
راه پر پیچ و خم صلح 
دور تازه مذاكرات صلح سوریه تحت عنوان مذاكرات ژنو، پیش از این قرار بود در تاریخ 25 
ژانویه در ژنو، پایتخت اتریش برگزار شود؛ اما تاكنون و پس از 5 روز تأخیر، هنوز شرایط 
برگزاری این مذاكرات فراهم نیست. در این میان، اگرچه استفان دی میستورا، نماینده 
سازمان ملل متحد، با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه دیدار داشته، اما دیگر نمایندگانی كه 

صفحه ۴قرار است در مذاكرات حاضر باشند، با دی میستورا دیداری نداشته اند ...
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روزنامه اردو زبان »اکسپرس« پاکستان نوشت:تولد در سرمای سیبری

احتمال سفر دوباره »نواز شریف« به تهران و ریاض 
روزنامه اردو زبان »اکسپرس« پاکستان روز شنبه در گزارشی نوشت دولت پاکستان تصمیم به تسریع روند 

میانجیگری بین ایران و عربستان گرفته و احتمال سفر دوباره نخست وزیر پاکستان به تهران و ریاض وجود 
دارد. اکسپرس نوشت دولت پاکستان و شخص نواز شریف، نخست وزیر این کشور، مصمم به فعال تر شدن در 
روند میانجیگری بین تهران و ریاض است. در این گزارش آمده است که احتمال می رود نواز شریف سفرهای 

مجددی به پایتخت های ایران و عربستان انجام دهد؛ اما این تحول بستگی به نحوه عملکرد نماینده های 
ویژه ای که قرار است از سوی ایران، پاکستان و عربستان با هدف پیگیری روند میانجیگری 

صفحه 3صفحه ۲صفحه 3تعیین شوند، دارد. اکسپرس نوشت نخست وزیر پاکستان به سرتاج عزیز و  ... صفحه 7

میالد محمدی با انتقال به گروژنی روســیه، 
تبدیل به سومین ایرانی لیگ این 
کشــور خواهد شد. 4 سال 
قبل، علیرضــا حقیقی با 
انتقال بــه روبین کازان 
پای ایرانی ها را به 
کشور روسیه باز 

کرد ...

تعدادی از دانشجویان بسیجی مقابل ساختمان مرکزی وزارت نفت تجمع برگزار کردند

تجمع دانشجویان بسیجی منتقد دولت مقابل وزارت نفت
صفحه ۲

صفحه ۴

عضو شــورای مرکــزی ائتالف 
اصولگرایــان گفــت: منکــرات 

انتخاباتی باید  ...

آیــت اهلل نوری همدانــی ضمن 
توصیــه بــه وحدت، انســجام و 

تبعیت از قانون ...

صادق خــرازی رئیس شــورای 
مرکزی حزب نــدای ایرانیان در 

گفت وگو ...

منکرات 
انتخاباتی 

شناسایی شود

تضعیف 
شورای نگهبان 
حق الناس است

تحریم 
انتخابات 

اشتباه است

اعتراض غیرقانونی 
به نفع هیچ کس نیست

ساالر عقیلی برگشت
حضور ســاالر عقیلی در شــبکه ماهواره ای »من و 
تو« با اینکه حاشــیه هایی را برای او در پی داشت و تا 
زمزمه هایی درمورد حذف او از جشــنواره تئاتر فجر 
پیش رفت، اما در کمتر از یک هفته ختم به خیر شد. 
حاال عقیلی بی ســر و صدا به کشور بازگشته است و 
به دنبال برگزاری کنســرت هایش است.  اما یکی از 
موضوعاتــی که از همــان اول بیش از هر چیز دیگر 
توجه ها را به خود جلب کرد، عدم واکنش منفی رسانه 
هــای تندرو به حضور عقیلی در این شــبکه ماهواره 

صفحه 3ای بود. رســانه هایی که در  ...

همه تفاوت های LG G5 با 
نسخه قبلی خود

شــرکت کره ای ال جــی اقدام به انتشــار پرچم دار 
معروف خود G4 در ماه آوریل سال 2015 کرد. گوشی 
هوشمندی با ظاهر جذاب و صفحه نمایش منحصر 
به فرد قیمت رقابتی و دوربین فوق العاده. این گوشی 
یک موفقیت برای این شرکت بود و اکنون قرار است 
نسخه جایگزین آن تا چندی دیگر ارائه شود. همین 
 G5 امر کافی اســت تا دالیل شــایعات قوی درمورد
را که این روزها به شــکلی گســترده منتشــر میشود 

صفحه 5درک کنیــم. مهمترین این  ...

 مجازات »اشکان سلطانی« 
با خداحافظی از کاخ سفید

اشــکان ســلطانی کی از متخصصان امنیتی شــناخته 
شــده اســت که در کنــار ســایر کارهــای خــود یکی از 
چنــد نویســنده ای بود که در واشــنگتن پســت، در کنار 
»بارتون گلمــان« برای تجزیه و تحلیل اســناد و مدارک 
افشــا شــده توســط اســنودن همــکاری میکــرد. وی 
همچنیــن در گزارش پیرامون ســایر موضوعات امنیتی 
در فضای آنالین نیز تبحر داشته و در زمینه امنیت حریم 
خصوصی دیجیتال مقاالت و نوشــته های زیادی دارد.

صفحه 5در واقــع وی رزومه ای قــوی در ...

دعوا کنید،اما اینطوری!
همــه زوج هــای دنیا حتی اگر حســابی عاشــق و 
شــیفته هم باشــند هم در معرض اختــالف و دعوا 
قرار دارنــد. دو آدم متفــاوت، از دو دنیای متفاوت، 
بــا دو خانواده و شــیوه تربیتی متفــاوت، وقتی کنار 
هــم قرار می گیرند، بدون شــک تنش های زیادی 
بینشــان به وجود مــی آید. به همه ایــن تفاوت ها، 
تــازه کاری و نابلــدی زوج های جــوان را هم اضافه 
کنید! می بینید؟ اوضاع آنقدرها هم ســاده نیست.

اختــالف و حتی جر و بحث در ازدواج کامال طبیعی 
صفحه 6اســت. شــاید شــمایی که  ...

 تاکید معاون وزیر 
بر رفتن علی کفاشیان

معــاون ورزش حر فه ای و قهرمانــی وزارت ورزش و 
جوانان تاکید کرد که در موضوع فدراسیون فوتبال، 
مطابق اساسنامه  باید پایان سال و تا برگزاری مجمع 
انتخاباتی این فدراســیون سرپرست منصوب شود.
نصرالله سجادی، معاون ورزش حر فه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانــان پــس از مجمــع عمومــی 
انتخاباتی ریاســت فدراســیون والیبال، اظها رکرد: 
این یــک رای اعتماد مجمع بــرای انتخاب رییس 

صفحه 7فدراســیون بود کــه خب بایــد  ...

صفحه ۲

به اندازه كافی از همه گروه ها كاندیدای تأیید صالحیت شده وجود دارد
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مجلس طرح جرم سیاسی را از دستور كار خود خارج كند
یک وکیل دادگستری گفت: موضوع جرم سیاسی یک مشکل الینحلی بود که از قانون مشروطیت این مشکل استمرار 

داشت تا قانون اساسی که بعد از انقالب تصویب شد، حتی در اصالح آن در سال 1368 این مشکل کماکان باقی ماند.
وی یادآور شد: قانونگذار در قانون اساسی گفته بود که تعریف جرایم سیاسی باید به عهده قانون عادی باشد و قانونگذار قانون 
عادی نیز مکلف به تبیین و تصریح تعریف قانونی و شرایط برگزاری دادگاه های آن بود. پوربابایی با بیان اینکه قانونگذار در 
مواد یک و دو طرح جرم سیاســی تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی انجام نداده است، گفت: بهتر بود قانونگذار قبل از 
تصویب طرح، مطالعات تطبیقی از آنچه که کشورهای دیگر نسبت به تعریف جرم سیاسی پیدا کرده اند، را انجام می داد و 

دستاوردها و نتایج کشورهای دیگر را مدنظر قرار می داد و پس از انجام مطالعات، این طرح را در اختیار حقوقدانان و اساتید دانشگاه ها می گذاشت تا آنها با 
توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی قوانینی که در جامعه وجود دارد، نسبت به طرح تغییراتی را ایجاد کنند تا حداقل بتوان اگر به عنوان یک طرح در داخل 
مجلس مطرح می شود، از نقایص آن کم کرد. پوربابایی افزود: در مواد 498 و 492 قانون مجازات اسالمی ممکن است مواردی باشد که مشمول جرایم 
سیاسی شود، در صورتی که باید بدانیم ما اگر این تعریف درست را نکنیم و مصادیق را به کار نبریم و آیین دادرسی خاصی در نظر نگیریم، خلطی از جرایم 
امنیتی و سیاسی را تشکیل داده ایم و مجددا حقوق متهمانی که مجرم سیاسی اند را مجرم امنیتی فرض کرده و حقوق شان را تضییع کرده ایم. این وکیل 
دادگستری در پایان گفت: بهتر است تا زمانی که طرح جرم سیاسی تصویب نهایی نشده مجلس آن را از دستور کار خود خارج کند و به کمیسیون حقوقی و 
قضایی ارجاع دهد تا با استفاده از اندیشمندان حقوق جزا، صاحب نظران، قضات و ... قانون جدید و مورد قبول جامعه تصویب شود و همگان از آن تبعیت کنند.

نباید رد صالحیت ها را در بوق و كرنا كرد
آیت الله علوی گرگانی گفت: اگر کســانی که لیاقت خدمت کردن ندارند، وارد مجلس شــوند قطعا برای نظام و جامعه 

مشکالتی ایجاد خواهند کرد و این امر، نگرانی رهبر انقالب و دلسوزان را هم زیاد خواهد کرد.
ین مرج تقلید در دیدار اعضای ستاد انتخاباتی قم با بیان این که »مسئولیت بسیار خطیری بر عهده شما گذاشته شده و 
آن با سرنوشت جامعه اسالمی در ارتباط است« گفت: اگر خدای ناکرده در این مسئولیت کوتاهی کنید فردای قیامت 

مسئول خواهید بود.
وی بیان کرد: مســئولین باید با دقت همه اتفاقات را به درستی رصد کنند و طوری نظارت بر عملکرد نمایندگان داشته 

باشــند تا افرادی که حقیقتا می توانند به جامعه خدمت کنند وارد مجلس شــوند. بنابراین باید طوری عمل و نظارت کرد که افرادی که شایسته اند وارد 
مجلس شوند.

آیت الله علوی گرگانی گفت: باید در همه کارها به خدا توکل کرد و مراجع و بزرگان دین هم اگر رهمنودی در این رابطه دارند، به خاطر دلسوزی آنها به 
نظام و انقالب و مردم است و انتظار هم این است که این خواسته برآورده شود.

این مرج تقلید تاکید کرد: حفظ آبروی مومن خیلی مهم اســت؛ کســانی که به دلیلی رد صالحیت شــده اند، نباید این رد صالحیت آنها را در بوق 
و کرنا کرد و موجب آبروریزی شــد، چون باالخره آنها مال همین کشــورند و مــی خواهند زندگی کنند و این موضوع از موارد حق الناس اســت و 

باید رعایت شود.

رد صالحیت ها با سعه صدر 
بررسی شود

یک نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی بر این 
نکته کــه موضوع رد صالحیت ها باید با ســعه صدر 

بیشتر بررسی شود تاکید کرد.
داریوش قنبری بــا بیان این که موضوع بررســی رد 
صالحیت ها باید بدون توجه به مسائل احساسی و از 
طریق درایــت و عقالنیت از مجاری قانونی پیگیری 

شود اظهار کرد: 
در حال حاضر کار بررسی صالحیت ها از هیات های 
اجرایی گذشــته اســت و شــورای نگهبان به لحاظ 

قانونی مسئول بررسی آن است.
وی با اشاره به ماموریت وزیر اطالعات و کشور ازسوی 
رئیس جمهور برای رایزنی با شورای نگهبان در مورد 
موضــوع رد صالحیت ها تصریح کرد: امید اســت با 
رایزنی با شــورای نگهبان ابهامات مربوط به برخی 
افراد برطرف شود و با درنظر گرفتن موارد قانونی این 
موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد تا با توجه به فضای 
مثبت به وجود آمده برای این دوره از انتخابات مطابق 
بیانات مقام معظم رهبری شاهد انتخاباتی پرشور و با 
حضور همه آحاد مردم باشیم و شرایط برای مشارکت 

وسیع و گسترده فراهم شود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه افرادی که شایستگی 
دارنــد و در چارچــوب موازیــن و ارزشــهای نظام و 
انقالب حرکت می کنند، نباید مــورد بی مهری قرار 
گیرنــد افزود: نباید مســائل جناحــی در موضوع رد 
صالحیت ها لحاظ شــود، بلکه از شــورای نگهبان 
انتظار می رود با توجه به چارچوب های قانونی به این 

موضوع رسیدگی کند.
قنبری خاطر نشان کرد:  رئیس جمهور وزیر اطالعات 
، کشور و معاون اول را برای تعامل و رایزنی با شورای 
نگهبان مامور کرده اند و امید اســت رایزنی ها باعث 
شود کســی به ناحق رد صالحیت نشود و آنهایی که 
عملکردشان در چارچوب قانون بوده و دردفاع ازنظام 

حرکت کرده اند مورد ظلم قرار نگیرند.
وی با بیان این که تجربه نشان داده است که هر چه 
انتخابات رقابتی تر باشــد، انگیزه مردم برای حضور 
بیشــتر خواهد بود گفت: فلســفه انتخابــات رقابت 

دیدگاه ها و اندیشه های مختلف است.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در کشــورهای دارای دموکراســی پیشرفته و 
انتخابات توســعه یافته، انتخابات بر مبنای احزاب 
سیاســی انجام می شــود، تصریح کرد: در کشور ما 
انتخابات حزبی نیســت اما تفکرات جناحی افراد در 
انتخاب آنها تاثیر گذار است، بنابراین هر چه احساس 
رقابت بین دو جناح بیشتر باشد، مردم انگیزه بیشتری 
برای حضور پــای صنــدوق آراء خواهند داشــت و 

انتخابات پرشور خواهد بود.
قنبری با بیان این که انتخابات با عنصر رقابت تعریف 
می شــود، گفت: هر چه رقابت در انتخابات جدی تر 

باشد، شور و نشاط و حضور مردم بیشتر خواهد بود.

اعتراض غیرقانونی به نفع هیچ کس نیست
به اندازه کافی از همه گروه ها کاندیدای تأیید صالحیت شده وجود دارد 

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح 
امروز پس از جلســه مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار شــد، به سواالت 
خبرنــگاران درمورد موضوع ردصالحیت ها و نحــوه اعتراض به آن، وضعیت 
اقتصادی کشور و وحدت  اصولگرایان پاسخ داد. رضایی در بخشی از این نشست 
درخصوص موضوع ردصالحیت ها با بیان اینکــه االن به اندازه کافی از همه 
گروه ها کاندیدای تأیید صالحیت شده وجود دارد، اظهار کرد: آنطور که به من 
اطالع داده اند، در حال حاضر اصالح طلبان 2/5، اصولگرایان 3 و مستقل ها 

نیز 3 برابر کرسی های مجلس نامزد دارند.

اعتراض غیرقانونی به نفع هیچ کس نیست
محســن رضایی در این نشســت در مورد اینکه آیا در جلســه امروز تشــخیص 
مصلحت نظام بحثی درباره رد صالحیت  شــده ها مطرح شــد، اظهار کرد: در 
جلسه امروز هیچ بحثی در این رابطه مطرح نشد. وی با بیان اینکه اطالع دقیقی 
از استدالل هیأت های نظارت برای رد صالحیت شده ها در اختیار ندارد،  افزود: 

نمی توانم اظهار نظری در این رابطه داشته باشم .
رضایی در پاســخ به این پرسش که آیا در شــرایط موجود پیش بینی می کنید که 

رقابتی در فضای انتخابات وجود داشته باشد یا خیر با تأکید بر اینکه االن به اندازه 
کافی از همه گروه هــا کاندیدای حائز صالحیت وجود دارد، گفت: آنطور که به 
من اطالع داده اند در حال حاضر اصالح طلبان دو و نیم برابر، اصولگرایان سه 

و مستقل ها سه برابر کرسی های مجلس نامزد دارند.
وی در مورد اعتراض برخی از متقاضیان کاندیداتوری مجلس شورای اسالمی 
و مجلــس خبرگان بــه رد صالحیت خود اظهــار کرد: معتقدم که شــکایات و 
اعتراضات باید مســیر قانونی خود را طی کند چرا که اگر چنین نشــود آرامش 

جامعه به هم می ریزد.
رضایی با اشــاره به اتفاقاتی که پس از ســال 88 رخ داد، افزود: علت اصلی 
فتنه 88 این بود که شــکایات و اعتراضات را به جــای اینکه از طریق قانون 
پیگیری کنند آن را خیابانی کردند. در حالی که اعتراض و شکایات حق افراد 
است و این افراد باید به صورت قانونی شکایت خود را پیگیری نمایند. رضایی 
تاکید کرد: اعتراضات غیرقانونی که موجب ســلب آرامش می شــود به نفع 
هیچ کس نیســت. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش بینی تان از 
نتایج بررســی مجدد صالحیت ها از سوی شــورای نگهبان چیست، اظهار 

کرد: در این زمینه پیش داوری نمی توان کرد.

