
نه به »تندروی«!
این روزها نگرانی از تندروی ها بیش از هر زمان دیگری در تاریخ سی و چند ساله انقالب به چشم می خورد. 
بسیاری از شخصیت های سیاسی و نیز مراجع تقلید گروه های مختلف سیاسی را به پرهیز از تندروی و 
درپیش گرفتن راه اعتدال توصیه می کنند. هم زمان نشانه هایی در هر دو جریان اصولگرا و اصالح طلب مبنی 
بر بازاندیشی در خود دیده می شود و این گونه نیست که آن ها فقط طرف مقابل را به تندروی متهم کنند و خود 

صفحه ۲را مبرا بدانند. به نظر می رسد هم بدنه اصالح طلبان در خیزشان برای ورود به سیاست  ...
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 نعمتی پرچمدار ایران 
در المپیک ریو شد

قطع روابط دولت ها به منزله عدم پیگیری پرونده های حقوقی نیست

ناگفته های »منا«
چهار ماه از فاجعه منا گذشت و با وجود اینکه همه قربانیان ایرانی شناسایی و به کشور 

بازگردانده شدند، پرونده این فاجعه هنوز روی میز ایران و عربستان است. آن هم در حالی 
که دو کشور روابط دیپلماتیکشان را قطع کرده اند و یکی از پرتنش ترین دوره های 

روابط خود را طی می کنند.  روابط دیپلماتیک ایران و عربستان 
در پی حمله عده ای به سفارت این کشور در تهران، قطع 

شده است و با اینکه دولت عربستان برای پرداخت دیه 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3جان باختگان منا به ایران چراغ سبز نشان داده  ... صفحه 7

زهرا نعمتی و اصغر رحیمی به ترتیب پرچمدار 
و سرپرســت کاروان ایران در 
المپیک ریو شدند. در جلسه 
هیــات اجرایی کمیته ملی 
المپیک اعضا به این نتیجه  

رسیدند که ...

حجت االسالم والمسلمین محسن رهامی:

با وضعیت فعلی، اصالح طلبان لیستی برای انتخابات آتی ندارند
صفحه ۲
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رئیس دفتر جامعه مدرسین اعالم 
کرد تــالش می کنیم نشســت 

مشترکی با  ...

دبیــرکل حزب مؤتلفه اســالمی 
با بیــان اینکه نســبت به وحدت 

حداکثری ...

رییس ستاد اصالح طلبان تهران 
اظهار داشــت: ضمن اعتراض به 

فضای موجود ...

انتشار لیست 
جامعتین تا هفته 

آینده

فوریت شورای 
ائتالف اصولگرایان 

ارائه لیست است

مایوس نیستیم؛ 
اعتراض 
می کنیم

سودای احیای جاده ابریشم 

مشاجره ظریف و شاهزاده 
سعودی در اجالس »داووس« 

خبرگزاری رویترز می نویسد محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران و ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی، در 
جریان یکی از جلســات خصوصــی مجمع جهانی 
اقتصاد که پشت درهای بسته برگزار شد، با یکدیگر 
وارد مجادله لفظی شدند. جلسه مذکور با هدف تالش 
برای برقراری صلح در سوریه برگزار شده بود در این 
جلسه، ظریف در ســخنان خود اشاره کرد که ایران 
از راه حل سیاســی در ســوریه حمایت کرده و زمانی 

صفحه 4که باالخره ســال گذشــته  ...

 دیتا سنتر چینی 
در ایران

»شــی جین پینگ« رئیس جمهوری چین، در سفر 
دوره ای خود به خاورمیانه پس از ریاض و قاهره وارد 
تهران شد. برخی کارشناسان مسائل بین المللی این 
ســفر دوره ای را تنها با نگاه به مناسبات اقتصادی و 
تجاری چین با سه کشور مهم خاورمیانه ارزیابی کنند 
اما تحلیلگران بر این باورند که سفر رییس جمهوری 
چین پیام هایی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز به 
همراه دارد و نشــان از ورود نرم چین به برخی بحران 

صفحه 5های جهانــی دارد که البته  ...

فصل این میوه جادویی را از 
دست ندهید!

