو 210

یادداشت:

مهدی ملکی 196
سعید فائقی 207

211-234
نگاهی گذرا به برخی اقدامات استانی دولت در
سال -96سازندگی باطعم شیرین امید 212

بدون این راهنما به سفر نوروزی نروید 214
استقبال از گردشگران نوروزی گلستان با
جشنوارههای روستایی 216

هزار رنگ مازندران چشم انتظارمیهمانان عید 216

داغهای ماندگار 223

پروندههای شیرین سال 224
جنایتهای هولناک 225

مهمترین پروندههای جنایی سال 226

مهربانی واگیر دارد -بهار  97برای بسیاری از
کودکان مبتال به سرطان با بهاران سالهای پیش
تفاوتی دارد از زمین تا آسمان 230

گام های امیدوار در جاده پرسنگالخ زندگی 231

نیم نگاهی به فعالیتهای جمعیت امداد دانشجویی امام
علی(ع) /جست و جوی آرامش در آستانه سال نو 231

طبیعت کرخه ،دل در گرو عشّ اق شوش 232

به عشق بلوطها آتش را به جان میخریم 232

نوروز فرصتی طالیی است تا بتوانید/:احساس
خوب خود را تا آخر سال بیمه کنید 233

سفرتان را دلچسب و به یادماندنی کنید؛ حتی اگر
بیمارید! متخصصان از بایدها و نبایدهای سفرهای
نوروزی می گویند 234

عکس
طرح
طنز

235-256

انتخاب بزرگ سال 236

داعش در پارلمان 238

چهارمین صعود 239

ماتم کرمانشاه در ایران 240

زلزله ،خواب از چشم تهران ربود 241
حق اعتراض 242

سانچی همه ما را غرق کرد 243

سانچی ،آبی که بر دلهای ایرانیان آتش ریخت/
پریسا نوراللهی 244

خشکسالی ،چاهها را شرمسار رهگذران میکند 245

رسانه ،روی گردنه اعتماد مردم /یاشار قهرمانی 246

مرد خطرناک و خبرساز سال /هانی انصاری 249

سالی سرشار از اشک و عشق و انتقام /اردشیر رستمی 250

نشانیتان را از ماهیها باید پرسید 251

عیدی من یادت نره!  /فریور خراباتی 252
تقویم سال 252 97

چهرههای سال 254 1396

مصایب خانه تکانی /علیرضا کاردار

256

سالنامه 96

فهرست
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