دولت مصرفی باید به دولت تولیدی تبدیل شود
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه درباره شیوه جدید قراردادهای 
نفتی و برخی انتقاداتی که به این قراردادها مطرح می شــود، با بیان اینکه متن 
قراردادها هنوز برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نشده است، گفت: 
دولت متن این قراردادها را برای ما ارسال خواهد کرد و ما بررسی و اعالم نظر می 

کنیم که آیا این قراردادها با سیاست های کلی انطباق دارد یا نه.
رضایی همچنین درباره شــرایط کشور و چگونگی عبور دولت از وضعیت فعلی 
اقتصاد اظهار کرد: برای اینکه دولت از رکود خارج شود ابتدا محیط کسب و کار 
در داخل باید بهبود یابد. این در حالی است که امروز رتبه ما در این زمینه در جهان 
بین جایگاه 120 تا 130 است. وی با تاکید بر اینکه بدون ایجاد بهبود در محیط 
کسب و کار سرمایه گذاران خارجی دل به سرمایه گذاری در کشور نخواهند داد، 
ادامه داد: در اولین اقدام محیط کسب و کار در داخل باید فراهم شود همچنین 
دولت باید از حالت مصرفی بــه دولت تولیدی تغییر وضعیت بدهد و تالش کند 
که تولید ملی رونق یابد؛ در آن صورت اســت که با درآمدهای کافی که به وجود 
می آید مــی تواند قراردادها را عملیاتی کند. رضایی تاکید کرد: دولت باید کاری 

کند که قراردادهای کاغذی تبدیل به قراردادهای واقعی شوند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به ارزیابی از وحدت اصولگرایان 
در جریان رقابت های پیش رو پرداخت و با تاکید بر اینکه من همیشــه طرفدار 
وحدت بوده ام، اظهار کرد: بدون وحدت نمی توانیم کشــور را اداره کنیم؛ چه 
وحدت اصولگرایان و چه وحدت و انسجام ملی. تفرقه، تکروی و پافشاری روی 
سلیقه های مختلف هم به اصولگرایی و هم به وحدت ملی آسیب وارد می کند.

مهم ترین پیام انقالب اسالمی این است که ما می توانیم 
محسن رضایی در ابتدای این نشست خبری با تبریک به مناسبت سالروز پیروزی 
ملت ایران اظهار کرد: پیروزی انقالب اسالمی با شعار پیروزی خون بر شمشیر 
توانست یکی از ابرقدرت های جهانی به نام آمریکا را به زانو درآورد. این پیروزی 
نشان داد که ملت های دنیا با دست های خالی نیز می توانند حقوق خود را احیا 
کنند. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود: در دفاع مقدس نیز همین 
اندیشه و شــعار توانست ملت ایران را از یکی از بزرگترین حوادث تاریخی نجات 
دهد. در آنجا نیز ملت ایران با دست های خالی توانستند اجتماع ابرقدرت ها که 

هم شوروی و هم آمریکا پشت صدام بودند را به زانو درآوردند.
وی با بیان اینکه مهمترین پیام انقالب اسالمی این است که ما می توانیم، تاکید 
کرد: امروز شرایط و توانمندی ها و تجربه ملت ایران در مقایسه با 22 بهمن 57 
بسیار بیشتر و گسترده تر شده است. به همین دلیل نباید به یاس و ناامیدی هایی 
که عده ای در داخل کشــور به آن دامن می زننــد و فکر می کنند که ملت ایران 

نمی تواند گام های بعدی را بردارد، گوش داد.
رضایی اظهار کرد: بسیاری امروز درصدد آن هستند که بگویند اگر ایران نسبت 
به آمریکا و قدرت های دیگر را تعیین نکند نمی تواند کار دیگری انجام دهد. این 
در حالی اســت که پیش از انقالب اسالمی عده ای چنین حرف هایی را بر زبان 
می آوردند. در دفاع مقدس نیز شاهد طرح چنین مباحثی از سوی برخی بودیم. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: امروز عده ای می گویند که نمی 
توانیم مشکالت اقتصادی کشور را حل کنیم در حالی که تجربه انقالب و دفاع 
مقدس نشــان داده که می توانیم از مشــکالت و موانع که بر سر راهمان است 
عبور کنیم. رضایی اظهار کرد: امیدوارم این درس بزرگ انقالب در کشورمان 
جاودان و پایدار بماند و با پیروی از این درس بزرگ بتوانیم از موانع و مشــکالتی 

که بر سر راه ملت ایران وجود دارد، عبور کنیم.
رضایی در بخش دیگری از نشست خبری به ارائه گزارشی از جلسه امروز مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پرداخت و با اعالم اینکه امروز بخش هایی از سیاست 
های کلی خانواده به تصویب اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام رسید، 
اظهار کرد: سیاســت های خانواده که از ســوی دفتر مقام معظم رهبری برای 
مشورت به مجمع ارسال شده بود، پس از بررسی در کمیسیون علمی و فرهنگی 
دبیرخانه مجمع و بررســی در کمیســیون مربوطه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نهایت در جلســه امروز مورد بررسی و بحث قرار گرفت و از 18 سیاست 

پیشنهادی پنج سیاست آن به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین مســاله در سیاست های کلی خانواده این است 
که خانواده باید سنگ بنای جامعه اسالمی قرار بگیرد، گفت: اگر فرهنگی که 
امروز در غرب رایج است و متاسفانه نیز وارد جامعه ما شده است، بیشتر در جامعه 
ما گســترش یابد نه تنها آمار طالق افزایش می یابد بلکه آسیب های اجتماعی 

نیز گسترش خواهد یافت.

واکنش روزنقد روز

تضعیف شورای نگهبان حق الناس است
آیت الله نوری همدانی ضمن توصیه به وحدت، انسجام و تبعیت از قانون، تاکید کرد: همه باید با حضور گسترده در انتخابات حماسه ای دیگر برای اقتدار نظام اسالمی خلق کنند. این مرجع تقلید 
در دیدار رحمانی فضلی وزیر کشور از زحمات شخص وزیر و مجموعه وزارت کشور که این ایام شبانه روز مشغول تالش و آماده سازی برای انجام انتخابات هستند، قدردانی کرد. وی گفت: همان 
گونه که حق هر فرد حق الناس محســوب می شود که باید حفظ و دقت شود؛ از طرفی شورای نگهبان نیز حق الناس است و اگر کسی بی جهت این نهاد که قانون اساسی مشخص کرده و وظیفه 
نظارت اســتصوابی برای او قائل شده را تضعیف کرد، این هم حق الناس است. این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود اظهارات اخیر رئیس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگاری که نظر وی 
را درباره عربســتان جویا شده بود، شایسته توصیف و خاطرنشان کرد: کسی که این همه جنایت مرتکب شد تا عذرخواهی و جبران نکند قابل گفت وگو نیست. آیت الله  نوری همدانی همچنین بر 
لزوم نظارت بر قیمت ها تاکید و خواستار توجه بیشتر به مناطقی شد که بر اثر حوادث غیر مترقبه دچار آسیب شده اند. بر اساس این گزارش، در ابتدای این دیدار رحمانی فضلی وزیر کشور 

نیز گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه در عرصه های مختلف از جمله امنیت و اقدامات انجام شده به منظور برگزاری انتخابات اسفندماه ارائه کرد.

سیاسی
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 تجمع 
معترضان نفتی دولت

ساالر عقیلی برگشت

امــروز بار دیگر شــاهد تجمع اعتراضی بدون مجوز و دســتگیری تجمع کننــدگان بودیم. صبح امروز اعالم شــد که 
دانشجویان بسیجی دانشــگاه های امام صادق، امیرکبیر و خواجه نصیر می خواهند برای اعتراض به فساد در پرونده 
کرســنت و همچنین قراردادهای جدید نفتی مقابل وزارت نفت تجمع کنند. در پی این فراخوان تعدادی از دانشجویان 
بســیجی مقابل ســاختمان مرکزی وزارت نفت واقع در خیابان طالقانی تجمعی برگزار کردند. تجمعی که همراه شد با 

حضور پررنگ نیروی انتظامی و یگان ویژه و درنهایت پراکنده شدن معترضان. 

دوره تذکرهای لسانی به پایان رسیده است
روز گذشته بود که خبرگزاری فارس خبر از برگزاری تجمع دانشجویان بسیجی درمقابل وزارت نفت داد. این خبرگزاری 
با مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشــجویی مصاحبه ای کرده و از قول رئیسی نوشته بود این تجمع با عنوان 
» تاراج ثروت ملی« ســاعت  10صبح شــنبه در برابر ســاختمان وزارت نفت با حضور تشــکل های جنبش عدالتخواه 
دانشجویی،بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع(، بسیج دانشجویی دانشگاه 
خواجه نصیر طوســی و دانشجویان دانشگاه های تهران برگزار می شود.  رئیســی در این مصاحبه گفته بود: با توجه به 
ایرادهایی که قراردادهای جدید نفتی دارند دانشجویان مکررا به مسئوالن دولت هشدار دادن و خواستار اصالح ایرادات 
شدند. به گفته وی علیرغم هشدارهایی که داده شد ژنرال خوانده های وزارت نفت هیچ اقدامی برای اصالح مشکالت 
این قراردادها نداشتند، به همین خاطر این دانشجویان تصمیم گرفته اند در راستای عمل به امر معروف و ناهی از منکر 
اقدامی اعتراضی داشته باشــند و در اولین گام تجمع اعتراضی در رابطه با نسل جدید قراردادهای نفتی )Ipc( برگزار 
می کنند. امروز نیز حسنلو مسئول بسیج دانشجویی امام صادق)ع( در توضیح علت این تجمع گفت: تکنوکرات های 
النه کرده در مجموعه وزارت نفت پس از هویدا شدن فساد کرسنت، عزم خود را جزم کرده اند تا با امضای قراردادهای 

جدید نفتی )موسوم به ipc( اهداف خود را پیاده کنند. 
مســئول بسیج دانشجویی دانشــگاه امام صادق)ع( با بیان اینکه در این مدت، حســب وظیفه شرعی امر به معروف و 
نهی از منکر، مکررا ضعف های اساســی قرارداد های جدید نفتی به آقایان ژنرال گوشزد شد گفت: اکنون و با توجه به 
بی توجهی ها به وجود ضعف های اساسی در قراردادهای جدید نفتی، و نیز جریمه ملت به پرداخت دهها هزار میلیارد 
تومان در پرونده فساد کرسنت، اعالم می کنیم که دوره انذارها و تذکرهای صرفا لسانی به پایان رسیده و امر به معروف 

و نهی از منکر ژنرال های نفت وارد فاز جدیدی شده است.

درخواستی برای تجمع داده نشده است
این گونه بود که امروز و پیش از برگزاری این تجمع خبرگزاری ها از حضور نیروهای پلیس و یگان ویژه و »تدابیر شــدید 
امنیتی« در محل ســاختمان وزارت نفت خبر دادند. ساعتی بعد نیز برخی ســایت ها مثل خبرگزاری بسیج، جام نیوز و 
دولت بهار از برخورد شــدید و ضرب و شتم دانشجویان و خبرنگاران و نیز دســتگیری حدود 40 نفر از تجمع کنندگان 

خبر دادند. اخباری که از سوی خبرگزاری های دیگر تایید نشد و تصاویر منتشرشده از این تجمع نیز موید آن نیست.
ایرنا، خبرگزاری دولت اتفاقات امروز را این چنین گزارش کرده بود: اجتماع کنندگان در پی هشدار های پلیس برای ترک 
محل پراکنده شدن اما مجددا حدود 40 تا 50 نفر از آنان به این اجتماع غیر قانونی خود در خیابان های اطراف ساختمان 
دفتر مرکزی شــرکت ملی نفت ایران ) وزارت نفت( واقع در خیابان حافظ ادامه دادند.  در پی این تجمع نیروهای یگان 
ویــژه پلیس پایتخت به منظور ایجاد نظم و برخورد قانونی با این تجمع بدون مجوز در محل حاضر و نســبت به پراکنده 
کردن این افراد اقدام کردند. 150  دستگاه موتور سیکلت یگان ویژه و چند دستگاه ون و خودور پلیس در محل حضور 
دارند.  هم اکنون تعداد 40 تا 50 نفر از دانشــجویان پراکنده شــده به ســمت چهاراره طالقانی درحرکت هستند و علیه 

سیاست های نفتی دولت و وزارت نفت شعار می دهند...
گفتنی است تنها مقام رسمی که در این خصوص اظهار نظر کرد، محمدرضا یوسفی مدیر کل سیاسی استانداری تهران 
بود. یوسفی با بیان اینکه درخواستی برای برگزاری تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت به این نهاد ارائه نشده است گفت: 

بنابراین مجوزی نیز در این ارتباط صادر نشده است و برگزاری هرگونه تجمع مقابل این وزارتخانه غیرقانونی است. 

حضور ساالر عقیلی در شــبکه ماهواره ای »من و تو« با اینکه حاشیه هایی را برای او در پی داشت و تا زمزمه هایی درمورد 
حذف او از جشنواره تئاتر فجر پیش رفت، اما در کمتر از یک هفته ختم به خیر شد. حاال عقیلی بی سر و صدا به کشور بازگشته 
است و به دنبال برگزاری کنسرت هایش است.  اما یکی از موضوعاتی که از همان اول بیش از هر چیز دیگر توجه ها را به خود 
جلب کرد، عدم واکنش منفی رسانه های تندرو به حضور عقیلی در این شبکه ماهواره ای بود. رسانه هایی که در موارد مشابه 
اعتراضات شدیدی را به حضور هنرمندان در شبکه های»بهایی« و »صهیونیستی« داشته اند و همواره در چنین اعتراضاتی 
گوی سبقت را از دیگران می ربودند و پیش از هر نهاد دیگری مانور رسانه ای خود را آغاز می کردند. با این حال در این مورد 
خبرگزاری فارس بعد از حضور عقیلی در »من و تو« و شایعه مهاجرتش نوشت: »برخی از رسانه ها از لحظاتی پس از حضور 
عقیلی در شبکه های ماهواره ای شایعه خروج او از ایران را کلید زدند که بسیار بعید به ذهن می رسد و تفاوت بسیاری بین 
او و بازیگرانی که به جم پیوسته اند، وجود دارد«. این رفتار از سوی این دست از رسانه ها تا آنجا پیش رفت که پس از حذف 
ساالر عقیلی از جشنواره موسیقی فجر، روزنامه کیهان در مطلبی به »سیاست های یک بام و هوای وزات ارشاد« در برخورد 
با هنرمندان اعتراض کرد. این روزنامه در یادداشتی، با همان ادبیات همیشگی خود نوشت چگونه باوجود حضور شجریان 
در شــبکه های »معاند« و عکس گرفتن او با »رقاصه ها« و »لجن پراکنی علیه اسالم و نظام«، وزیر ارشاد از برگزارنشدن 
کنســرت های شجریان اظهار تاسف می کند، اما در حالی که عقیلی بدون آنکه سخنی علیه انقالب و نظام بیان کند، از 
جشنواره موسیقی حذف می شود. به گفته این روزنامه همچنین حذف عقیلی از جشنواره در حالیست که کسانی مثل سامان 
مقدم که سابقه همکاری با رسانه های معاند و ساخت فیلم های ضد ایرانی دارند، در جشنواره به عنوان داور حضور دارند.

اعتراض روزنامه کیهان به حذف عقیلی از جشنواره فجر اما با »یادداشت اختصاصی« ساالر عقیلی برای خبرگزاری فارس 
همراه شــد. یادداشتی که عقیلی در آن اعالم کرده بود که سیاسی نیســت و از مشی سیاسی »من و تو« اطالعی نداشته 
است و اینکه عاشق ایران است. پس از آن بود که جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد از عقیلی به عنوان خواننده ای که از ابتدای کار 
هنری اش با نظام همکاری داشته است یاد کرد و گفت که در صحبتی که با او داشته، متوجه شده است که او به علت عدم 

آشنایی با شبکه »من و تو« دچار غافلگیری شده است. این گونه بود که عقیلی به عصه فرهنگ کشور بازگشت.
موضوع سکوت محافل خبری درمورد حضور ساالر عقیلی در شبکه »من و تو« اما هم زمان شد با ماجرای حمله و توهین 
»عناصر خودسر« به فاطمه معتمدآریا در کاشان. موضوعی که مورد توجه روزنامه شرق قرار گرفت و اعتراض این روزنامه با 
»رانتی شدن فرهنگ« را در پی داشت: »این معیار دوگانه را چگونه می توان تحلیل کرد؟ چگونه است که هنرمندی در داخل 
کشور با محدودیت مواجه می شود و دیگری با برخورداری از »رانت«، از همه امکانات رسانه ای داخل و خارج استفاده می کند؟ 
آیا دیگر بر کسی پوشیده مانده که آنچه رقیب، اغلب به عنوان ازدست رفتن »ارزش ها« در عرصه فرهنگ مطرح می کند امروز 
عمال سوژه ای نخ نما برای خارج کردن رقیب سیاسی از صحنه شده است؟ چگونه می توان این آغشته شدن عرصه فرهنگ 
را با »کف روی آب سیاست« توجیه کرد؟ کیست که نداند فرهنگ عرصه ای است مستقل از سیاست، که نگاه های جناحی 
و گروهی در آن به جز تخریب و تیشه به ریشه زدن فرهنگ این مملکت، کاری از پیش نمی برد«.  بخشش عقیلی همچنین 
اعتراض سیروان خسروی، خواننده پاپ به وزیر فرهنگ و ارشاد را در پی داشت. او در یادداشتی در صفحه اینستاگرامش به 
محدودیت هایی که برای برادرش زانیار خسروی، دیگر خواننده پاپ، به علت انتشار آثارش در رادیو جوان ایجاد شده است 
اشاره می کند و می نویسد: »چرا باید امثال ساالر عقیلی ها از چنین مصونیتی برخوردار باشند که طبق قانون کشور فرانسه 

با آنها برخورد شود و با امثال زانیار خسروی ها نه طبق قوانین کشور عزیزمان، بلکه طبق سلیقه مسئولین رفتار شود؟«.