مریم مرادیان نیری- نارنج میــوه درختچه ای از خانواده 
مرکبات اســت که موطن اصلی آن را چین می دانند. این 
میوه در قرون وســطی به عنوان دارویی توســط پزشکان 
عرب استفاده می شد. در قرن شــانزدهم میالدی ملکه 
ایتالیا به نــام آناماری دنروال، اولین بــار از عطر گل های 
آن به عنوان معطرکننده دســتکش هایش استفاده کرد. 
از آن بــه بعــد عطــر آن به نام نرولی مشــهور و اســتفاده 
از آن روز به روز بیشــتر شــد.  گل های نارنــج در ایران به 

صفحه 6نام بهــار نارنج معروف اســت که ...

 بایدها و نبایدها 
در تزریق ژل و چربی

ایســنا- دکترعبدالرضا عرفانی متخصص پوســت 
گفــت : برای پر کردن برخــی از نقاط بدن که حجم 
کمتــری نســبت به ســایر نقــاط دارند، ایــن روش 
اســتفاده می شــود.اغلب افــراد به منظــور زیبایی 
از ایــن روش اســتفاده می کننــد، امــا ایــن روش 
بــرای برطرف کردن عیــوب بدن نیز کاربــرد دارد.
ژل های پرکننده اغلب از جنس اســید هیالورونیک 
و در بــازار بــه صــورت حجم های یــک، دو و تا 10 

صفحه 6سی سی قابل دسترس است ...

دعوا بر سر سرپرستی 
فدراسیون فوتبال

انتخابات فدراسیون فوتبال یکی از بحث های مهم 
هفته ها و ماه های گذشته ورزش کشور بوده است. 
علی کفاشیان ســالها است روی کرسی ریاست این 
فدراســیون تکیــه داده و البتــه به جــز هزینه های 
ســنگین، افتخاری بیشــتر نســبت به مدیران دوره 
های دیگر در پرونده خود ثبت نکرده اســت. با توجه 
به اینکه انتخابات فدراســیون به سال آینده موکول 
شــد 15 اســفندماه آخرین روزی است که کفاشیان 

صفحه 7عهــده دار این مســند اســت و  ...
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سفر دو روزه رئیس جمهور چین به تهران آغاز شد
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با وضعیت فعلی، اصالح طلبان لیستی برای انتخابات آتی ندارند
مسئول کمیته رایزنی شورای هماهنگی و سیاست گذاری اصالح طلبان اقدام شورای نگهبان در رد صالحیت کاندیداهای 
انتخایات را متناقض با سخنان مقام معظم رهبری عنوان کرد.حجت االسالم والمسلمین محسن رهامی در خصوص جلسه 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان اظهار کرد: حاصل این جلسه بیانیه ای بود که در این راستا منتشر شد. در این جلسه 
اعضا به این نتیجه رسیدند که کسی موضع گیری شخصی در مورد اتفاقات انجام ندهد و اظهار نظر ها در قالب بیانیه باشد.
وی در خصوص تعداد تأیید صالحیت شدگان تصریح کرد: طبق برسی های اولیه از سراسر کشور 30 کاندیدای اصالح طلب 
تأیید شده اند. در حال حاضر باید بررسی دقیق تر تأیید صالحیت شدگان و پیگیری شکایت دوستانی که احراز صالحیت نشده 

اند باشیم، تا در نهایت ببینیم کسی برای لیست باقی می ماند یا نه. رهامی ادامه داد: بنده به عنوان مسئول کمیته پیگیری و تعامل کمیته، به دنبال پیگیری 
این پرونده ها و رایزنی با شورای نگهبان هستم که امیدوارم با تجدید نظری شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها، ما بتوانیم لیست خود را ارائه دهیم.

مسئول کمیته رایزنی شورای عالی اصالح طلبان خاطر نشان کرد: در حال حاضر همان گونه که آقای مرعشی گفتند در کل کشور تنها 30 نفر از 3000 
نفر برایمان باقی مانده است، این تعداد باقی مانده هایی که اعالم شده است هم شامل طرفدارن دولت و هم اصالح طلبان است. اصواًل با این وضعیت ما 
کسی را برای ارائه لیست نداریم. وی با اشاره به تعدا محدود تایید صالحیت شدگان در تهران و شهرستان ها ابراز امیدواری کرد: با پیگیری های که شورای 
عالی سیاست گذاری انجام می دهد و توجه ای که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم به این قضیه دارند، انشالله تعدادی برگردند و اصالح طلبان 

بتوانند لیست داشته باشند.