سفر رم و پاریس  خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: رخدادهای سفر رم و پاریس  خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود، زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی است و در صورت استمرار آنها باید دانشگاه های 
فنی کشور را تعطیل کنیم. وی با اشاره به اینکه شیوه برخورد دشمن در مسئله نفوذ تغییر کرده است، اضافه کرد: آمریکا از ترفندهای مختلف برای تضعیف نظام اسالمی استفاده کرده است اما توطئه های 
گاه جامعه  او اثری نداشــته و بر اســاس گفته رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور تاثیر تحریم ها بر ایران کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه اســتکبار با نفوذ فردی به خانه برخی از شخصیت های ناآ

اســالمی دسترســی دارد، مطرح کرد: آمریکا برای آزادی گروگان ها یک میلیارد و 700 میلیون دالر پول سال 59 که طی 36 سال هیئت های دیپلماســی و حقوقی نتوانستند بازگردانند را پرداخت و تحریم 
بانک سپه را لغو کرد در صورتی که برخی تالش می کنند این دستاورد را به مذاکرات نسبت دهند.

نقدی یادآور شــد: رئیس جمهور در کشــور فرانسه حضور یافت اما وزیر خارجه این کشــور از او استقبال رسمی کرد و مصاحبه مطبوعاتی این مقام مســئول نظام اسالمی در ایتالیا زیر چکمه 
مجسمه سردار متجاوز به ایران انجام شد که این موارد از نتایج نفوذ است.

منکرات انتخاباتی شناسایی شود
عضو شــورای مرکزی ائتالف اصولگرایان 
یــد  با تــی  با نتخا ا منکــرات  گفــت: 
توســط مســئوالن ســتاد احیــای امــر به 
معــروف و نهــی از منکــر مراقبت شــود.
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا تقوی 
امروز در گفت وگــو با خبرنــگار خبرگزاری 

فارس در ســمنان، با اشــاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و مجلس خبرگان رهبری در پایان ســال جاری اظهار داشــت: 
کاندیداهــا بایــد از تهمت زنی، دروغ گویــی و شــایعه پراکنی پرهیز کنند و 
رقیبانشــان را بی حیثیت نکننــد.وی با تأکید بــر لزوم پرهیــز از دعواها و 
اختالفات و کشاندن این اختالفات به سطح جامعه گفت: انتخابات مظهر 
شرکت همه اقشــار مردم در یک حرکت ملی است؛ بنابراین باید از هرگونه 

اختالف و تفرقه جلوگیری شود.

تحریم انتخابات اشتباه است
صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب 
ندای ایرانیان در گفتگو با نســیم آنالین در 
خصوص برخی حرکت ها مانند اســتعفای 
اســتانداران در اعتراض به رد صالحیت ها 
اظهار داشــت: اگر کســی در اعتراض به 
رد صالحیت ها اســتعفا دهد و تحریم کند 

اشتباه است، هر استانداری که می خواهد اســتعفا بدهد از نظر من اشتباه 
است و قابل قبول نیست.

وی در ادامــه تاکیــد کــرد: کشــوری که تــوان مذاکــره و گفتگــو را دارد 
می توانــد در خصــوص این مســئله هم بــا گفتگــو و مذاکره وارد شــود و 
مشــکل را حــل کند، نظــام و رهبــری دغدغه شــان پاســداری و  حرمت 
 رأی مــردم هســت و آنطــور کــه بعضی هــا ســیاه و ســفید می بیننــد

 نباید دید.

بر سر قدرت دفاعی معامله نمی شود
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه گفت: 
سپاه و نظام بر ســر قدرت دفاعی خود با 
کســی مذاکره و معامله نمی کند.ســردار 
ســرتیپ "امیر علی حاجی زاده" فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی دربــاره توانمنــدی موشــکی 

جمهوری اســالمی و تالش کنگره برای تحریم موشــکی کشــورمان 
عنوان داشت: ســپاه و نظام بر ســر قدرت دفاعی خود با کسی مذاکره 
و معامله نمی کنــد.وی ادامه داد: اقدامات آمریکایــی ها ما را مصمم 
تر می کند که تالشــمان را بیشــتر کنیــم. فرمانده نیــروی هوافضای 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی  با اشــاره به برخورد تهاجمی سپاه با 
اقدامات آمریکایی ها خاطرنشان کرد: ما توانمان را روز به روز افزایش 

خواهیم داد.

برای اثبات خودمان، 
دیگران را نفی نکنیم

یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه یکی از 
مسائل مهم هنگام انتخابات تخریب شخصیت ها به 
ویژه عدم رعایت اخالق است، بیان کرد:  نباید برای 
اثبات خود دیگران را نفی کــرد؛ در حالی که در چند 
سال اخیر شاهد رفتارهای مخرب از سوی گروه ها و 

جناح ها هستیم.
بیژن نوباوه با بیان این که متاسفانه در آستانه برگزاری 
انتخابــات حتــی در سراســر دنیا با مســاله تخریب 
شخصیت افراد مواجه هســتیم گفت: این در حالی 
اســت که افراد، هم باید اخالق درونــی و هم قانون 

ناظر به چنین رفتارهایی را مد نظر داشته باشند.

وی افزود:  فکر می کنم جامعه ما، جامعه با اخالقی 
است و اســالم همچنین ظرفیتی را دارد که ما برای 
اثبات خودمان، دیگران را نفی نکنیم و اگر خودمان 
ارزش و قابلیتــی داریم آن را معرفــی کنیم؛ البته در 
چند سال اخیر شاهد این رفتارها و تخریب ها از سوی 

برخی گروه ها، افراد و جناح ها هستیم.
این نماینــده اصولگرای مجلس با تاکیــد بر این که 
رفتارهای مخرب صرفا با نصیحت اصالح نمی شود 
اظهار کرد: به نظر می رســد در چنیــن مواردی باید 
قانون وجود داشــته باشــد؛ همان طور که در ســایر 
کشورها چنین است و اگر هم کسی نسبت به دیگری 
حساســیت دارد باید در بحث های منطقی، علمی و 
مناظره ها به منصه ظهور برســاند تــا مردم قضاوت 
کنند و فرصت برابر برابری همه وجود داشــته باشد 

که بتوانند از عملکرد و مواضع خودشان دفاع کنند.
نماینده مردم تهران در مجلــس در ادامه بیان کرد:  
معتقدم غیر از روش منطقــی و رعایت قانون اگر هر 
روش دیگری را بــه کار گیریم تا حریــف را از میدان 
خارج کنیــم قطعا روش غیر اخالقــی و غیر قانونی 
است؛ چه بسا اتهاماتی که به افراد وارد می شود قابل 

اصالح هم نباشد.
نوباوه با اشــاره به این که گســترش فضای مجازی 
وجود چنین رفتارها و وارد کردن اتهامات به افراد را به 
راحتی امکان پذیر کرده اســت، گفت: گاهی اوقات 
می بینیم تصویر یک فرد که برای 50 سال پیش است 
را به عنوان تخریب آن شخص چاپ کرده اند. در حالی 
که وضعیت حال باید مد نظر باشد. نمی توان خدماتی 
را که در طول سالها یک فرد انجام داده نادیده گرفت 

و به خاطر یک عکس او را تخریب کرد.
این نماینده اصولگــرای مجلس ادامه داد:  بنابراین 
یکی از مســائل مهمی که در تخریب شــخصیت ها 
وجود دارد عدم رعایت اخــالق و ضعف فرد تخریب 
کننده اســت. وی درباره ی این که آیا قوانینی در این 
خصوص وجود دارد یا خیر؟ گفت: قوانینی که اکنون 
وجود دارد به خوبی اجرا نمی شود و در فضای مجازی 
به شــکل ناجوانمردانه به تخریب اقدام می کنند و تا 
فرد بخواهد ثابت کند که اشــتباه بوده، شخصیتش 

زیر سوال می رود.
نوباوه در پایان تاکید کــرد:  بنابراین قانونی که وجود 
دارد باید تقویت شــود زیرا با توجه به گسترش فضای 
مجازی اتهامات به ســرعت می تواند منتشر شود و تا 
بخواهند آنها را رفع کنند زمان زیادی طول می کشد.

بهار نیوز نوشت: نقطه عطفی دیگری را از دست ندهیم
برای توسعه و ترقی کشورمان بزرگان زیادی همچون قائم مقام فراهانی ها، امیرکبیرها و ... را از دست داده ایم، نقاط عطفی همچون 

مشروطه، انقراض قاجار، نهضت ملی شدن نفت، انقالب اسالمی و ... را از سر گذارندیم اما توسعه و ترقی نیافتیم.

 تدبیر ۲۴ نوشت: نظام، قدرت ایستادگی درمقابل خوارج را ندارد؟
عده قلیلی که اکثرا با ظاهری مذهبی، ریش، تسبیح، انگشتر و... به کف خیابان ریخته و بدون توجه به قوانین در صدد فشار به دولت اند، 

اینان پاسداران اهداف متعالی نظامند؟ اینان دلسوزان منافع مردمند؟

 فرارو نوشت: فشار از پایین، چانه زنی از باال!
شرکت در ائتالف و قرار گرفتن در مسیری که بنا به خواست عمومی اصولگرایان و به نفع کلیت جریان اصولگرایی است نیازمند اراده و 

ظرفیت هایی است که متاسفانه مشاهده شده در گذشته جریان پایداری و برخی تشکل های تندرو این ظرفیت برای ائتالف را نداشتند.

 الف نوشت: تاملی در اظهارات حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی
در ادعای شهادت مراجع و بزرگان نسبت به صالحیت علمی ایشان، مستند موثق و معتبری ارائه نشده و آنچه به نقل از مراجع معظم تقلید 

- حفظهم الله – منتشر شده گویای شهادت این اعاظم بر اجتهاد ایشان نیست، بلکه بر مراتب فضل علمی ایشان داللت دارد.

 پارس نیوز نوشت: حوادث اخیر در کاشان ادامه سفارت عربستان؟
البته این نوع رفتار در کشور بی سابقه نیست و همین چندی پیش بود که عده ای به سفارت عربستان در تهران ریخته و آن را به آتش 

کشیدند درحالی که همچین اقدامی در قوانین بین المللی نوعی اعالم جنگ به کشور مقابل است! 

عکس روزسایت نگار

تصویر توزیع هدایای 
رهبر معظم انقالب در 
استان خراسان رضوی 
در روز نیکوکاری بین 
دانش آموزان محروم و 
نیازمند را نشان می دهد.

خبرنامه
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رصدخانه

راه پر پیچ و خم صلح 
سیر تا پیاز مذاكرات صلح سوریه در ژنو و مواضع بازیگران تأثیرگذار

دور تازه مذاکرات صلح سوریه تحت عنوان مذاکرات ژنو، پیش از این قرار 
بود در تاریــخ 25 ژانویه در ژنو، پایتخت اتریش برگزار شــود؛ اما تاکنون و 
پس از 5 روز تأخیر، هنوز شــرایط برگزاری این مذاکرات فراهم نیست. در 
این میان، اگرچه استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل متحد، با بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه دیدار داشته، اما دیگر نمایندگانی که قرار است 

در مذاکرات حاضر باشند، با دی میستورا دیداری نداشته اند.
دالیــل تأخیر در برگزاری مذاکرات صلح ژنو بســیار پیچیده اســت. برای 
مثال، گروه های معارضینی که در نشســت ریاض در ماه دســامبر حاضر 
بودنــد، برای حضور در مذاکرات آتی شــرط¬ های  مشــخصی دارند و از 
آن ســو نیز برخی کشورهای فعال در تحوالت ســوریه، مانند عربستان و 
ترکیه، با حضور همه گروه های معارض موافق نیســتند و این ها، همه کار 
دی میستورا را با مشــکل مواجه کرده و باعث شده برگزاری این مذاکرات 
تاکنون به تأخیر بیفتند. در فرایند آماده سازی مقدمات برگزاری مذاکرات 

ژنــو، برخــی از کشــورها کــه به 
دنبال ســرنگونی دولت بشار اسد 
هســتند، تمام تالش خود را برای 
متحــد کــردن مخالفان ســوریه 
انجام می دهند که نشست ریاض 
در ماه دســامبر نیز در این راســتا 
قابل ارزیابی اســت. مذاکراتی که 
در آن شــرکت کنندگانی هماننــد 
سیاستمدارن تبعیدی، شورشیان 
مســلح، اســالم گراهای تندرو و 
جداشــدگان ارتش سوریه حضور 

داشتند.
البته ذکر این نکته ضروری است 
که حضور همه شــرکت کنندگان 
در مذاکرات ریاض، برای حضور 
در مذاکــرات صلــح ژنــو تأییــد 
نشــده و از ســوی دیگر، برخی از 
گروه های معارض مجاز به شرکت 
در مذاکــرات نیز حضــور خود را 
به متوقف شــدن حمالت ارتش 
ســوریه به پایگاه هــای معارضین 
و تروریست ها مشــروط کرده اند. 
بــرای مثــال، گــروه تروریســتی 
احرار الشــام بــه عنــوان یکی از 
قدرتمندتریــن گروه  های مخالف 
دولــت ســوریه کــه در مذاکرات 
ریــاض نیز حاضر بــود، اکنون به 

دلیل مخالفت های روســیه امکان حضور در مذاکرات ژنو را ندارد و با این 
حال، به نظر می رســد این گروه عالقه مند است در مذاکرات حاضر باشد 

و به همین خاطر، در حاشیه روند برگزاری مذاکرات را دنبال می کند.
در رابطه با مذاکرات ماه دسامبر ریاض این نکته را باید متذکر شد که با وجود 
غیبت شماری از گروه های معارض، آن مذاکرات پرشمارترین و بزرگترین 
نشســت مخالفین دولت بود کــه در نهایــت نیز در آن نشســت »ریاض 
حجاب«، نخست وزیر سابق سوریه به عنوان ریاست کمیته عالی مذاکرات 
انتخاب شــد تا برفرایند مذاکرات و نشست های آتی نظارت کند. در تاریخ 
20 ژانویه، کمیته عالی مذاکرات، جرج صبرا )یك مخالف مارکسیســت 
مســیحی(، اســعد الزعبی )یك ژنرال پناهنده از یك خانواده عرب سنی( 
و محمد علوش )از اعضای گروه تروریســتی جیش االسالم( را به عنوان 
اعضای اصلــی گفت وگوکننده برای ژنو معرفی کــرد و همچنین افرادی 
مانند: هیثم المالح، محمد صبرا، احمد حریری،  فواد الیکو، ســرهنگ 

عبدالباسط طویل، سرهنگ دوم محمد عبود و... به عنوان اعضای هیئت 
مرکزی انتخاب شدند. با این حال، این کمیته به زودی با اعتراضات شدید 
روســیه همراه شــد؛ چرا که در این کمیته برای کردها جایی نبود و روسیه 

تأکید دارد مذاکرات ژنو باید با توازن کامل برگزار شود.
به موازات برگزاری کنفرانس ریاض، در حســکه، اســتان شــمال شرقی 
ســوریه، گروهی از سیاستمداران کرد تبار ســوری، فرماندهان نظامی و 
متحدان آن ها نشســتی را برگزار کردند. شــرکت کنندگان در این نشست 
که در آن گروهی از اســالم گراهای تندرو، گروه های شورشــیان معارض 
و یك گــروه کرد با نام یگان های مدافع خلق حاضر بودند، تشــکل خود را 
»نیروهای دموکراتیك سوریه« اعالم کردند و افرادی مانند »هیثم مناع« 
و »الهام احمد« از معارضان دمشق به صورت مشترک به ریاست »شورای 
دموکراتیک سوریه« انتخاب شــدند. با توجه به آنچه گفته شد، از آنجا که 
برخی از گروه های عضور شورای دموکراتیك سوریه بنا بر اظهارات مقامات 

سیاســی ترکیه با اعضای مخالف دولت ترکیــه )پ.ك.ك( ارتباط دارند، 
ترکیه تحت هیچ شــرایطی حاضــر به حضور این معارضــان در مذاکرات 

صلح ژنو نیست.
موضوع آنجا پیچیده می شــود که فارغ از مخالفت هــای ترکیه با حضور 
شورای دموکراتیك سوریه در مذاکرات، کمیته عالی مذاکرات ریاض نیز 
با شرکت این شورای دموکراتیك و حضور آن ها در فرایند مذاکرات مخالف 
است و آن ها را به نوعی نایب و همتراز دولت فعلی می بیند. موضوع دیگر، 
بحث روسیه است. واقعیت آن اســت که با ورود مستقیم روسیه به جنگ 
و درگیری ها، نقش این کشور در ســوریه بسیار پررنگ شده است و در این 
میان، روسیه نیز تالش دارد تا آن دسته از مخالفان را در جریان مذاکرات 
قرار دهد که با منافع این کشــور هم راستا هستند و با توجه به اینکه روسیه 
متحد بشــار اسد و دولت حاکم اســت این موضوع مورد خشم و اعتراض 
بسیاری از گروه های معارض، از جمله کمیته عالی مذاکرات مواجه شده 

است. با این وجود، کرملین همچنان تالش می کند تا با دادن لیست هایی 
به دی میستورا، نماینده ســازمان ملل متحد، در آرایش اعضای معارض 

مذاکره کننده در ژنو تغییراتی متناسب با خواسته های خود ایجاد کند.
البته باید اشــاره کرد که اکنون روسیه در مواضع خود با هدف فراهم شدن 
مقدمات برگزاری مذاکرات کمی تغییرات ایجاد کرده است و تالش می کند 
تا حدود زیادی حضــور اکثریت معارضان در مذاکرات، از جمله مخالفان 
ضد اسالمی را قبول کند. در این میان، اســتفان دی میستورا نیز اگرچه 
تالش کرده با دلجویی از کردها و روس ها نهایت تالش خود را برای تأمین 
خواســته های آن ها انجام دهد، اما همچنان وی تحت تأثیر فشــارهای 
ترکیه، فرانســه و ایاالت متحده اســت و علی رغم صحبت های پیشین و 
وعده هایی که به کردها درباره تالش در جهت فراهم کردن حضور آن ها در 
مذاکرات داده بود، اکنون از ارسال دعوتنامه برای کردها امتناع می کند. 
در پی امتناع دی میســتورا از دعوت کردهای سوری، هیثم مناع، یکی از 