اصولگرای تندرو و کندرو نداریم
یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی از احتمال انتشار لیست ائتالف اصولگرایان در دهه اول بهمن 

خبر داد.
حسین نجابت اظهار کرد:  واقعیت این اســت که روند همگرایی، روند خوبی است و این احساس به وجود آمده  که ما نیاز 
به وحدت داریم. جلسات هم روال خوبی دارد و در حال حاضر در مرحله رسیدن به لیست نهایی تهران هستند و اقدامات 

خوبی در حال انجام است.
وی افزود: احتماال پایان هفته اول بهمن دوستان به یک لیست منسجم می رسند. آنچه از شواهد بر می آید نسبت به سابق، 

انگیزه ها برای ائتالف وحدت خیلی قوی است.
این نماینده مجلس درباره ی وجود برخی انتقادها نســبت به ترکیب ائتالف اصولگرایان نیز خاطر نشــان کرد : ما اصطالح تندرو و کندرو را قبول نداریم. 
اصولگرایان یک طیف هستند. فرض کنید موتلفه و خط امام و رهبری هستند ایثارگران و رهپویان وسط طیف هستند و پایداری در یک سر طیف است. ما 

همه را اصولگرا می دانیم و ان شاءالله تالش این است که لیست جذاب و کارآمدی با حضور همه طیف ها بیرون بیاید.
نجابت با تاکید بر ضرورت پرهیز از ســهم خواهی در ائتالف اصولگرایان اضافه کرد: همه باید حساسیت بیشتری داشته باشند که لیستی  که برای مردم 
جذابیت دارد با محوریت کارآمدی بیرون بیاید. طبیعتا نسبت هایی هم باید رعایت شود، درصد هایی از زنان، درصدهایی از روحانیت و تخصص های مختلف 

لحاظ شود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در پایان دهه اول بهمن لیست ائتالف اصولگرایان نهایی شود.

 مخالفت با اصل برجام
 بی معنی است

محمدباقــر قالیبــاف در جمــع فعاالن سیاســی- 
اجتماعــی، مخالفــت با اصــل برجام را بــی معنی 
دانســت و دیدگاه هایی که پذیرش برجام را به عنوان 
اقدامی خارج از اراده نظام می دانند، تعریفی اشتباه 

و تفرقه برانگیز ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم از طریق هیات نظارت بر 
برجام، تاکیدات رهبر معظم انقالب پیگیری و دنبال 
شود، گفت: توافق هسته ای محصول تالش های 
شبانه روزی مسئولین دیپلماسی کشور و در چارچوب 
تصمیمات نظام بوده و این توافق باید با رعایت شروط 
9 گانه مقام معظم رهبری به عنوان سند میثاق ملی 

در نظر گرفته شود.
قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود 
بــا تاکید بر این که مســئله آمریکا بــا ایران موضوع 
هســته ای نبوده و نیســت، اظهار داشت: انقالب 
اســالمی، تبلــور نبرد میــان فقــر و غنا، مبــارزه با 
اســتکبار، دفــاع از محرومین و مخالفت با ســلطه 
آمریــکا بــه خصــوص در کشــورهای اســالمی و 
خاورمیانه است. اینکه امام)ره( فرموده اند رابطه ما 
با آمریکا رابطه گرگ و میش اســت، یعنی ما جوهره 

و ذاتمان در تقابل با هم است.
قالیباف بــا بیان این که »آزادی و اســتقالل ایران، 
آرمان انقالب اسالمی بوده و هست«، به خستگی 
برخی مسئولین در پیگیری آرمان های امام و انقالب 
اشاره کرده و گفت: امروز ، عده ای در کشور دیگر این 
آرمان ها را قبول ندارند. این ها خســته شده و ترجیح 

می دهند در برابر سلطه بیگانگان کوتاه بیایند.
به گفته قالیباف، این نگاهی است که امروز در میان 
برخی از مسئولین و صاحبنظران و حتی کسانی که 
در اوایل انقالب و حتی تا چند ســال گذشته خود را 
ســردمدار مبارزه با اســتکبار و انقالبــی معرفی می 