رهبران شورای دموکراتیک سوریه گفته است اگر از رهبران گروه های کرد 
برای شــرکت در مذاکرات صلح سوریه دعوت نشود، او نیز در نشست ژنو 
شــرکت نخواهد کرد. در این رابطه باید گفت که در دیداری که نمایندگان 
کردها در لوزان با آمریکایی ها داشــته اند، آمریکایی ها به آنها گفته اند که 
آنها عالقمند هستند کردها در آینده سوریه نقش بازی کنند؛ اما این مهم 
بالفاصله امکان پذیر نیست. در این دیدار و در مقام پاسخ، نماینده کردها 
نیر به آمریکایی ها گفته ما می دانیم این نظر شما نیست و این موضوع نظر 

و عقیده ترکیه است. 
مهم ترین نقش عربســتان ســعودی در مذاکرات را نیز را باید در کمیته 
عالی مذاکرات یا HNC که در ماه دســامبر در ریاض عربســتان شکل 
گرفت جست و جو کرد. در این نشست، جمع کثیری از مخالفان دولت و 
متحدان عربستان ســعودی، قطر و ترکیه حاضر بودند و در حال حاضر 
آنها پیش شرط هایی از جمله توقف حمالت نظامی روسیه و ارتش دولت 

ســوریه به مخالفان را برای حضــور در مذاکرات مطــرح می کنند. این 
مهم که گروه های مختلــف معارضان منافع و عالیق متفاوتی دارند و از 
کشورهای دیگر تأثیر می پذیرند، فرایند برگزاری مذاکرات را با دشواری 
روبه رو کرده است. با این شــرایط، کمیته عالی مذاکرات که در حقیقت 
تالش می کند با تعویق انداختن زمان برگزاری مذاکرات صلح ژنو تالش 
خود را برای به دســت آوردن امتیازات بیشتر از دولت فعلی انجام دهد، 
همچنین اعالم می کند که ما در مورد شرکت در مذاکرات جدی هستیم، 
اما آنچه مانع از آغاز مذاکرات می شــود، کسی است که غیر نظامیان را 
بمباران می کند و باعث مرگ آنها بر اثر گرســنگی می شود. استفان دی 
میستورا، نماینده سازمان ملل متحد نیز معتقد است برگزاری مذاکرات 
خــوب نیاز به کمی زمــان دارد و اختالفات و مشــکالت موجود معنای 

پایان جهان نیست.
با این وجود، شــرایط فعلی مذاکرات سوریه تا حدود زیادی به نسخه مورد 
نظر دی میســتورا نزدیک اســت 
و او در ابتدا چهار گــروه مجزا را با 
خواســته ها و عالیق متنوع پیش 
بینی کرده بود که به نظر می رســد 
شــرایط فعلــی تــا حــدود زیادی 
مشــابه پیش بینی های اوســت. 
دی میستورا در طرح خود عالوه 
بــر اینکــه از بازیگران فعــال در 
تحوالت سوریه همجون روسیه، 
ترکیه، عربستان، ایران و... دعوت 
کرده، بنا دارد از جامعه مدنی زنان 
ســوریه نیــز گروه هایــی را در این 
مذاکرات دعوت کند. دی میستورا 
همچنین در مــدت فعالیت خود 
تالش کرده تا جــدا از برنامه هایی 
که بــرای مذاکــرات صلح کالن 
انجــام می دهــد، جداگانــه بــا 
گروه های مخالف نشســت هایی 
را برگزار کرده اســت تا ظرفیت ها 
و خواســته های آن ها را به صورت 
دقیق مورد ارزیابی قرار دهد. باید 
گفت او نیاز به زمان بیشتری دارد 
تا خواســته های مختلف و متعدد 
گروه هــا از جملــه آمریکایی ها و 
روس ها را به یکدیگر نزدیک کند.

در خالصه آنچه گفته شــد، باید 
گفت مذاکرات ژنــو در حالی باید 
برگزار شود که همه مشکالت باال با آن همراه است و این موضوع رسیدن 
به نتیجه را بسیار ســخت کرده است. این یک واقعیت است که برخی از 
بازیگران از ترس در خطر افتادن منافع خودشــان با حضور برخی دیگر 
از بازیگران در مذاکرات مخالفت می کنند، اما با این حال می توان گفت 
حرکت در مســیر مذاکره بهتر از حرکت در مسیر جنگ است. مذاکرات 
ژنو حتی اگر به دستاوردهای شاخص و مهمی نرسد، همین که بتواند در 
سراسر سرزمین ســوریه یک آتش بس ایجاد بکند، برای دی میستورا و 
سایر فعالین یک موفقیت خواهد بود؛ چرا که می تواند در ادامه مکانیسم 
مدیریت تعارضات را فراهم کند و قسمتی از درد و رنج مردمی را در کشور 
ســوریه کاهش دهد. خالصه آنکه فرایند برگزاری مذاکرات ژنو با تمام 
مشــکالت و دشواری هایش و حتی اشــتباهاتی که ممکن است در این 
فرایند رخ بدهد، از قرارگیری در مســیر جنگ و آنچــه در میدان جنگ 

رخ می دهد بهتر است. 

احتمال سفر دوباره »نواز شریف« به تهران و ریاض 
روزنامه اردو زبان »اکســپرس« پاکستان روز شــنبه در گزارشی نوشت دولت پاکستان تصمیم به تســریع روند میانجیگری بین ایران و عربستان گرفته و احتمال سفر دوباره نخست وزیر پاکســتان به تهران و ریاض وجود دارد. اکسپرس 
نوشت دولت پاکستان و شخص نواز شریف، نخست وزیر این کشور، مصمم به فعال تر شدن در روند میانجیگری بین تهران و ریاض است. در این گزارش آمده است که احتمال می رود نواز شریف سفرهای مجددی به پایتخت های ایران 

و عربستان انجام دهد؛ اما این تحول بستگی به نحوه عملکرد نماینده های ویژه ای که قرار است از سوی ایران، پاکستان و عربستان با هدف پیگیری روند میانجیگری تعیین شوند، دارد.
اکسپرس نوشت نخست وزیر پاکستان به سرتاج عزیز و طارق فاطمی، مشاور و دستیار ویژه خود در امور خارجی ابالغ کرده که تماس های دیپلماتیک خود با مقامات تهران و ریاض را ادامه دهند تا بتوان هر چه زودتر به رفع فضای تنش 
میان ایران و عربستان کمک کرد. این روزنامه افزود در مرحله اول، پاکستان قصد برقراری تماس های دیپلماتیک پشت پرده میان ایران و عربستان دارد و پس از آن، تالش خواهد شد تا نشست هایی با حضور نمایندگان ویژه سه کشور در 
اسالم آباد و یا هر کشوری دیگر برگزار شود. این روزنامه اردو زبان با اشاره به اینکه سیاست دولت نواز شریف در بحث کمک به رفع تنش های تهران و ریاض در مسیر روشن و موفقی اتخاذ شده است، به نقل از منابع دولت پاکستان نوشت 

احتمال برنامه ریزی سفرهای مجدد نواز شریف و یا سرتاج عزیز و طارق فاطمی مشاور و دستیار نخست وزیر پاکستان به تهران و ریاض نیز وجود دارد.

در آستانه گفتگوهای صلح سوریه، نیروهای ارتش این کشور موفق شدند شهر 
ربیعه را از دست تروریست ها آزاد کنند.

نمایش هنرهای رزمی جوانان 
فلسطینی در غزه.

همزمان با فرا رسیدن سال نوی چینی، جشنواره فانوس های جادویی در لندن برگزار شد. در این جشنواره فانوس هایی در 
شکل ها و رنگ های متنوع به نمایش گذاشته شدند.

نوزاد مبتال به زیکا در 
آمریکای التین.

بین الملل
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همه تفاوت های LG G5 با نسخه قبلی خود

شرکت کره ای ال جی اقدام به انتشار پرچم دار معروف خود 
G4 در ماه آوریل ســال 2015 کرد. گوشــی هوشمندی با 
ظاهر جذاب و صفحه نمایش منحصر به فرد قیمت رقابتی 
و دوربین فوق العاده. این گوشــی یــک موفقیت برای این 
شرکت بود و اکنون قرار است نسخه جایگزین آن تا چندی 
دیگر ارائه شــود. همین امر کافی اســت تا دالیل شایعات 
قوی درمورد G5 را که این روزها به شکلی گسترده منتشر 
میشود درک کنیم. مهمترین این شایعات این است که ال 
جی احتماال این هوشمند را در سال جاری، زودتر از موعد 
همیشــگی یعنی ماه آوریل رونمایی خواهد کرد و احتماال 
زمان رونمایی همین چند هفته آینده در MWC خواهد بود.

امــا یکی از مهمترین شــکایت هــای کاربــران ال جی از 
هوشــمند G4 مربوط بــه فقدان حســگر اثر انگشــت و 
همچنیــن ضعف قدرت باتری آن اســت. و ســوال اصلی 
اینکه آیــا G5 این مشــکالت را برطرف خواهــد کرد؟  بر 
همین اساس اقدام به مقایسه ای میان G4 و G5 بر اساس 
شــایعاتی که تا کنون در مورد پرچم دار آینده ال جی مطرح 
شده است کرده ایم. آنچه همانند سابق باقی خواهد ماند و 

آنچه به G5 اضافه میشود. 

طراحی
گوشی G4 از ابعاد 148.9 در 76.1 میلیمتر برخوردار بود 
و صفحه خمیــده آن در باریکترین نقطه ضخامتی برابر با 
 Power دکمه های G3 و G2 6.3 میلیمتر دارد. همچون
و تنظیم صدا در پشت گوشی قرار دارند که برای بسیاری از 
کاربران غیر عادی است. وزن آن برابر با 150 گرم است و دو 

قاب پالستیکی یا چرمی برای آن عرضه میشود.
اما گفته میشود که G5 یک طراحی کامال متفاوت خواهد 
داشت. برخی از یک بدنه کامال فلزی و صفحه کاال تخت 
به جای صفحه خمیده ســخن میگوینــد. همچنین گفته 
شده که G5 دکمه های تنظیم صدا و Power را به جایگاه 
کالسیک آنها باز خواهد گرداند. به همراه همه این ها گویا 

ال جی قرار است حســگر اثر انگشت یا اسکن عنبیه را نیز 
ارائه کند. البته هیچ کدام از این ها تا کنون تایید رسمی نشده 
است اما با این وجود در مورد ابعاد این گوشی گفته میشود که 
درازای آن به 149.4، عرض آن به 73.9 و ضخامت آن به 
8 میلیمتر خواهد رسید. عرضی کمتر از G7 اما با ضخامت 
و طولی بیشتر. همچنین گفته میشود که ال جی از طراحی 
ماژوالر برای باتری و ایجاد قابلیت تعویض یا جدا سازی آن 

بهره خواهد گرفت.

صفحه نمایش
یکی از ویژگیهای برتر G4 و نســخه قبلی آن نسبت به رقبا 
نسبت اندازه صفحه نمایش به کل بدنه است. ال جی موفق 
شده است صفحه نمایش 5.5 اینچ را تقریبا در ابعادی ارائه 
کند که به اندازه ســایر هوشمند هایی اســت که از صفحه 
نمایش 5 اینچ بهره میبرند. همچنین این هوشمند از وضوح 
Quad HD برخوردار است که یکی از پیشگامان استفاده از 
این وضوح در صفحه نمایش محسوب میشود. اما در مورد 
صفحه نمایش G5 برخی شایعات مبنی بر تغییرات اساسی 
شنیده میشود و به نظر میرســد که ال جی در مورد صفحه 
نمایش این گوشی خط سیر V10 را دنبال میکند. از جمله 
بهره گیری از دو صفحه نمایش – یکی اصلی و دیگری برای 
نمایش اعالنات یــا Notifications – و همچنین در مورد 
ابعاد صفحه نمایش اصلی نیز دو رقم متفاوت 5.3 و 5.6 
اینچ مطرح شده است. وضوح صفحه نمایش اصلی همان 
Quad Hd و وضــوح صفحه نمایــش دوم برابر با 160 در 
1040 پیکسل پیشنهاد شده. آنچه مشخص است این که به 
نظر ال جی به هیچ وجه از حداقل وضوح 2K برای هوشمند 
بعدی خود کوتاه نخواهد آمد و بنابراین میتوانید انتظار یک 

صفحه نمایش فوق العاده شفاف و براق را داشته باشید.

دوربین
زمانی که ال جی اقدام به انتشار G4 کرد با اشاره به این که 

پیکسل های بزرگتر در دوربین این گوشی مشکل عکاسی 
در نور پایین را برای کاربران رفع میکند، یک حرکت ابتکاری 
کــرد. در نهایت G4 بــا دورین 16 مگاپیکســل اصلی و 8 
مگاپیکسل ثانوی ارائه شد که هر دو نتایج خوبی را به ثبت 

رساندند.
اما در مورد دوربین G5 شــایعات جالب توجهی در جریان 
است که کی از آنها مربوط به اســتفاده از دو لنز در دروبین 
این هوشمند است – مشابه این شایعه در مورد گلکسی اس 
7 سامسونگ نیز وجود دارد. برخی دیگر از حضور دوربین 
اصلی 21 مگاپیکسل به همراه دوربین دوم 8 مگاپیکسل در 
این هوشمند سخن میگویند ولی عده ای دیگر هم هستند 
که میگویند G5 از همان وضوح دوربین G4 برخوردار است 
با این تفاوت که لنز آن از زاویه 360 درجه پشتیبانی میکند.

بهر حال سابقه ال جی نشان داده است که معموال یکی از 
قابلیت هایی که در پرچم داران خــود به بهبود آن اهمیت 
میدهد دوربین اســت و در نتیجه میتوان انتظار داشت که 
دروبین G5 شــاهد تغییرات قابل توجهی نسبت به نسخه 

قبلی خود باشد.

سخت افزار
هوشمند G4 با پردازشگر اسنپدراگون 808 و 3 گیگابایت 
 MicroSD رم، 32 گیگابایت حافظه داخلی و پشتیبانی از
ارائه شــد. همچنین باتری این هوشــمند از قدرت 3 هزار 
میلی آمپر برخوردار اســت کــه البته به نظــر کاربران آن 

کافی نیست. 
شــایعات در حال حاضر حاکی از آن اســت کــه G5 این 
مشــخصات ســخت افزاری را تا حدی ارتقــا میدهد. به 
احتمال زیاد از آخرین پردازشــگر اسنپدراگون یعنی 808 
بهــره خواهد بــرد و به همــراه آن از 3 یــا 4 گیگابایت رم و 
32 گیگابایت حافظه داخلی اســتفاده میکند. پشــتیبانی 
 USB و همچنیــن اســتفاده از MicroSD از اســالت

Type-C نیز برای این هوشمند پیشنهاد شده است.

یکی از جالب ترین نکاتی که در مورد G5 شــایعه شده این 
اســت که از باتری 2800 میلی آمپر برخوردار است که یک 
کاهش محسوس نسبت به نسخه قبلی است اما همانگونه 
که باالتر هم ذکر شــد این باتری با طراحی ماژوالر و قابل 
تعویض اســت. نکته ای که وقتی سامســونگ به ســمت 
بدنه کامال فلزی در گلکســی اس 6 حرکت کرد، آن را کنار 

گذاشت.
همچنین شــایعه قابل توجه دیگری که در مورد G5 وجود 
دارد این اســت که از یک اســالت با نام Magic برخوردار 
 QWERTY خواهد بود که اجازه اتصال یک صفحه کلید
را به دستگاه میدهد. موضوعی که تا حدی شگفت انگیز و 

عجیب و غریب است.

نرم افزار
شکی نیست که G5 به همراه آخرین نسخه فعلی سیستم 
عامل اندروید – مارشمالو – و همچنین UI همیشگی ال جی 
ارائه خواهد شد. اما در مورد سایر نرم افزارهای ثانویه موجود 
بر روی این گوشی هنوز اظهار نظری نشده است و به همین 
 G4 دلیل میتوان گفت که احتماال تغییرات زیادی نسبت به

از این جهت نخواهد داشت. 
در نهایت این که بدون شــک هر پرچم دار نسبت به نسخه 
قبلی خود تغییراتی خواهد داشــت که حجــم و میزان این 
تغییرات وابسته به دیدگاه شرکت سازنده و الگوی آن است. 
با توجه به همه این ها باید گفت که تغییر بزرگی که احتماال 
در G5 خواهیــم دید مربوط به طراحی آن خواهد بود و این 
الگویی است که ال جی از زمان G2 به آن پایبند بوده است.

پردازشگر سریع تر و دوربین بهتر نیز از دیگر امکاناتی است 
که میتوانید انتظار آن را در G5 داشته باشید اما در مورد نرم 
افزار بر اساس شایعات تغییر محسوسی در راه نیست به جز 
استفاده از نســخه آخر اندروید. در نهایت همه اینها شایعه 
است و آنچه احتماال در MVC رونمایی خواهد شد، صحت 

و سقم آنها را مشخص میکند.