کردند نیز، گسترش یافته است.
وی در ادامــه توضیــح داد: متاســفانه ایــن افراد 
بدون توجــه به تجربه تاریخی ایــران و خیانت های 
پیاپی انگلیس و آمریــکا در براندازی حکومت های 
مشــروع این ســرزمین و یا توطئه و دست اندازی به 
منابع و غــارت ســرمایه های مــادی و معنوی این 
ملت، برای کســب منافع زودگذر حزبی و سیاسی، 
راهی را پیشــنهاد می کنند که امنیت ملی ایران را به 
خطر می اندازد. دشــمنان این سرزمین می خواهند 
از طریق نفوذ سیاســی، فرهنگــی و اقتصادی روح 
مبارزه، مجاهدت و استقالل طلبی را از ما بگیرند، که 
بدین طریق بر جان و مال و ناموس این ملت تســلط 
پیدا کنند. آمریکا اگر ابــزار تحریم را کارآمد ارزیابی 
کند، تکرار آن را با هدف فشــار بیشتر و کسب نتایج 
بزرگتر از دســت نخواهــد داد. وی در ادامه افزود: 
هدف راهبردی آمریکا ایجاد اشــتباه محاسباتی در 
مسئولین و گروگان گیری افکار عمومی برای کاهش 
قدرت ملی و تخفیف اقتدار جمهوری اســالمی در 
منطقه اســت. قالیباف در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره بر ضــرورت تدوین برجــام اقتصادی 
همراه و همگام با برجام هســته ای از سوی دولت، 
اظهار داشــت: مردم االن همه خوشــحالند چون 
فکر می کنند که با اجرای برجام مشــکل اشــتغال 
فرزندانشــان حل می شود و گشایشــی در وضعیت 
اقتصادی کشــور اتفاق می افتد. اگر این گشــایش 
در وضعیت اقتصادی و تحول در نظام اداری کشور 
محقق نشود مردم از دولت و نظام دلخور می شوند. 
ما نگران این اتفاق هســتیم. در 2ســال و نیم اخیر 
خواسته یا ناخواسته در افکار عمومی تراکم انتظارات 
اقتصادی و معیشتی ایجاد شده و امروز این انتظار به 

یک مطالبه تبدیل شده است.

نه به »تندروی«!
اصالح طلبان و اصول گرایان علیه تندروها

این روزها نگرانی از تندروی ها بیش از هر زمان دیگری در تاریخ سی و چند ساله 
انقالب به چشم می خورد. بسیاری از شخصیت های سیاسی و نیز مراجع تقلید 
گروه های مختلف سیاســی را به پرهیز از تندروی و درپیش گرفتن راه اعتدال 
توصیه می کنند. هم زمان نشانه هایی در هر دو جریان اصولگرا و اصالح طلب 
مبنی بر بازاندیشــی در خود دیده می شود و این گونه نیست که آن ها فقط طرف 
مقابــل را به تندروی متهــم کنند و خود را مبرا بدانند. به نظر می رســد هم بدنه 
اصالح طلبان در خیزشان برای ورود به سیاست از اصالح طلبان تندرو که اوج 
آن در مجلسس ششم دیده می شد، فاصله گرفته اند و هم اصولگرایان از بخش 

تندروشان یعنی جبهه پایداری.

هراس از مجلس ششم
با روی کار آمدن حســن روحانی در پی حمایت اصالح طلبان، امید آن ها برای 
ورود دوباره به صحنه سیاســت ایران بیشــتر شــد و برنامه آن ها متمرکز شد بر 
انتخابات مجلس. موضوعی که تا اندازه ای هم برای اصالح طلبان و هم برای 
اصولگرایان یادآور روی کار آمدن دولت اصالحات و پس از آن مجلس ششــم 
با اکثریت اصــالح طلب بود. به همین دلیل بود که در ماه  های گذشــته بارها 
نام مجلس ششــم در اظهارات شــخصیت های مختلف اصولگرا شنیده شد. 
اظهاراتی که درمورد شــکل گیری مجلســی مانند مجلس ششــم هشدار می 

دادند و از اصولگرایان می خواستند که با وحدت جلو چنین اتفاقی را بگیرند. 
همین امروز بود که حجت االســالم سید رضا تقوی قائم مقام جامعه روحانیت 
مبارز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و گفت: اصولگرایان هیچگاه به دنبال 
چنگ اندازی برای رسیدن به قدرت نیستند، بلکه می خواهند مجلسی اصولگرا 

تشکیل شود تا مبادا شاهد تکرار مجدد مجلس ششم باشیم.
یــا برای مثال می توان بــه اظهارات امروز یحیوی، نماینــده مجلس چهارم در  
نشســت رونمایی از کتاب بازیگران و بازی گردانان 9 دوره انتخابات مجلس به 
تالیف نسرین وزیری اشــاره کرد که گفت: بعد از تشکیل مجلس ششم، اباهه 
گری ها و دین ســتیزی ها شروع شد، با تحصن ها می خواستند کشور را دست 
دشمن بدهند و حتی اقلیت ها با آن موافق نبودند و برای همین مجلس هفتم 
شکل گرفت. وی در ادامه اظهار کرد: آن قدر موضع گیری ها در مجلس ششم 
غلیظ بود که دست اندرکاران آن االن می گویند ما نمی خواهیم مجلس ششم 

را شکل بدهیم.
در این مدت اما شخصیت های مختلف اصالح طلب از سویی از مجلس ششم 
دفاع می کردند و از سوی دیگر آن را آسیب شناسی می کردند. برای مثال الهه 
کوالیی امروز در همان نشست رونمایی از کتاب و در واکنش به سخنان یحیوی 

از عملکرد مجلس ششم دفاع کرد و گفت: مجلس ششم یکی از افتخارآمیزترین 
دوره های مجالس جمهوی اســالمی بود. کوالیی تصریح کرد: برخالف آنچه 
برخی از جمله آقای یحیوی مدعی هســتند در مجلس ششــم بیش از نیمی از 
نمایندگان از خانوده های شهدا و ایثارگران و از کسانی بودند که جنگ و انقالب 
را تجربه کرده و در آن حضور داشــتند. تعلق آنها به آرمان های انقالب مشص 
بود. کوالیی با انتقاد از کسانی که عملکرد این مجلس را زیر سوال می برند اظهار 
داشت: این تصویر از مجلس ششم داده شده که این مجلس صرفا در پی تنش 
و منازعات سیاســی بوده اســت. در حالی که بر اساس امار مرکز پژوهش های 
مجلــس میزان و حجم فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی در این 
مجلس پیشتاز بوده و فعالیت های سیاسی در رتبه پنجم قرار داشت. اما صدا و 
ســیما و جریان های وابسته به جناح مخالف اصالحات طوری نشان دادند که 
گویی این مجلس صرفا در پی دعواهای ســیاس یبود.و برجســته کردن کنش 

های سیاسی این مجلس بقیه عملکردهای موفق آن را تحت تاثیر قرار داد.
همچنین علی مطهری نیز امروز درخصوص مجلس ششم سخن گفته و یادآور 
شده اســت: اینکه برخی مجلس ششــم را مجلس نامطلوب معرفی می کنند 
شاید به خاطر تبلیغاتی است که علیه آن انجام شده است. مجلس ششم غیر از 
مسئله تحصن، مجلس ناموفقی نبوده و در اجرای فصل سوم قانون اساسی گام 

های مهمی برداشته و در حوزه های اقتصادی و فرهنگی تالش کرده است. 

اصالح طلبان  دنبال مجلس ششم نیستند
اما با این همه، حرف اصلی بدنه اصلی این جریان در این مدت یکی بوده است: 
اصالح طلبان به دنبال مجلس ششم نیستند. آن ها در این چند ماه بارها تاکید 
کرده اند که مجلس دهم مجلس ششــم دیگری نخواهد بود و اصالح طلبان 

تندرو در آن جایگاهی نخواهند داشت. 
موضوعی که بار دیگر امروز از ســوی نیشــابوری عضو شــورای مرکزی حزب 
اسالمی کار تکرار شده اســت. او با بیان اینکه شورای نگهبان نگران است که 
اصالح طلب ها مجلسی مانند مجلس ششم درست کنند، یادآور شده است: باید 
این را گفت که اصالح طلب ها، اصولگرایان و میانه روها متوجه شده اند تندروی 
در جامعه نه تنها باعث پیشرفت نمی شود بلکه باعث پس رفت و اصطکاک بین 
نهادهای قدرت و قوای ســه گانه می شود. همه به این نتیجه رسیدند که باید بر 

پایه ی اعتدال حرکت کنند. 
وی در عین حال گفته است: حاال اصالح طلب ها یک تعریفی از اعتدال دارند 
و اصولگرایان یک تعریف دیگر. شورای نگهبان باید درک کند که هیچ جریانی 
به دنبال تشــکیل محلی مانند مجلس ششــم ندارد. اصالحــات نیز به دنبال 

آرامش است. نیشابوری یادآور شده اســت: واکنش شورای نگهبان در مقابل 
ردصالحیت ها برای اصالح طلب ها عجیب است. خیلی از نامزدهایی که دارای 

هیچ پرونده ای نیستند از غربال شورای نگهبان رد نشده اند.