دانشمند جوان ایرانی برنده جایزه آکادمی سلطنتی سوئد شد
کادمی ســلطنتی علوم مهندســی  آ
ســوئد، جایزه خــود را به یک محقق 
ایرانی برای تحقیق بر آلیاژهای منیزیم 
اعطا کرد. دکتر محسن اسماعیلی، 
دانشــمند ایرانی موفق بــه دریافت 
معتبرترین جایزه علمی ســوئد یعنی 
کادمی سلطنتی علوم مهندسی این  آ

کشور به خاطر دستاورد چشمگیر خود در رشته علم مواد 
و مهندسی شد. تحقیق اسماعیلی بر روی ریزساختار و 
خواص آلیاژهای سبک فلزی از قبیل منیزیوم و آلیاژهای 
آلومینیوم و همچنین کامپوزیت های ماتریکس فلزی 
)MMCs( کــه در حوزه های مختلف مهندســی مورد 
استفاده قرار می گیرند، است. وی گفت: »این مواد برای 
جامعه پایدار آینده، بســیار مهم است.« منیزیم عالوه بر 
واکنش پذیرترین فلز، سبک ترین سازه فلزی نیز محسوب 
می شود. در حقیقت مقاومت فرسایش )خوردگی( ضعیف 

آلیاژهــای منیزیوم یــک مانع بزرگ 
برای بهره گیری از این فلز در صنعت 
حمل و نقل است. این محقق ایرانی 
با ارائه یــک روش کامال نوین موجب 
تحول عظیمی در صنعت حمل و نقل 
شده است. وی در این روش با سازگار 
کردن ریزساختار آلیاژها باعث تقویت 
چشمگیر خواص خوردگی این فلز شده به طوریکه کاهش 
وزن وسایل نقلیه را به دنبال خواهد داشت. همچنین این 
محقق ایرانی گفــت: »در صنعت حمــل و نقل از قبیل 
خودروسازی، هواپیما و حمل و نقل ریلی هر یک کیلوگرم 
نقش بســیار مهمی را ایفا مــی کند که با بهــره گیری از 
آلیاژهای منیزیم توسعه یافته می توان وزن وسایل حمل 
و نقل امروزی را که از آلیاژ آلومنیوم ســاخته  می شوند تا 
30 درصد کاهش داد.« این دستاورد می تواند گام بزرگی 

در کاهش مصرف سوخت و تولید گازهای CO2 باشد.

)VR( ورود پنهانی اپل به بازار واقعیت مجازی
وضعیــت دســتگاه های واقعیــت 
مجازی در این روزها بســیار جالب 
است. هر روز خبر جدید راجع به آن 
ها می رسد، در صورتی که در واقع به 
صورت مشخص هنوز خبری از این 
دستگاه ها در دنیای واقعی نیست. 
این یک بازار در آینده است که هنوز 

هم هیچ کس نمی داند قرار است در آن چه اتفاق بیفتد. 
بنابراین، اگر شما یک تولید کنندۀ دستگاه های موبایل 
باشــید، تنها دو احتمال در مورد شما وجود دارد؛ یا در 
حال کار بر روی سخت افزارهای دستگاه های واقعیت 
مجازی خود هستید و یا به طور جدی نگران هستید که 
اگر این کار را نکنید، متضرر خواهید شــد. به نظر می 
رسد دیگر شرکت ها هم برای فعال شدن در این حوزه 
به تقال افتاده اند و آخرین شرکتی که خبرهایی از ورود 

آن اعالم شده، اپل است.

نکتۀ مهم این اســت که بر خالف 
دیگر فناوری ها و حوزه های جدید 
و نامتعیــن، اپل بخــش تحقیق و 
توســعۀ خــود را مأمور بــه این کار 
نکرده است، بلکه بنا بر گزارش ها 
تعداد زیادی متخصص استخدام 
کرده اســت تــا به طور مســتقیم و 
مستمر در این حوزه به فعالیت بپردازند و این نشان از 
اهمیت باالی این پروژه برای اپل دارد. به ویژه اینکه 
گفته شده است تعداد افرادی که بر روی این حوزه کار 
خواهند کرد بالغ بر چند صد نفر است و بسیاری از آن 
ها صاحب نام های این حوزه و متخصصانی شناخته 
شده هســتند. گروه مورد اشاره به شــدت مشغول به 
کار هســتند و بنابر گــزارش ها، تاکنــون حتی چند 
نمونۀ مفهومی هم از هدســت های واقعیت مجازی 

تهیه کرده اند.

مجازات »اشکان سلطانی« 
با خداحافظی از كاخ سفید

اشکان سلطانی کی از متخصصان امنیتی شناخته 
شــده اســت که در کنار ســایر کارهای خود یکی از 
چند نویســنده ای بود که در واشــنگتن پســت، در 
کنار »بارتون گلمان« برای تجزیه و تحلیل اســناد و 
مدارک افشا شده توســط اسنودن همکاری میکرد. 
وی همچنین در گزارش پیرامون ســایر موضوعات 
امنیتی در فضای آنالین نیز تبحر داشــته و در زمینه 
امنیت حریم خصوصی دیجیتال مقاالت و نوشــته 

های زیادی دارد.
در واقع وی رزومه ای قوی در ژورنالیسم حوزه امنیت 
ســایبری در اختیار دارد و طی یکسال گذشته نیز به 
عنوان مدیر ارشــد تکنولوژی در کمیسیون تجارت 
فدرال بوده اســت. چند ماه قبل خبر رســید که وی 
به عنوان مشاور »مگان اســمیت« مدیر تکنولوژی 
دولت فدرال استخدام شــده است. بخشی در کاخ 
ســفید که اخیرا اقدام به اســتخدام و به کار گیری 
نیروهــای ماهر در حــوزه ژورنالیســم و خبرنگاری 

کرده است.
اما اکنون، تنها چند هفته بعد از آنکه اشکان سلطانی 
به استخدام کاخ سفید درآمد، در توییتر خبر داده است 
که به دلیل عدم تایید صالحیت امنیتی برای این کار، 

از کاخ سفید خداحافظی میکند.
وی در متنی که در همین رابطه منتشــر کرده است، 
گفته: در کمال تاسف و نا امیدی باید خبر دهم که از 
کار خود به عنوان مشاور ارشــد مدیر تکنولوژی کاخ 

سفید، مگان اسمیت، خداحافظی کرده ام.
اســمیت در مــاه دســامبر اقدام بــه انتقــال من از 
کمیســیون تجــارت فدرال؛ کــه از ســال 2014 به 
عنوان مدیر ارشــد تکنولوژی در آنجا مشغول به کار 
بودم، کرد. وظیفه من کمک به اسمیت و تیم وی در 
خصوص پاسخ به معضالت اساسی حریم خصوصی 
کاربران و به کارگیری نیروهــای ماهر و متخصص 

برای دولت بود.
این موضوعات حیاتی بود که منجر به تالش من در 
داخل و خارج از دولت شده بود و از این پس نیز به هر 
طریق دیگری که مقدور باشد همکاری خود را در این 

زمینه ها ادامه خواهم داد.
هفته گذشــته مدیر امنیت پرسنل کاخ سفید به من 
اعالم کرد کــه صالحیت امنیتی مــن برای ادامه 
کار در کاخ ســفید تاییــد نخواهد شــد. من اشــاره 
کــردم که این اتفــاق هر از چند گاهــی رخ میدهد 
و در مــورد دالیــل آن پرس و جــو نخواهــم کرد. 
میخواهــم بگویم که به کارم افتخــار میکنم.... به 
خدمت در کمیســیون تجارت فدرال و کاخ ســفید 
افتخــار میکنم و امیــدوارم که اســمیت و تیم وی 
در مجله خود و در کار مهمــی که پیش روی دارند 

موفق باشند.
اما در حالی که ســلطانی اشــاره کرده اســت که در 
مورد دالیل عدم قبول وی در کاخ سفید پرس و جو و 
کنجکاوی نمیکنــد، از بیانیه وی در این مورد کامال 
مشخص است که موضوع چه بوده؟ به احتمال زیاد 
این امر در پی کار وی بر روی اسناد ادوارد اسنودن در 

سال 2013 و در واشنگتن پست است.
وقتی وی در سال 2014 به کمیسیون تجارت فدرال 
رفــت، رئیس ســابق CIA و مدیــر NSA »مایکل 
هایدن« اشــاره کرده بود که با توجه بــه کاری که بر 
روی اسناد اسنودن انجام داده، گزینه مناسبی برای 
یک کار دولتی نیســت. همین موضوع را چندی بعد 
مشاور ارشد NSA »استوارت بیکر« نیز به گونه ای 
دیگر بیان کرده بود. در نتیجه کامال مشخص است 
که سلطانی به دلیل انتشار جزئیات و تجزیه و تحلیل 

اسناد اسنودن  اکنون مجازات شده.

رصدخانه

پروژه مرموز دیگری از سوی گوگل
بــر اســاس گزارشــهایی 
که نشــریه گاردین منتشر 
کرده است شــرکت گوگل 
در حال آزمایــش تعدادی 
پهپاد خورشیدی در پایگاه 
 Spaceport America
در قالب پــروژه ای بــا نام 

SkyBender اســت که هدف از آن آزمون 
انتقال سیگنال Millimeter به وسیله این 
پهپاد ها اســت. در واقع ســیگنال مخابراتی 
Millimeter بر روی فرکانس 28 گیگاهرتز 
منتقل میشــود و هرچنــد دامنــه کمتری را 
نسبت به 4G  پوشش میدهد اما سرعت آن به 

شکلی فوق العاده بیشتر از 
4G است. که گوگل برای 
اســتفاده از این تکنولوژی 
در پهپاد هــا به دلیل دامنه 
پوششــی محــدود آن بــا 
چالشی جدی مواجه است 
و برای این موضوع در حال 
کار بر روی آنتن های فوق پیشــرفته میباشد. 
پــروژه SkyBender بخشــی کوچــک از 
تیــم Google Access را شــامل میشــود 
که همچنین بر روی پــروژه Loon گوگل نیز 
فعالیت دارند. پروژه ای که قرار است اینترنت را 
با استفاده از بالن در سراسر جهان پخش کند.

رقم پاداش فردی که یک دقیقه صاحب گوگل بود
مــاه اکتبر ســال گذشــته 
 Sanmay Ved ،میالدی
Google. بــا خرید دامنــه
com )البته تنها برای مدت 
یــک دقیقــه( به تیتــر اول 
خبــری تبدیل شــد. پس از 
این بود که گــوگل تصمیم 

گرفت پاداشــی بــه وی اعطا کنــد. میزان این 
پاداش هیچ گاه اعالم نشد اما Ved در گفتگو 
با وب ســایت بیزینس اینســایدر تنها تایید کرد 
کــه میــزان ایــن پــاداش بیشــتر از 10 هزار 
دالر بــوده اســت. ایــن در حالی اســت که در 
جدیدترین اخبار منتشر شــده از سوی گوگل، 

این شــرکت عنوان داشته 
در مرتبــه اول، 6006.13 
دالر بــه او پرداخت کرده اما 
مسئوالن این شرکت وقتی 
 Sanmay متوجه شــده اند
این پاداش را به خیریه داده، 
مقدار پاداش را بــه دو برابر 
افزایش داده اند. نکته مهم تر، ترکیب اعداد در 
پاداش یادشده است که البته چیز عجیبی نیست 
و پیش از این هم در دنیای گوگل چنین اعدادی 
را شاهد بودیم. به عنوان مثال شرکت مادر گوگل 
یعنی آلفابت، در سال 2015 سهامی را با ارزش 
5099019513.59 دالر خریداری کرده بود.

رندر جدید ال جی G5 و استفاده از دو دوربین
بــا فــاش شــدن تصاویر 
رندر شــده ال جــی جی 5 
مشخص شد که جزئیات 
یــاد شــده در ویدیویی که 
پیشتر منتشــر شده بود، تا 
حدودی حقیقت داشتند. 
چــرا کــه در ایــن ســری 

تصاویــر به صراحــت می توان دیــد که دکمه 
های کنتــرل صدا به ســمت چپ دســتگاه 
انتقال پیدا کرده، در پشت از سیستم دوربین 
دوگانه اســتفاده شــده و تحت آن دکمه پاور 
ادغام شده با اســکنر اثر انگشت جای خوش 
 G5 کرده اســت. به احتمــال قــوی ال جی

صفحه نمایشی 5.6 اینچی 
با رزولوشن 1440 در 2560 
ارائه خواهد کرد و همانطور 
که پیش از این نیز بار ها ذکر 
شده بود، اسنپدراگون 820 
به عنوان تراشه این دستگاه 
جــای خواهد داشــت. این 
تراشــه حامل پردازنده ای چهار هســته ای، 
پردازنده ی گرافیکی آدرنو 530 و 4 گیگابایت 
رم است. آنچه که پیش از این هم یاد شد، قرار 
گیری سیســتم دوربین دوگانه در پشت است 
که به کاربران توانایی فوکوس گســترده تری 

را ارائه می کند.

آی تی
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پنجره

دعوا کنید،اما اینطوری!

همه زوج های دنیا حتی اگر حســابی عاشق و شیفته هم باشند هم در معرض 
اختالف و دعوا قرار دارند. دو آدم متفــاوت، از دو دنیای متفاوت، با دو خانواده 
و شــیوه تربیتی متفاوت، وقتی کنار هم قرار می گیرند، بدون شک تنش های 
زیادی بینشــان به وجود می آید. به همه این تفاوت ها، تازه کاری و نابلدی زوج 

های جوان را هم اضافه کنید! می بینید؟ اوضاع آنقدرها هم ساده نیست.
اختالف و حتی جر و بحث در ازدواج کامال طبیعی است. شاید شمایی که نامزد 
هستید یا تازه اول راه ازدواجید، هیچ انتظار تنش را نداشته باشید اما باید بپذیرید 
که یک رابطه زنده و پویا همان طور که پیشرفت دارد، تنش هم دارد. همان طور 
که عشــق دارد، اصطکاک و دلخوری هم دارد. بنابراین به جای آن که با اولین 
دعوا رابطه تان را تمام شــده ببینید، بهتر اســت به فکر یاد گرفتن شــیوه های 

مناسب حل مساله باشید.

خشمتان را مهار کنید
وقتی عصبانی هستید و یا حال و خلق و خوی خوبی ندارید آماده یک دعوا و جر و 
بحث هستید. کافی است که یک اشتباه رخ بدهد تا شما را از کوره به در کند و تنش 
باال بگیرد. این مساله ربطی به ارتباط شما با شریک زندگی تان ندارد. در واقع مساله، 
عدم مهارت کنترل خشم است. عصبانیت طبیعی است اما چیزی که درست نیست 
این است که هر طور بخواهید خشم تان را نشان بدهید. مهارت های کنترل خشم 
انجام یک سری کارهای ساده است که باید در کودکی آموخت اما هیچ وقت برای 
یاد گرفتن اش دیر نیســت. راهش این است که یک نفس عمیق بکشید، محیط 
را برای مدتی ترک کنید، یک جا دراز بکشید و سعی کنید به چیزهای مثبت فکر 
کنید، یک لیوان آب بخورید و سعی کنید میزان خشم تان را پایین بیاورید. بعد از 
این به جای گیر دادن و بحث کردن به چند نکته مثبت رابطه فکر کنید. به هر دلیلی 
ممکن است بحث میان شما باال بگیرد. در این وضعیت بهترین راه این است که هر 
کدام به حیات خلوت خودتان بروید و از این وضعیت فاصله بگیرید. به جای اینکه 

چیزی را پرت کنید، دری را بکوبید یا فریاد بزنید فقط اتاق را ترک کنید و کمی تنها 
باشید. همین که از هم فاصله بگیرید کمی از تنش میان شما کم می شود، حرف 
های بدتری زده نمی شود، کســی توهین نمی کند و فریاد نمی زند. یادتان باشد 
که آدم ها هرچقدر هم مهربان و دوست داشتنی و عاشق باشند موقع خشم چیز 
متفاوتی هستند. کالم موقع عصبانیت از هر تیغی برنده تر است. اگر نمی خواهید 

به دیگری آسیب بزنید و یا آسیبی ببینید از فضای ملتهب دور شوید.

بنویسید
تا وقتی که با هم چفت شــوید و اخــالق و روحیات همدیگر کامــال برایتان جا 
بیفتد، زمان زیادی باید بگذرد. بنابراین، در ابتدای نامزدی یا ازدواج، اگر چیزی 
دلخورتان کرد و به خاطر عصبانیت تان ترجیح دادید از نامزدتان فاصله بگیرید، 
به جای ســکوت و خودخوری حرف هایتان را بنویسید. اینطوری هم تخلیه می 
شــوید، هم ذهنتان نظم می گیرد و هم می دانیــد که علت دعوا چه بوده و بعدا 

اگر خواستید با هم درباره مشکل صحبت کنید، بهتر مساله را می شناسید.

تمرین خوش خلقی کنید
روی احســاس مثبت تان نسبت به شریک زندگی تان کار کنید. چیزی که شما 
را به بحث و اختالف نظر می کشاند می تواند به سوتفاهم ها و پیش زمینه های 
منفی هم ربط داشته باشد. برای اینکه یک بحث به خوبی پیش برود باید این فکر 
را در ذهنتان رشد بدهید که فردی که مقابل شماست کسی است که دوستش 
دارید، همراه و حامی شماســت، اوقات خوشــی را در کنارش دارید و او کسی 
است که برای بودن در کنار شــما تالش می کند. تقویت این حس های خوب 
و خوشــایند باعث می شود هر چیزی برای شما بهانه ای برای درگیری و بحث 
نباشد. یادآوری خاطرات خوب باهم بودن نیز یک راه برای تقویت ارتباطی است 

که اغلب دچار بحث و تنش می شود.

مراقب زبانتان باشید
تاثیر و نفوذ کلمات را در زندگی دست کم نگیرید، واج ها و آواهای به ظاهر ساده 
و خنده دار می تواند مثل ریشــترهای زلزله زندگی آرام و عاشقانه شما را زیرو رو 
کند و خساراتی جبران ناپذیر به جای بگذارید ،زلزله ای که گذشته و آینده شما را 
هم می لرزاند. کلمات تیری هســتند که بی صدا جان عزیزانمان را میگیرند،به 

هوش باشیم.