جبهه پایداری زیر میز خواهد زد؟
در ایــن میان اما نگرانی دیگر درخصوص اصولگرایان تندرو بود. گروهی که در 
اصل محدود به جبهه پایداری می شود و دل اصالح طلبان از آن ها خون است 
و با توجه جنجال ها و ســنگ اندازی های این جبهــه علیه دولت در مجلس، 

امیدوارند اعضای این جبهه در مجلس آینده قدرتی نداشته باشند. 
اما فقط اصالح طلبان نیســتند که دغدغه اصولگراهای تندرو را دارند. بخش 
قابل توجهی از بدنه اصلی اصولگرایان نیــز مخالف حضور تندروها در ائتالف 
بــزرگ اصولگرایان هســتند، هم به علــت اختــالف نظرهای آن هــا با بدنه 
اصولگرایــی و هم اینکه با توجه به جدایی شــان از جبهه متحــد اصولگرایی و 
سابقه شان در برهم زدن وحدت اصولگرایان، برخی اصولگرایان اساسا وحدت 
با این گروه را ناممکن می دانند. آن ها می گویند جبهه پایداری شب آخر زیر میز 
خواهد زد و ائتالف را برهم می زند، موضوعی که در هفته های گذشــته بارها از 

سوی جبهه پایداری رد شده است.
بــرای مثال مرتضی آقاتهرانی دبیر کل این جبهه چند روز پیش در گفت و گویی 
اعالم کرد: برخالف آنهایی که می گویند پایداری زیرش می زند، می گویم بنده 
بنا ندارم به هم بزنم. اگر آقایان براساس اصول حرکت کنند، قول می دهم تا آخر 
بروم چون مؤمن پای شرطی که می کند می ایستد، ما می خواهیم مؤمن باشیم. 
آقاتهرانــی امــروز نیز بار دیگر بــر قول خود تاکیــد کرد و گفت: امــروز ائتالف 
اصولگرایان، یک ائتــالف همه جانبه بوده ولی بــا دروغ  پراکنی ها، تبلیغات و 
تحلیل های اصالح طلبان مبنی بر اینکه که این ائتالف شکست خواهد خورد و 
جبهه پایداری زیر میز می زند، مواجه است. دبیر کل جبهه پایداری خاطر نشان 
کرد: هر کجا وحدت یافت شــد باید قدر آن را بدانیــم و از طرفی فقهایی که در 
رأس ائتالف اصولگرایان حضور دارند را به عنوان فصل الخطاب، داور و محور 

در نظر بگیریم.
مخالفــت با حضور تندروهای اصالح طلب و نگرانــی از راه یافتن اصولگرایان 
تندرو به مجلس در اظهارات امروز پیرموذن، نماینده اصالح طلب ردصالحیت 
شده مجلس دیده می شــود که گفت: تردید ندارم که رایزنی ها و تعامل بزرگان 
دولت و مجلس، دلســوزان نظام و خیرین کشــور در هر رده ای از مسوولیت با 
شــورای نگهبان باعث تایید صالحیت بیشــتر کاندیداهای انتخاباتی منهای 

افراطی های دو جناح می شود.

واکنش روزپیگیری روز

عزم راسخ و کوشش بی وقفه تنها راه عقیم سازی توطئه های جبهه دشمن 
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، »عزم راســخ« و »کوشش بی وقفه« همه جوانان و دانشجویان ایرانی را تنها راه 
عقیم سازی توطئه های جبهه دشمن در برابر ایران اسالمی خواندند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی که امروز)جمعه( توسط حجت االسالم والمسلمین جواد اژه ای نماینده مقام معظم رهبری در امور 

دانشجویان اروپا در پنجاهمین نشست سالیانه این اتحادیه در میالن ایتالیا قرائت شد، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم / جوانان عزیز
اکنون به پنجاه ســالگی اتحادیه ی خود رسیده اید؛ نهاد مبارکی که هدایت اسالمی و شوق و طراوت ایمان را با خصلت های جوانی و دانشجوئی پیوند می زند و محصول آن می تواند انسان های عالم و 
خردمند و پرهیزگار و با بصیرت باشــد. بکوشید که خود را و اتحادیه را با این هدف های بلند و سعادتبار، هر چه بیشتر، همساز و هماهنگ کنید. کشور و ملت شما برای پیمودن راه طوالنی خود به چنین 
انسانهائی نیازمند است. عزم راسخ و کوشش بی وقفه ی شما و همه ی جوانان و دانشجویان ایران در همه جا تنها راه برای عقیم سازی توطئه هائی است که جبهه ی دشمن در برابر ایران اسالمی سرافراز، 

از همه نوع و با ابزارهای گوناگون طراحی می کند. دل پر امید و توان پر قدرِت مادی و معنوی خود را آماده و بهنگام، نگاه دارید و با توکل به خدای علیم و حکیم به پیش بروید. خدا یار و نگهدارتان.