همدلی کنید
عاملی که باعث اختالف شما دو نفر شده، شاید چیزی است که همسرتان را هم 
واقعا آزار می دهد، شاید او هم از این که علت ناراحت کردن شماست، ناراحت 
اســت اما نمی تواند کاری کند. شاید در شرایط بدی قرار دارد و به صبوری شما 
نیاز داشته باشد. هر چه که هست، وســط داد و بیداد هایی که می کنید، یک 
لحظه خودتان را جای همســر و نامزدتان بگذارید و سعی کنید تا جایی که می 
توانید مشکالتش، استرس هایی که دارد و احساسات فعلی اش را درک کنید. 
دعوا را کش ندهید و به جاهای باریک نکشــانید. بــا همدلی کردن، در جای 

درست آن را مهار کنید.

در این موقعیت ها بحث نکنید:
-وقتی یکی از شما رانندگی می کند.

-وقتی سر کار هستید.
-وقتی دیگران اطرافتان هستند.

-وقتی در مهمانی یا به خصوص جلوی خانواده خود یا همسرتان هستید.
- وقتی خسته یا گرسنه و خواب آلود هستید.

- وقتی بیمار هستید.
-وقتی یک روز خاص مثل تولد، سالگرد یا عید نوروز است.

خطرات اضافه کردن نمک به غذای کودکان
شــفاآنالین- فراورده های گوشــتی مانند همبرگر و پپرونی و دیگر موادی مانند ســس آماده و 
لوبیای پخته شــده خودداری کنید. میزان نمک موجود در این غذاها برای کودکان بسیار زیاد 
اســت.مقدار نمک مورد نیاز کودکان بســیار کم است )تا 12 ماهگی، کمتر از 1 گرم در روز( که 
این مقدار از طریق شیر مادر یا شیر خشک منتقل می شود. بدن انسان برای این که به درستی 
عمل کند به مقداری نمک احتیاج دارد. از آنجا که نمک در بدن تولید نمی شــود، وجود مقدار 

کمی از آن در غذای روزانه ضروری است.
 کلیه کودک نمی تواند مقدار زیاد نمک را بپذیرد، بنابراین مصرف زیاد آن به کلیه کودک آسیب 
می رســاند. تحقیقات نشــان می دهد که مصرف زیاد نمک در سن پایین برای کودکان موجب 
فشار خون باال در بزرگسالی می شود، به خصوص در خانواده هایی که سابقه فشار خون دارند. 

کودکان نوپا مقدار بیشتری نمک نسبت به نوزادان می توانند مصرف کنند.

 برای دختران کوچک الک ناخن نزنید
فارس- متاسفانه بعضی مادران روی ناخن های کوچک و زیبای دختربچه های کم سن و سال خود 
الک های رنگی مختلف می زنند، اما الک های ناخن حاوی مقادیری مواد شیمیایی هستند که فقط 
بافت نسبتا محکم ناخن ها می توانند آنها را تحمل کنند. متخصصان پوست معتقدند که ممکن است 
چشم و پوست کودکان در اثر تماس با این مواد الک، دچار تحریک و حساسیت شود. این تحریک 
و حساسیت برای مخاط دهان به مراتب شدیدتر و بدتر اتفاق خواهد افتاد.به گفته این متخصصان؛ 
ترکیب الک ناخن سرطان زا شناخته شده است و باعث تغییراتی در هورمون ها، مشکالت تیروئیدی 
و بارداری بخصوص در پسرها می  شود. فرمالدئید یک ماده شیمیایی است که برای نگهداری اجساد 
از آن استفاده می  شود و به عنوان ماده نگهدارنده در ترکیب الک ناخن به کار برده می  شود.این ماده 
نیز ســرطان زا شناخته شده است و تماس پوست با   این ماده باعث واکنش  های آلرژیک می  شود. 

خشکی و آسیب به ناخن  ها از عوارض استفاده از آن گزارش شده است.

افزایش »اختالل روانی« در بین جوانان سیگاری
مهر- محققان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه کلمبیا آمریکا با مطالعه داده های مربوط به 25 
هــزار نفــر که در دهه های 1940، 1950، 1960، 1970 و 1980 به دنیا آمده بودند دریافتند 
سیگاری های وابسته به نیکوتین که از دهه 1980 شروع به سیگار کشیدن کرده بودند بیشتر 
دارای شــرایط روحی - روانی هستند.مشکالت روحی - روانی آنها عمدتًا شامل اختالل بیش 

فعالی، اختالل دوقطبی یا اختالل شخصیت ضداجتماعی بود.
اردشــیر طلعتی، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »مطالعــه ما اثبات می کند که 
افراد ســیگاری جدید بیشتر مستعد ابتال به اختالل های روحی - روانی و اختالل های ناشی 
از مصرف مواد مخدر هستند.«طبق یافته های این محققان، در عصر جدید باید در زمینه ترک 
ســیگار بر مشــکالت مربوط به سالمت روانی هم توجه شــود. در روند درمان ترک سیگار هم 

دوری از نیکوتین و هم توجه بر شرایط سالمت روانی فرد باید مدنظر قرار گیرد.

نکاتی درباره مصرف گوشت شتر
تســنیم- ناصر رضایی پور دســتیار 
تخصصی طب سنتی گفت: طبیعت 
گوشــت شــتر گرم و خشــک است 
و در صــورت تمایــل به مصــرف آن 
بهتر اســت با روغن زیتــون, نمک و 
شوید، فلفل، سرکه و زیره پخته شود.
مصرف درازمدت گوشــت شتر برای 

گرم مزاجان مفید نیســت و آنها را دچــار عارضه خواهد 
کرد ولی برای افراد سردمزاج یا کسانی که بیماری های 
سردوتر دارند، مفید است. نخود دارای طبیعت گرم  و تر 
اســت و از بهترین حبوبات برای افزایش قوای عمومی 

و تقویت نیروی جنســی است و بهتر 
اســت در برنامــه هفتگــی و به ویژه 
در تغذیــه کودکان اســتفاده شــود.

ماست دارای طبیعت سرد و تر است 
و می تــوان یک غذای کامــل برای 
میان وعده یا حتی وعده های غذایی 
تابستانی به حساب آورد ولی زیاده روی 
در مصرف آن، باعث بروز ســوءمزاج سردوتر در دستگاه 
گوارش و کبد، مفاصل، مغز و...، به ویژه در سرد مزاجان 
می شود.برای کاهش این عوارض مصرف ماست بهتر 
است از نعنا، پونه، کاکوتی، مویز، گردو و... استفاده کرد.

کاهش کلسترول خون با این گیاه
شفاآنالین- گیاه تره تیزک سرشار از 
ویتامین ECA اسیدفولیک، کلسیم 
و آهن است. چربی و کلسترول خون 
را کاهش می دهد. منبع عالی آنتی 
اکســیدان و فیتوکمیــکال اســت. 
تحریک کننده اشتها و تصفیه کننده 
خون اســت. برای درمان یبوست به 

کار برده می شود. دانه های آن خاصیت خلط آور دارد و با 
جویدن آن سردرد، آسم، سرفه و گلودرد برطرف می شود. 
از آنجا که منبع عالی ماده معدنی و انواع ویتامین هاست، 
به طور موثر دوران قاعدگی را تنظیم می کند. پروتئین و 

آهن موجود در آن بــرای مادران در 
دوران شیردهی مفید است. 

مصرف منظــم تره تیزک سیســتم 
ایمنی بدن را تقویت و از بروز بیماری 
پیشــگیری می کند. برگ های این 
گیاه محرک، ادرارآور و ضد باکتری 
اســت. برای درمان بیمــاری های 
کبدی مفید است. دم کرده آن را صبح ناشتا میل کنید تا 
کرم و سموم بدن دفع شود.برای برطرف کردن لک های 
صورت، برگ یا تخم کوبیده آن را شــبانه روز یک مرتبه 

روی لک ها بگذارید.
درمان های جالب سیاهی 

دور چشم!
تبیان- دکتر بهروز باریك بین، متخصص پوست و مو 
در این باره می گوید:» سیاهی های دور چشم بیماری 
محســوب نمی شــود و جــزء خصوصیــات طبیعی 
پوســت اســت؛ پس برطرف کردن آن به طور کامل 
امکان پذیر نیســت ولی برای کم کردن سیاهی دور 
چشم راهکارهایی وجود دارد که اول باید دانست چه 
چیزی باعث به وجود آوردن این سیاهی شده است تا 

بتوان راهکاری مناسب را تجویز کرد«.
خوب بخوابید

برای درمان ابتدا از میزان خواب تان مطمئن شوید. 
نداشــتن خواب کافی و الزم، مهم تریــن فاکتور در 
ایجاد سیاهی دور چشم است. منظور این نیست که 
خواب کم باعث ایجاد این حلقه های ســیاه می شود 
بلکه کســانی که زیر چشمان شــان ســیاه است اگر 
خواب کافی در طول روز نداشته باشند این حلقه سیاه 
پررنگ تر می شود. پس ابتدا خواب تان را تنظیم کنید 

تا بتوانید درمان های دیگر را به راحتی انجام دهید.
انعطاف پذیری با الیه برداری

اگــر می خواهید عمقی تر این مشــکل را حل کنید به 
روش الیه برداری هم فکر کنید. یکی دیگر از روش های 
درمان ســیاهی دور چشم اســتفاده از الیه بردارهای 
شیمیایی اســت. برای این روش ماســك الیه بردار با 
الیه بردار های مختلــف وجود دارد که با اســتفاده از 
آنها می توان رنگدانه ناحیه حساس دور چشم را بهبود 
بخشید. این مواد الیه بردار به روشن شدن پوست زیر 
چشم کمك می کنند و باعث می شوند پوست زیر چشم 

قوی شده و قابلیت انعطاف پذیری داشته باشد.
جوانسازی با هیالورونیك

یادتان باشــد برای کاهش ســیاهی های دور چشــم  
روش هــای زیــادی وجــود دارد کــه می توانیــد آن را 
امتحان کنید. یکی دیگــر از روش ها برای کاهش این 
حلقه ها، پرکننده اسید هیالورونیك است که باعث کم 
شدن ســیاهی دور چشــم و محافظت بیشتر  پوست و 
ساختارهای عمیق تری می شوند. این ماده کاهش حجم 
قسمت میانی پوست را هدف قرار می دهد تا از کشیدگی 
عمودی پلك پایین پشتیبانی کند. درصورتی که شل شدن 
پوست مشکل باشد، یك دوره درمارولر به تحریك افزایش 
عوامل رشــد به منظور تقویت تولید کالژن و االستین و 
ســفت کردن و جوانسازی ناحیه کمك می کند. در کنار 

این روش می توانید از لیزر هم استفاده کنید.
لوازم آرایش و کانسیلرها

یکی دیگر از راه های برطرف کردن این سیاهی های 
مزاحم به خصوص برای خانم های جوان اســتفاده 
از لوازم آرایش و کانســیلرهای زیرچشم است و آنها 
می توانند با اســتفاده از این لــوازم آرایش به صورت 
موقتی از شر این سیاهی ها خالص شوند؛ این نکته 
را فراموش نکنید که استفاده از این لوازم آرایش نه تنها 
کمکی به شــما نمی کنــد بلکه در درازمــدت باعث 

می شود تا این سیاهی ها وضعیت بدتری پیدا کنند.
تاثیر کرم های بهداشتی

برای درمان ســیاهی های دور چشم نقش کرم ها و 
محصوالت بهداشتی را دست کم نگیرید. یك روش 
بهتر و طوالنی تر که باعث تغییر در گردش خون عروق 
پوســت پلك و کاهش ســیاهی دور چشم می شود، 

استفاده از کرم های معتبر در بازار است.

سالمت
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معــاون ورزش حر فه ای و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان تاکید کرد که در 
موضوع فدراسیون فوتبال، مطابق اساسنامه  باید پایان سال و تا برگزاری مجمع 

انتخاباتی این فدراسیون سرپرست منصوب شود.
نصرالله ســجادی، معاون ورزش حر فه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان 
پس از مجمع عمومی انتخاباتی ریاســت فدراســیون والیبال، اظها رکرد: این 
یــک رای اعتماد مجمع برای انتخاب رییس فدراســیون بــود که خب باید به 
داورزنــی تبریک بگویم که بار دیگــر رای مجمع را گرفت. ان شــا ء الله این آرا 
بتواند به والیبال کشور کمک کند. قطعا در اقصی نقاط کشور زحمت کشیدند 
که والیبال امروز پیشــرفت کند. امیدوارم که والیبال ایران ان شــا ء الله مراتب 

موفقیت  را در سطح جهان طی کند.
وی درباره عملکرد والیبال در سال های گذشته نیز، اظها رکرد: به نظرم والیبال 
در سال های گذشته عملکرد رو به رشدی داشته است و موفقیت های خوبی را 
در سطح قاره به دست آورده است. در رده های سنی و سطح قاره آسیا توانستند 
موفقیت های خوبی را نیز کســب کنند و در جهان هــم بازی های خوبی را به 
نمایش گذاشتند و امیدوارم ان شــا ء الله با رویدادهای مهمی که والیبال ایران 
پیش رو دارد و خیلی هم مهم اســت، در لیگ جهانی و کسب سهمیه المپیک 
موفق باشــیم و ســهمیه المپیک را کســب کنیم و در بازی های المپیک هم 
نمایش خوبی را داشته باشند. فکر می کنم که والیبال ایران ظرفیت موفقیت 

در المپیک را هم دارد.
ســجادی با اشاره به برنامه های داورزنی نیز عنوان کرد: ما امیدوار هستیم که 
همه برنامه های فدراســیون والیبال در یک حرکت جمعی محقق شود. آرای 
همه مجمع قاطعانه داورزنی را برگزید و ما همه باید به آن احترام بگذاریم. فکر 

می کنم با توجه به جمیع جهات انتخاب داورزنی روی داد.
معاون ورزش حر فه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان هم چنین درباره تاریخ 
انتخابات فدراسیون فو تبا ل نیز، خاطر  نشــان کرد: از 20 دی تا 20 اسفند به 
مدت دو ماه برای 40 فدراســیون در حوزه قهرمانی تقویــم برگزاری مجمع را 
لحاظ کرده ایم. برای برنامه سال 95 هم کارهای مهمی را پیش رو داریم. اگر 
شرایط مهیا شود مجمع چند فدراسیون را در سال 94 برگزار خواهیم کرد. مثال 
احتمال دارد انتخابات فدراسیون شطرنج برگزار شود. در مورد فو تبا ل هم برابر 
اساسنامه فدراســیون های ورزشــی باید بعد از پایان دوران ریاست سرپرست 

انتخاب شود. اساسنامه این را می گوید.
وی در پاســخ به این ســوال که چقدر احتمال دارد علی کفاشیان همچنان 
بر مســند سرپرســتی فدراســیون فو تبا ل باقی بماند؟ گفت: من بر اســاس 
اساسنامه حرف می زنم. هر کســی ممکن است خودش بر اساس ذهنیتش 
حرفی بزند. موارد دیگری که مطرح می شــود، به عقب افتادن تاریخ مجمع 
مربوط اســت. مجمع فوتبال تصمیم گرفت کــه انتخابات را عقب بیاندازد و 
ایــن موضوع به آیین نامه های موجود ربطی ندارد که سرپرســت چه کســی 
باشــد. به  هر  حال دوره چهار ساله ریاست فدراســیون فوتبال وقتی به اتمام 
برســد معنی آن این اســت که یا باید رییس انتخاب شــود و یا باید سرپرست 

کار را در دست بگیرد.
معاون ورزش حر فه ای و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان درباره کمک های 

وزارت ورزش و جوانــان بــه تیــم ملی امید و حســاب مشــترک کاشــانی و 
خاکپور برای جمــع آوری کمک های مردمی نیز بیــا ن  کرد: ما برای همه 

فدراسیون های ورزشی بین چهار تا پنج نوبت ابالغ اعتبار کرده ایم. برای 

تیم  ملی فو تبا ل امید هم بنا به دســتور وزیــر ورزش و جوانان چهارصد میلیون 
تومان اعتبــار اختصاص دادیم. مابقی موارد هم فکر می کنم که فدراســیون 
فو تبا ل اطالع داشت خوب است که این موضوع از هر دو طرف مطرح شود و 

نکته مبهمی در میان نباشد.
ســجادی درباره مفاسد فو تبا ل نیز خاطر نشــان کرد: گزارشی در سطح علنی 
قرائت شد و فکر نمی کنم نیاز باشــد که وزارت ورزش و جوانان در این باره نظر 
دهد. باالخره فدراسیون فو تبا ل و مجلس شورای اسالمی به عنوان نهادهایی 
این موارد را پیگیری می کنند و اگر الزم باشد قطعا ما پاسخگو خواهیم بود، اما 
فکر می کنم که موضوع مطرح شده در مجلس شورای اسالمی صرفا مختص 

به فدراسیون فو تبا ل بود.
معاون ورزش حر فه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درباره حاشیه های 
فدراســیون هندبال نیز ا ضافه  کرد : به نظر مــن در ورزش بردن و پیروزی و 
شکست طبیعی است. البته باید بررسی شــود و نمی خواهم نتایج هندبال را 
توجیه کنم. باید بیایند و بررســی کنیم و ممکن است در شرایطی بوده باشد، 

این طور نیســت که تیمی کــه چهار ماه پیش موفق شــده 
حتما امروز هم پیروز شود. حریفان هم بی کار نشسته 
انــد ضمن این که بعضــا تیم ها با شــرایط متفاوتی در 

انتخابــی جا م جها نی شــرکت کردنــد. به  هر  حال 
شرایط متفاوت است.

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا از تشکیل 
یک شــرکت زیر نظر چند فدراســیون که در 

ســاختمان فدراســیون هندبــال فعالیت 
می کند خبر داریــد؟ گفت: بنــده از این 

موضوع کامال بی اطالع هستم.