سیاسی



3 شنبه 3 بهمن ماه 1394

ناگفته های »منا«
قطع روابط دولت ها به منزله عدم پیگیری پرونده های حقوقی نیست

چهار ماه از فاجعه منا گذشــت و با وجود اینکه همه قربانیان ایرانی شناسایی و 
به کشــور بازگردانده شــدند، پرونده این فاجعه هنوز روی میز ایران و عربستان 
است. آن هم در حالی که دو کشور روابط دیپلماتیکشان را قطع کرده اند و یکی 

از پرتنش ترین دوره های روابط خود را طی می کنند. 
روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در پی حمله عده ای به سفارت این کشور در 
تهران، قطع شده است و با اینکه دولت عربستان برای پرداخت دیه جان باختگان 
منا به ایران چراغ سبز نشان داده است، اما دیگر نماینده ای از دستگاه دیپلماسی 
ایران در این کشور حضور ندارد تا برای استیفای حقوق زائران اش تالش کند.

حاال اما رییس سازمان حج و زیارت در گفت و گویی ناگفته هایی را از این فاجعه 
و نیز دیگر مسائل مرتبط را بیان کرده است.

همه دادخواهی های ایران از عربستان
ســعید اوحــدی در این گفــت و گو که ایســنا بــا او ترتیــب داده، در واکنش به 
اعالم عمومی دولت عربســتان برای پذیرش زائــران ایرانی پس از قطع روابط 
دیپلماتیک، گفت: رفتار سعودی ها با توجه به پایین آوردن تابلوی نمایندگی این 

سازمان در مکه، صرفا یک ادعا است و با عملکردشان تناقض دارد.
او درباره آخرین وضعیت حــج تمتع 95 با یادآوری اینکه حــج مانند نماز و روزه 
فریضه ای واجب است که مردم برای اجرای آن به نظر مراجع تقلید خود استناد 
می کنند، افزود: تکلیف امر شرعی را مرجع تقلید مشخص می کند، برای همین 
تا کنون با وجود قطع روابط سیاسی دو کشور، هیچ زائری انصراف نداده است، اما 
در موضوع عمره از حدود یک ســال پیش و َپس از ماجرای فرودگاه جده، بیش 

از 18 هزار نفر انصراف دادند.
رییس سازمان حج و زیارت به دادخواهی های ملی ایران از دولت عربستان اشاره 
کرد و یادآور شــد: دو ســال پیش در زمان عمره، فرود اضطراری یک هواپیما، 
ســبب مرگ دو زائر ایرانی و جراحت تعدادی دیگر شــد. براساس آنچه وزارت 
خارجه کشورمان به سازمان حج اعالم کرد، دولت عربستان برای پرداخت دیه 
جان باختگان و مجروحان آن حادثــه طبق قوانین خود اعالم آمادگی کرد، اما 
درخواست خانواده های آسیب دیده و البته سازمان حج و زیارت ایران، پرداخت 
دیه طبق قوانین بین المللی ایکائو بوده اســت. این دیه دســت کم دو برابر مبلغ 

دیه ای می شود که عربستان براساس ضوابط شرعی خود پرداخت می کند.
اوحدی ادامه داد: ورود یک دستگاه کامیون به داخل فرودگاه جده که به مرگ 
و جراحت تعدادی از زائران ایرانی منجر شــد، پرونده دیگری است که دستگاه 
دیپلماســی ایران باید پیگیر آن باشد. مســتندات آن حادثه نیز در اختیار وزارت 

خارجه قرار گرفته است.
او همچنین با اشــاره به پرونــده دو پلیس 

فاســد و مجرم سعودی که حکم آن 
را دســتگاه قضا به وزارت کشور 
عربســتان ابالغ کرده اســت، 
گفت: بر اســاس پیگیری های 
وزارت خارجــه وضعیــت این 
روشــن  زودی  بــه  پرونــده 

خواهد شد. رییس ســازمان حج و زیارت، حادثه ســقوط جرثقیل که منجر 
به فوت 11 زائر ایرانی شــد را یکی دیگــر از دادخواهی های ایران ذکر کرد 
و افزود: عربســتان در آن حادثه اعالم کرد، دیه و خسارت جان باختگان و 
مجروحــان را پرداخت می کند، حتی مبلغ دیه را در رســانه های خود اعالم 
کرد، امیدواریم با پیگیری جدی دســتگاه دیپلماســی ایران این پرونده نیز 

به نتیجه قطعی برسد.