وزارت ورزش خارج از اساسنامه 
صحبت نکند

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در 
واکنش به صحبت های سجادی مبنی بر 
انتخاب یک سرپرست بعد از پایان ریاست 
کفاشیان گفت: فوتبال یک نهاد غیر دولتی 

است و در اساسنامه آن 

سرپرست تعریف نشده است.
شــهرام دبیری در خصــوص اظهــارات ســجادی مبنی بــر انتخاب یک 
سرپرســت بعد از پایان دوره ریاست کفاشیان در فدراســیون فوتبال عنوان 
کرد: ما در اساســنامه فدراســیون فوتبال چنین چیزی نداریم. فدراسیون 
فوتبال یک نهاد غیر دولتی اســت که اساسنامه آن به تصویب هیات دولت 
رسیده اســت. بنابراین اساسنامه آن را قبول کرده ایم پس نباید خارج از این 

اساسنامه صحبت کنیم.
وی در این باره اضافه کرد: جالب است که در مجمع فدراسیون خود سجادی 
هم حضور داشت و به هیات رئیسه فدراسیون تفویض اختیار کرده بود تا زمان 
انتخابات را برای اردیبهشت ماه مشخص کند. در هر صورت هیات رئیسه مورد 

تایید بوده که از چنین اختیاری برخوردار شده است.
عضو هیات رئیســه فدراســیون فوتبال تاکید کرد: موضوع کفاشیان نیست و 
فوتبال نباید آسیب ببیند. اگر خارج از اساسنامه کاری صورت گیرد فیفا واکنش 
نشــان می دهد و فوتبال ایران تعلیق می شود. مطرح کردن این مسایل در 

نهایت به فوتبال آسیب خواهد رساند.
دبیری همچنین گفت: فوتبال این روزها به اندازه 
کافی آسیب دیده اســت. کشورهای عربی از 
یک طــرف و AFC از طــرف دیگر 
جو ســازی کرده اند. کمیســیون 
اصــل 90 مجلــس هــم کــه 
فوتبال را فاسد نامیده است. 
به هرحــال وزیــر و معاون 
وزیــر در مجمع دارای رای 
هســتند و بایــد تصمیمات 
ورزش  وزارت  را  مجمــع 

بپذیرد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

سلفی کامال دخترانه بازیکنان 
تیم آینده سازان میهن 
نجف آباد در لیگ برتر بانوان

تیتر دو

اللیگایی متفاوت از فردا
دو تیم اول جــدول مســابقات این فصــل اللیگا تا 
ساعاتی دیگر در ورزشگاه نیوکمپ به مصاف یکدیگر 
خواهند رفت مصافی که نقــش تعیین کننده ای در 

مشخص شدن قهرمان این فصل خواهد داشت .
در پایان ماه ژانویه و آغــاز نیم فصل دوم رقابت های 
اللیــگا امــروز دو تیم بارســلونا و اتلتیکــو مادرید به 
مصاف یکدیگر خواهنــد رفت که نتیجه بازی کمک 
بســیاری در تعیین قهرمان این فصل اللیگا خواهد 
کرد. کاتاالن ها با اینکه روزهای شلوغی را پشت سر 
می گذارند اما همچنان آماده به نظر می رســند ولی 
در سمت مقابل اتلتیکو با نتایج اخیر خود جای کمی 

شک و تردید را باز می گذارد. 
لوییس انریکه و دیگو سیمئونه هر دو معتقد هستند 
که بازی امروز قهرمان این فصل را مشــخص نمی 
کند اما دو طرف نمی تواننــد منکر اهمیت این دیدار 

در تعیین سرنوشت اللیگا شوند. 
اگر بارسلونا پیروز دیدار امروز باشد، در حالیکه هنوز 
یک بازی عقب افتاده برابر اســپورتینگ گیخون در 
پیش دارد با 3 امتیاز بیشتر از تیم چولو در صدر خواهد 
ایستاد و می تواند اختالف بیشتری ایجاد کند. اما در 
صورتیکه تیم پایتخت نشــین بــازی را ببرد ترمز تیم 
انریکه کشیده می شود و اوضاع کمی تغییرمی کند. 
این اتفاق می تواند برای دیگر تیم شهر مادرید یعنی 

رئال مادرید خوشایند باشد. 
با توجه به نتایــج اخیر اتلتیکو، قابل درک اســت که 
مقداری شک و تردید درباره این تیم وجود داشته باشد 
و نیاز است که برخی تغییرات اتفاق بیافتد. سیمئونه 
در بازی امروز روی مزیت های دفاعی تیمش تمرکز 
خواهد کرد و روز گذشته تیم سیمئونه دفاع یازده نفره 
با هدف ضدحمالتی که توســط گریزمان و کاراسکو 
انجام خواهند شــد تمرین کرد. در طرف مقابل بارسا 
تغییر خاصی را نخواهد داشــت. آنها مثل سایر بازی 
هایشــان فوتبال مالکانه، پاســکاری و حرکت دادن 
سریع توپ را در دستور کار قرار خواهند داد و همه نگاه 

به عملکرد مثلث آتشین آنها خواهد بود. 
بازی امــروز نبرد دوئل هــا خواهد بــود . دوئلی که 
میان مســی و بازیکنی کــه مامور کنترل اوســت، 
میان دیگو گودین و لوییس سوارز )که آزمون بزرگی 
برای داور خواهد بود( و میان نیمار و مدافعان دیگر 

خواهد بود.

ویدیچ کفش ها را آویخت
»نمانیا ویدیچ« به طور رســمی خداحافظی خود را از 
فوتبال اعالم کرده است. ویدیچ پس از اینکه به عنوان 
بازیکن آزاد از اینتر جدا شــد، به دلیل آســیب دیدگی 
نتوانست به فوتبال خود ادامه دهد. این بازیکن صرب 
34 ساله در ژوییه ســال 2014 از اولدترافورد جدا شد 
و به اینتر پیوست و 28 بازی برای نراتزوری انجام داد. 
وی در این فصل از رقابتها نتوانست برای اینتر به میدان 
برود. ویدیچ در گفتگو با سایت باشگاه من یوناتید اظهار 
کرد: زمان خداحافطی برای من فرا رسیده بود. آسیب 
دیدگی هایی که در چند سال گذشته متحمل شده ام به 
فوتبالم پایان داده است. دوست دارم از همه بازیکنانی 
که با آنها بازی کرده ام، همه مدیران و کادر فنی که با 

آنها کار کرده ام و همه هواداران تشکر کنم.

گزینه های گرانقیمت 
مربیگری تیم فوتبال چین

فدراسیون فوتبال چین برای سپردن هدایت تیم ملی 
این کشــور با مربیان سرشــناس فوتبــال جهان وارد 
مذاکره شده اســت. این مربیان از میان 50 متقاضی 
حضور در این پست برگزیده شده اند. در میان نامزدهای 
مربیگری تیم فوتبال چین، نام مارچلو بی یلسا، مربی 
پرآوازه آرژانتینی، خورخه ســامپائولی، مربی پیشــین 
شیلی، زیکو، مربی سابق تیم های ژاپن و عراق و چزاره 
پراندلی مربی سابق تیم ملی ایتالیا به چشم می خورد. بر 
پایه گزارش شینهوآ، پائولو بنتو، مربی پیشین تیم ملی 
پرتغال و والتر ماتزاری، مربی سابق اینتر میالن نیز در 
میان گزینه ها حضور دارند. فدراسیون فوتبال چین در 
تاریخ هشــتم ژانویه اقدام به اخراج آلن پرین از سمت 

سرمربیگری تیم فوتبال این کشور کرد.

سرمربی جدید تیم ملی 
فوتبال شیلی معرفی شد

مسئوالن فدراســیون فوتبال شــیلی »خوان آنتونیو 
پیتزی« را به عنوان ســرمربی جدیــد این تیم معرفی 
کردند.  »خوان آنتونیو پیتزی« از ســوی فدراســیون 
فوتبال شــیلی جایگزین »خورخه ســامپائولی« شده 
است. این مربی 47 ساله آرژانتینی تا پایان رقابتهای 
جــام جهانی 2018 هدایت شــیلی را بر عهده گرفته 
است. طبق اعالم ســایت فدراسیون فوتبال شیلی، 
پیتــزی از هفته آینده هدایت ایــن تیم را بر عهده می 
گیرد. در این بیانیه آمده است: ما از حضور پیتزی خیلی 
خوشحالیم  چراکه وی در شیلی و آرژانتین با تیم های 

تحت رهبری خود به عنوان قهرمانی رسیده است.

یک میلیون دالر فیفا در 
گواتماال گم شد

طبق اعالم خبرگزاری رویترز حدود یک میلیون دالر 
از پول فیفا در فدراســیون فوتبال گواتماال گم شــده 
اســت. در سال 2015 فدراســیون فوتبال گواتماال 
مبلــغ 24/8 میلیون کوئتــزال )1/1 میلیون دالر( 
طــی 9 بخش از فوریه تــا اکتبر از فدراســیون بین 
المللــی فوتبال، فیفا، دریافت کــرد. بر پایه گزارش 
رویترز، بودجه فدراســیون فوتبال گواتماال که اوایل 
سال گذشته اعالم شد 5/1 میلیون دالر بوده اما فقط 
وضعیت 250 هزار دالر آن مشــخص است و منابع 
مطلــع خبر داده اند اثــری از 9 بخش دیگر این پول 
در دست نیســت. این خبر در حالی منتشر می شود 
که مقامات آمریکایی تعداد زیادی از مسئوالن فیفا 
را به دلیل دست داشتن در فساد مالی دستگیر کرده 
اند و در همین رابطه ســپ بالتر و میشل پالتینی از 

ریاست فیفا و یوفا برکنار شده اند.

تولد در سرمای سیبری
میالد محمدی با انتقال به گروژنی روســیه، تبدیل به سومین 
ایرانی لیگ این کشــور خواهد شــد. 4 ســال قبــل، علیرضا 
حقیقــی با انتقال بــه روبین کازان پای ایرانی ها را به کشــور 

روســیه بــاز کرد. حقیقــی هفته قبــل برای همیشــه کازان و 
لیــگ روســیه را تــرک کرد اما حــاال به جای او ســردار 

آزمون و ســعید عزت اللهی در این کشــور بازی 
می کننــد. میالد محمــدی هم راه گروژنی را 

در پیــش گرفته و احتماال در روزهای آینده 
قراردادش نهایی خواهد شد.

تاکید معاون وزیر بر رفتن علی کفاشیان
سجادی: بعد از پایان دوره كفاشیان باید سرپرست منصوب شود

این روزهــا که اتفاقات تلخــی پیرامون فوتبال و باشــگاه 
پرســپولیس رخ داده بایــد ذره بیــن دســت بگیریــد و به 
دنبــال اقــدام »فرهنگــی« در باشــگاهی بگردیــد کــه 
 خشــت اولــش را بــا اخــالق بســتند امــا حــاال اولویت

 آخر است.
بر تعداد خبرهای نگران کننده از باشگاه فرهنگی - ورزشی 
پرســپولیس هر روز دارد اضافه می شود. یکی هم از یکی 
بدتــر و البته تلخ تر. مهمترینش درباره بازگرداندن سوشــا 
مکانی به تمرین پرســپولیس است. یکی دیگر هم شرکت 
نکردن بازیکنان این تیم در مراسم یادبود مرحوم همایون 
بهزادی. و دیگری حضور در جشــن تولد همزمان با مرگ 

دو پیشکسوت سرخابی.
حاال ســوال بزرگ این اســت که بخش فرهنگی باشگاه 
پرســپولیس کجاســت؟ چه می کند و چه برنامه ای برای 
این باشــگاه دارد؟ آیا ایــن بخش اصال در باشــگاه فعال 
هست یا نه؟ اگر هست چرا ردپایی یا اثری از آن دیده نمی 
شود؟ اگر هم نیست چرا هنوز واژه فرهنگی بر سر در این 

باشگاه هست؟
مکتب پرســپولیس ابتدا بر اخالق بنا نهاد شد و بعد درس 
و بعد ورزش. اما حاال دو اولویت اول را کنار گذاشــته اند و 

فقط به آخری چسبیده اند.

سوشا مکانی که از ســوی مراجع قضایی مورد بازجویی 
قرار گرفت و به دنبال آن بازداشــت شــده اســت، هنوز 
از زندان آزاد نشــده به تمریــن می رود و بعــد مصاحبه 
مــی کند و می گوید ســرم را باال می گیرم که اشــتباهی 

مرتکب نشده ام!
واکنش بخش فرهنگی باشــگاه پرسپولیس به این اظهار 
نظــر چه بود؟ اصال مســئوالن ایــن باشــگاه مفهوم این 
مصاحبه را متوجه شدند؟ اگر دیدن چرا واکنشی نداشتند؟ 
اگر هــم ندیدند که بازهم بایــد واژه فرهنگی را از ســر در 

باشگاه بردارند.
موضوع وقتی بدتر شد که سوشا مکانی از سوی مسئوالن 
باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس اجازه حضور مجدد 
در تمرینات را گرفت. سوشا برگشــت و رفت کنار جوانانی 
تمرین کند که شاید خیلی از آنها همین بازیکن را الگویشان 

قرار داده بودند.
پرسپولیس این فصل بازیکن جوان کم ندارد. وقتی همین 
جوانان مــی بینند یک هم تیمی شــان پــس از این همه 
اتفاقات حاشیه ای تحت حمایت باشگاه است، آیا نگرانی 
برای انجام هر تخلفی خواهند داشت؟ آیا تالش می کنند 
از مسائل غیراخالقی به خاطر نام و اعتبار باشگاه هشان 

فاصله بگیرندو پرهیز کنند؟

از ماجــرای سوشــا مکانی عبــور کنیم. شــرکت نکردن 
همــه بازیکنان پرســپولیس - بجز محســن بنگــر - در 
مراســم یادبــود همایون ســرطالیی ایــن باشــگاه چرا 
اتفــاق افتاده اســت؟ چرا بایــد بازیکنان تراکتورســازی 
هماهنگ شــده در این مراســم حضور داشــته باشند اما 
یکی نباید در باشــگاه پرسپولیس باشــد که بازیکنانش را 
برای حضور در این مراســم هماهنگ کنــد؟ آیا آنها فقط 
موقــع اعتصاب برای پــول نگرفتن باید یک لیدر داشــته 
 باشــند و به طور هماهنگ اعتصاب کننــد و در تمرینات 

شرکت نکنند؟
ردپای مســائل فرهنگی در باشــگاه پرطرفدار تهرانی را 
کجا باید دید؟ در چه بخشــی و با چــه عملکردی؟ قرار 
اســت چه زمانی از واژه فرهنگی در این باشــگاه خبری 
شــود؟ روی ســکوها کــه خبــری از فرهنگ نیســت و 
کافیست داور ناخواسته یک سوت اشتباه بزند، از تنبیه 
بازیکن متخلف و متهم هم که خبری نیســت، از حضور 
در مراســم بادیود یکی از اســطوره های باشگاه هم که 

خبری نیست، از...
پس کی می خواهد این باشگاه فرهنگی - ورزشی در بخش 
مسئولیت اجتماعی اش رخ بنماید و نشان دهد که در کنار 

ورزش کمی هم فرهنگی است؟

بخش فرهنگی پرسپولیس! كجایی؟ دقیقا كجایی؟

ورزش
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ای حسن تو مجموعة هر زیبایی
وز هر دو جهان ز عشق تو شیدایی

نگذاشته داغ تو دلی را بی درد
سودای تو کرده عالمی سودایی

)فیض کاشانی، قرن یازدهم، رباعیات(

رهبر انقالب درباره ابوالحسن نجفی چه گفتند؟
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به مناسبت درگذشت 
ادیب و مترجم نام آور مرحوم ابوالحسن نجفی گزارشی منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش 
آمده است:  »در تکوین عالم گویا اینطور مقدر است که هر نویسنده ای تنها با یک اثر نام ور شود. و چه 
بسیار قلم دارانی که فراوان در فراوان تألیف نموده اند اما نام هیچ کدام بر حافظه ی فّرار تاریخ و فرهنگی 
باقی نمانده است. ابوالحسن نجفی بی گمان یکی از همان نویسندگانی است که با یک کتاب نامی 
جاودانه یافت: »غلط ننویسیم«.... آن سال ها که حوصله ی اصحاب قلم اجازه ی حاشیه نگاری و 
تعلیقه زدن به آثار مکتوب را داشت »غلط ننویسیم« از سوی بسیاری از اندیشمندان و فارسی پژوهان 
مورد تحشیه قرار گرفت. از آن جمله بهاءالدین خرمشاهی و...اما نکته ی جالب، توجه رئیس جمهور 
وقت آیت الله خامنه ای به این کتاب بود. رئیس جمهوری که در روزهای جنگ تحمیلی از خیر این 
کتاب نگذشت، در همان چاپ اول، کتاب را خواند و نقطه نظراتش درباره ی آن را در حاشیه اش نوشت 
و برای نویسنده ی آن فرستاد. یادداشت های آیت الله خامنه ای اینقدر مهم بود که ابوالحسن نجفی 

خود را مدیون ایشان می داند و در پیشگفتار چاپ سوم کتاب می نویسد: چاپ اول و دوم این کتاب 
مورد توجه و استقبال عامه ی خوانندگان قرار گرفت و عالوه بر نقدهای متعددی که در مطبوعات 
مختلف درباره آن نوشته شد نامه های بسیاری نیز از داخل و خارج کشور به دست نگارنده رسید که در 
آنها موارد نادرست یا ناقص کتاب را متذکر شده یا استدالل و شرح و بسطی را سست یافته یا مهم تر از 
همه ی نکته هایی را خاطرنشان کرده بودند که حقا می بایست به مطالب کتاب افزوده شود. از جمله 
این بزرگواران به ذکر نام چند تن که بیش از همه خود را مدیون آنان می دانم اکتفا می کنم: حضرت 
آیت الله خامنه ای و... و. اگر این چاپ مزیتی بر چاپ های نخست داشته باشد در درجه  ی اول مرهون 

عنایت این بزرگواران است. )بهمن 1369(
شاید بسیاری گمان کنند رهبر انقالب اسالمی منطقا و اصوال رابطه ی قدیم و قویمی با روشنفکران 
غرب رفته و مترجمان آثار داستانی نداشته اند، اما رهبر انقالب به نیکی نجفی را می شناخت و نقاط 
پرقدر کارنامه ی رنگین او را پاس می داشــت. آیت الله خامنــه ای بعدها از برخی ترجمه های وی به 

نیکی یاد کرد و ابوالحسن نجفی را مترجمی کاردان دانست. ایشان خطاب به اعضای شورای عالی 
ویرایش زبان فارســی در صدا و ســیما فرمودند: »این کتابی که جناب آقای نجفی چند سال پیش 
نوشتند - »غلط ننویسیم« - من همان وقت آن را گرفتم خواندم و حواشی یی هم بر آن زدم. در این 
کتاب دیده ام که ایشان با همه ی دقتی که دارند - که واقعًا هم بجاست - جاهایی می گویند که مثاًل 
این واژه غلط اســت، اما دیگر جزو زبان شده است و نمی شود آن را کاری کرد؛ نمونه هایی هم ارائه 
شده اســت که حق با ایشان است. وقتی چیزی جزو زبان شد، نمی شود آن را از بدنه ی زبان بیرون 
کشید؛ این اصاًل عملی نیست. با بیرون آوردن آن واژه، اختاللی به وجود می آید؛ لیکن این خودش 

یک مصیبت است. ما نباید بگذاریم یک غلط، جزو زبان بشود.«
ابوالحسن نجفی یک دوباری در جمع اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به دیدار رهبر 
انقالب آمده بود. اینکه آیا دیدار و گفت وگویی مجزا هم داشته اند یا نه؛ به کنار؛ اما زبان های زنده دنیا 
زنده نمی مانند مگر اینکه رهبران کشورها به آن اهتمام ورزند و نویسندگان چیره دست آن را پاس دارند.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

موالنا در ابعاد اغراق آمیز!
نگاهی به كتاب »مالیخولیای غزل« نوشته رضا روزبهانی

در کتاب »مالیخولیای غزل« اثر رضا روزبهانی که به تازگی نشــر قطره منتشرش کرده، نویسنده 
کتاب چنین عبارتی را به جای عنوان فرعی پژوهش خود برگزیده اســت: »بررســی نوآوری های 
موالنا در غزلیات شمس به همراه آسیب شناسی قالب و زبان« عبارتی که تا اندازه ای از محتوای 
کتاب حکایــت دارد. آنچه امروز به عنوان کتاب مالیخولیای غــزل پیش روی مخالب قرار گرفته 
بخشی از یک برنامه پژوهشی گسترده بوده که تنها قسمتی از آن به سرانجام رسیده است. رویکرد 
غالب در این پژوهش ها برای شناســایی و نمایش نوآوری های شاعران گذشته های دور در حوزه 
غزل و قالب های کهن از حیث زبانی و ســاختاری بوده اســت. رضا روزبهانی به همراه دوستانی 
که تقریبا در همان ابتدای کار نتوانســته  اند به همکاری خود ادامه دهند، قرار بوده به شــاعرانی 
همانند موالنا، بیدل دهلوی، طرزی افشاری، سوزنی ســمرقندی و... بپردازند. به هر روی از آن 
پروژه آغازین رضا روزبهانی تنها توانســته به غور و بررسی در اشعار یکی از این شاعران یعنی موالنا 
آن هم در غزلیات شمس بپردازد. اگرچه مولوی بیشــتر به واسطه مثنوی اش در تاریخ ادبیات ما 
شهرت یافته، اما نویسنده کتاب حاضر کوشیده نشان دهد غزل های او دارای ویژگی هایی است 
منحصر به فرد که گستره تاثیرگذاری آن تنها به شعر محدود نمی شود؛ بلکه بسیاری از ظرفیت های 
زبانی و ادبی فارسی را نیز می توان در این غزل ها ردیابی کرد. هم از این روست که روزبهانی عقیده 
دارد: »غزل های موالنا نشان دهنده تمام گستره ادبیات ماست. این حرف به این معناست که اگر 
ما ظرفیت خاصی را در شــعر یا نثر کسانی چون ســعدی، حافظ، بایزید بسطامی، بیدل دهلوی، 
عطار، صادق هدایت، احمدرضا احمدی، یدالله رویایی و... می بینیم، نمونه کمال یافته آن اتفاق 
یا ظرفیت را پیش از آن در غزل های دیوان شــمس می توان نشان داد.« بنابراین روزبهانی در این 
کتاب با چینش جزء به جزء غزلیات موالنا نه تنها روی نوآوری های او در غزلیاتش متمرکز شده، از 

جنبه های معنایی آنها نیز غافل نمانده و بر این باور است 
که موالنا در اغلب آثار خود ایده ای تازه را نیز مطرح کرده 
است: »مولوی در تمامی ادبیات ما تنها مؤلفی است که 
از یک ایده بی ســابقه و نو دفاع کرده. تز معرفتی ای که 
متعلق و خاص خود ایشان اســت... مولوی را به خاطر 
طرح اندیشه نوی حکمی که مختص خود ایشان است 
و شــکل گیری آثار هنری شــان به تبع و بــر مبنای آن 
اندیشه –که البته اصول زیبایی شناسی، اسطوره سازی، 
ضرورت های تاریخی و دیگر مبانــی خاص خودش را 
هم دارد- صورت گرفتــه، باید مهم تریــن و مؤثرترین 
تئوریســین علوم معرفتی دانست؛ و از سویی دیگر، هم 
بــه این دلیل و هم بــرای لحظات بســیار وافر و متکثر 
جنون مندی در آثارشان که در میان تمامی نویسندگان 
)اعم از شاعر و غیر آن( جهان بی سابقه است، می توان 

بزرگ ترین هنرمند زمان ها دانست؛ الاقل تاکنون«.
»مالیخولیــای غــزل«، در ابتــدا نگاهــی اجمالی به 

اشــکاالت کتابت و تصحیح های دیوان کبیر کرده و بعد به بررســی نقش موالنــا در روند تاریخی 
غزل و قوالب کهن پرداخته است. سپس، به مواجهه با شکل و زبان غزل پرداخته و در آن بسیاری 
از نوآوری های موالنا در این قالب را نشــان داده اســت. همچنین بخشــی هم به قافیه مضاعف 
اختصاص دارد. فصلی از کتاب به زمینه های معرفتی، فرهنگی و جغرافیای زبان موالنا توجه دارد 
و همچنین به اشتراکات زبانیـ  معرفتی غزل های موالنا با شطح هم پرداخته شده است. بخشی 

مفصل هم به مؤلفه های زبانی غزل های موالنا اختصاص دارد.

كنسرتی كه اجرا نشد
پرویز یاحقی موسیقی دان، آهنگساز و نوازنده چیرده دست 
ویولن، 31 شــهریور ســال 1315 در تهران متولد شــد. 
از کودکــی نزد دایی خود حســین یاحقــی زندگی می کرد 
و از همــان زمان ضمــن فراگیری موســیقی از دایی اش 
با هنرمنــدان نامداری نظیر ابوالحســن صبــا، مرتضی 
محجوبی، و علی اکبر شهنازی آشنا شد. نخستین آهنگی 
که ســاخت با نام »ای امیــد دل من کجایــی« در برنامه 
گل های رنگارنگ با صدای زنده یاد بنان پخش شد. سبک 

نوازندگی او بر بسیاری از نوازندگان ویولن از جمله سیاوش زندگانی، مجتبی میرزاده و بیژن مرتضوی 
تأثیر گذاشت. در طول سال های فعالیت هنری خود هیچ گاه در راه آموزش هنرجویان موسیقی گام 
ننهاد و معتقد بود آموزش کار وی نیست. با این حال بسیاری از شیفتگان صدای ساز او سال ها در پی 
یادگیری رازهای نوازندگی این ســاز رام نشدنی در خدمت استاد بودند؛ نوازندگانی همچون جهانشاه 

برومند، شهرام خسروی و مهراب الهیاری از آن جمله اند.
آثار یاحقی دربرگیرنده مجموعه های تکنوازی ویولن، همنوازی ها و آهنگسازی برای ترانه هایی است 
که خوانندگان مشهور برنامه گل ها اجرا کرده اند. او در طول عمر هنری خود با هنرمندان نامداری از 
جمله جلیل شهناز، فرهنگ شریف، بیژن ترقی، سیمین آقارضی، جواد معروفی و... همکاری داشت.
»کنسرتی که اجرا نشد« عنوان فیلمی ســاخته بهمن فرمان آرا درباره زندگی پرویز یاحقی است. این 
فیلم که بر اساس ویدئوهایی ساخته شده که یاحقی در سال های پس از انقالب از زندگی روزمره اش 
در خانه خود در تهران ضبط کرده اســت، روایت مرگ یــک هنرمند در انزوای خود و با خاطرات خود 

است. پرویز یاحقی سرانجام در 13 بهمن 1385 در تهران درگذشت.

سازمان محیط زیست؛ ادغام یا انحالل
سازمان حفاظت محیط زیست سالهاست میان واژه های »انحالل«، » ادغام« و »ارتقا« دست و پا می زند. 
منتقدان بر این باورند که سازمان، کارایی الزم در برخورد با صنایع آالینده، شکارچیان و طبیعت خواران 
را ندارد و می توان وظایف آن را به وزارتخانه یا ســازمان دیگری محول کرد. عده ای هم ادغام سازمان 
حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و حتی بخش آب وزارت نیرو را یک راهکار 
برای توانمندی آن می دانند و بر این باورند که در این صورت یک هم افزایی مثبت در راستای حمایت از 
محیط زیست طبیعی و انسانی کشــور به وجود خواهد آمد. اما برخی دیگر اعتقاد دارند ادغام این نهاد 
برای مسائل زیست محیطی آفت هایی دارد و نمی توان به شکل کافی و وافی از محیط زیست در جامعه 
دفاع کرد تا مطالبات آن محقق شــود و تنها راهکار، ارتقای سازمان به وزارتخانه مستقل است. اصغر 
محمدی فاضل با اشاره به اینکه گاهی مرز میان رویاپردازی و واقعیت باریک می شود، گفت: سازمان 
حفاظت محیط زیست بیش از 40 سال است با ساختاری نحیف به حیاتش ادامه داده و چند دهه است 
که این ساختار مورد نقادی قرار گرفته تا جایی که گاهی آن را یک سازمان فانتزی و غیرضروری و گاهی 
قلدر و سد راه توسعه و حتی »محیط ایست« لقب داده اند. رئیس دانشکده محیط زیست گفت: تاکنون 
چند کار مطالعاتی قابل استناد در خصوص افزایش یا کاهش میزان کارایی و تاثیرگذاری وزارتخانه ها، 
سازمان ها و نهادهایی که منحل یا ادغام شده یا ارتقا یافته اند، منتشر شده، ولی بعید می دانم منتقدان 
ساختار سازمان حتی یک بار در مورد تجربه های گذشــته مطالعه یا نمونه موفقی ارائه کرده باشند که 

بشود از آن به مثابه یک نقشه راه برای رفتن یا نرفتن در این مسیر بهره گرفت.
فاضل گفت: پیشوند وزارتخانه وسوسه کننده است اما آیا این عنوان اغواکننده در نحوه اجرای قوانین 
محیط زیست تاثیر مثبتی دارد؟ یعنی کارشناسان این سازمان می توانند از فردا در قامت عضوی از یک 
وزارتخانه با اقتدار و جدیت بیشتری اظهارنظر یا اعمال تصمیم گیری کنند؟ یا اینکه وزیر محیط زیست 
کشور باید برای هر اظهارنظر کارشناسی و صدور و عدم صدور یک پروانه استیضاح شود و کال یک اتاق 
کار هم در بهارستان داشته باشد؟ این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه بخشی از فشاری که از بدنه داخلی 
سازمان یا عالقه مندان و فعاالن مدنی برای تبدیل شدن به وزارتخانه صورت می گیرد، آرزویی است که 
یا با امیدواری برای ارتقای کیفیت معیشت کارکنان و یا تاثیرگذاری از یک نهاد ناظر به یک نهاد پرقدرت 
اجرایی شکل می گیرد. معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیســت کشور افزود: توقعات با منابع و 
ابزارهایی که این ســازمان در اختیار دارد برابری نمی کند و به دالیل خاص که می تواند سیاسی یا حتی 
اجتماعی باشد، نوعی »توقع افزایی« نسبت به این ســازمان وجود دارد که باعث می شود این سازمان 
در همه دولت ها در معرض آماج نقدهای تند و گاه غیرمنصفانه قرار گیرد. وی گفت: در همین مساله 
آلودگی هوای کالن شهرها برخی از منتقدان به شیوه ای برخورد می کردند که گویی در پردیسان یک شیر 
دود وجود دارد که واعظ جوادی یا محمدی زاده یا ابتکار، با کم و زیاد کردن آن می توانند میزان آلودگی 
شهرها را کنترل کنند! و از همه اســفبارتر اینکه در دو دهه اخیر از این موضوع که به سالمت عمومی 
ارتباط دارد به عنوان یک تریبون برای عقده گشایی استفاده شده است. فاضل با بیان اینکه ارتقا یا ادغام 
یک سازمان به صورت »دستوری« می تواند اثراتی معکوس به دنبال داشته باشد تصریح کرد: تا زمانی 
که در میان تصمیم گیران ارشد کشــور باور به »محیط زیست« و نقش کلیدی آن در حفظ امنیت ملی 

نهادینه نشود، جدال بر سر نام، سودی ندارد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

خشم ژاپنی ها از اكران فیلم آنجلینا جولی
اکران ماه آینده فیلم جنجال برانگیز »شکست ناپذیر« 
بــه کارگردانــی آنجلینا جولــی در ژاپن بــا اعتراض 
ملی گرایان روبه رو شــد. این فیلم بر اساس داستان 
زندگی لوئیس زامپرینی قهرمان المپیک نوشته الرا 
هیلنبراند ساخته شد و اواخر سال 2014 میالدی در 

آمریکا و سایر نقاط جهان به نمایش درآمد.
اما داستان اکران این فیلم در ژاپن همواره با مشکل 
روبه رو بوده است، زیرا بسیاری از ژاپنی ها بازآفرینی 

داســتان زامپرینی را نادرست وجعلی می دانند. از این روی نخســتین اکران این فیلم در توکیو 
و سایر نقاط ژاپن با تهدید ملی گراهای ژاپن روبه رو شــده است. »شکست ناپذیر« از 6 فوریه در 
سینماهای ژاپن اکران می شود. از نظر این افراد تجربیات این قهرمان المپیک در زمان اسارت 
به دست نیروی ژاپنی غیرواقعی است و مشکل اصلی آنها همین قسمت از فیلم است. زامپرینی 
در »شکست ناپذیر« از سوی ماتسوشیرو واتانابه به شدت مورد آزار و ضرب و شتم قرار می گیرد. 
واتانابه که از ســوی زندانیان جنگ پرنده نام گرفته اســت، رفتار بســیار بدی با زامپرینی دارد. 
هیرومیشی موتکی دبیرکل جامعه انتشــار حقایق تاریخی در زمان عرضه ابتدایی فیلم گفت: 

»این فیلم هیچ اعتباری ندارد و غیراخالقی است.«
معموال توصیفات زندانیان جنگ از ضرب و شتم، سوزاندن، مجروح کردن با چاقو، سربریدن، 
آزمایش های منجر به مرگ پزشــکی و حتی زنده زنده خوردن زندانیان، ژاپنی های راست گرا را 

تحریک کرده و به خشم می آورد.

محبوب ترین بازیگران آمریکا
براســاس نظرســنجی جدید هریــس اینتراکتیو، تام 
هنکس به عنوان محبوب ترین بازیگر سینمای آمریکا 
برگزیده شد. بازیگر »پل جاســوس ها« پیش از این در 
سال های 2002، 2004، 2005 و 2013 نیز این عنوان 
را از آن خود کرده بود. در نظرسنجی امسال جانی دپ با 
صعود دو پله ای نسبت به سال گذشته پس از تام هنکس 
قرار گرفت. بازیگر »عشــای سیاه« امسال همانند تام 
هنکس نامزد جایزه اسکار نشده است. نکته  جالب این 

است که هیچ کدام از این دو بازیگر برای گلدن گلوب هم نامزد نشده بودند. دنزل واشنگتن با اینکه 
هیچ فیلمی در سال 2015 بر پرده سینما نداشت، در رده سوم محبوب ترین ستاره سینمای آمریکا 
ایستاد. بازیگر »روز تعلیم« چندی پیش در مراسم جوایز گلدن گلوب جایزه سسیل بی دومیل را دریافت 
کرد. بازیگر نمادین فیلم های وسترن جان وین در این نظرسنجی جایگاه چهارم را به خود اختصاص 
داد و پس از او هریسون فورد ستاره مجموعه  فیلم های »جنگ ستارگان« و »ایندیانا جونز« در مکان 
پنجم ایستاد. در حالی که پنج نفر نخست این نظرسنجی بازیگران مرد بودند، مکان ششم به ساندرا 
بوالک بازیگر »بحران برند ماست« رسید و جنیفر الرنس بازیگر »عطش مبارزه، زاغ مقلد« و »جوی« 
در مکان هفتم ایستاد. گفتنی است توماس جفری َهنکس، هنرپیشه، کمدین، کارگردان، دوبلور 
و نویسنده آمریکایی است. وی بازیگر فیلم های مشهوری همچون فارست گامپ، آپولو 13، نجات 
سرباز رایان، مسیر سبز، دورافتاده، رمز داوینچی و کاپیتان فیلیپس است. هنکس برنده چندین جایزه 

بزرگ بین المللی شده که از آن جمله می توان به گولدن گلوب و اسکار اشاره کرد.
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