موافقت ضمنی عربستان با پرداخت دیه
ســعید اوحدی در ادامه با بیان این که مســتندات فاجعه منا به دو زبان عربی و 
انگلیسی در اختیار هیات پزشکی و وزارت امور خارجه ایران گذاشته شده گفت: 
در جلسه ای که حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر با یکی از مدیران ارشد 
وزارت کشور عربستان داشتند و در جلساتی که ما با مقامات وزارت حج عربستان 
برگزار کردیم، با رویکردی منطقی از مقامات عربستان خواسته شد دیه شهدای 
منا را پرداخت کند، آنها هم هیچ مقاومتی نشان ندادند و اعالم کردند موضوع 

را بررسی می کنند. این پذیرش در عربستان وجود داشت. 
اوحدی درباره نحوه پیگیری این پرونده هــا در زمان قطع روابط دیپلماتیک دو 
کشور نیز توضیح داد: در شــرایط قطع روابط می توان از مکانیزم های حقوقی 
تعریف شده در سطح بین المللی استفاده کرد. قطع روابط دولت ها به منزله عدم 
پیگیری پرونده های حقوقی نیست و به ویژه ظرفیت های بسیاری در کشورهای 

عربی و اسالمی وجود دارد که بایستی از آنها نیز بهره گرفت.
دربــاره آخریــن وضعیــت رییس ســازمان حج و زیــارت همچنین 

زندانــی در  زائــران  ن حقوقــی  بستا عر

نیز گفت: در حال حاضر زائر زندانی در عربستان نداریم. در روزهای پایانی حج 
گذشته، یک زائر را در مدینه دستگیر کردند که او هم آزاد شد.

بازداشت مفقودشدگان منا، شایعه بود
اوحدی بخش دیگری از این مصاحبه را به حرف های ناگفته از فاجعه منا و آنچه 
بر بازماندگان شان گذشت، اختصاص داد. اوحدی معتقد است، فجایع عمیق 
هیچ وقت از گمانه زنی ها در امان نیستند. به گفته او بازداشت زائران ایرانی مفقود 
شــده در فاجعه منا و انتقال آنها به اسرائیل یکی از همین شایعات جنجالی بود 
که دامنه آن حتی به رسانه های غیرایرانی هم رسید و موجب آزرده شدن خاطر 

بسیاری از خانواده های شهدای منا شد.
او درباره این شــایعات توضیح داد: هیچ وقت در صحبت ها حرفی از بازداشت 
نبود، امــا آن زمان مخصوصا هنگامــی که هیات اعزامی ایران از عربســتان 
برگشــت، اظهارنظرهایی مبنی بر بازداشت تعدادی از مفقودان مطرح شد، در 
حالیکه ما در عمق فاجعه حضور داشــتیم و می دانســتیم فضا طوری نبود که 
شخصی را بازداشت کنند. در ادامه این شایعات، اظهارات دیگری مبنی بر اینکه 
سرمایه های ایرانی را به اسرائیل برده اند مطرح شد، در حالیکه این موضوع هم 
صحت نداشت و دامن زدن به این شایعات در واقع جفا در حق خانواده های این 

عزیزان بود که احساسات آنها را جریحه دار می کرد.

درخواست اطالق »شهید« به قربانیان منا
اوحدی با اعتقاد بر اینکه در حق خانواده های جان باختگاِن منا، جفا و بی توجهی 
شده است، سیاست حال حاضر سازمان حج و زیارت را رسیدگی به این خانواده ها 
اعالم کــرد و افزود: این خانواده هــا مصیبت بزرگی را تحمــل کردند و اکنون 
فقط ســه درخواســت دارند؛ دیدار با مقام معظم رهبری، اطالق واژه »شهید« 
به جان باختگان فاجعه منا و پیگیری حقوقی توسط دستگاه دیپلماسی کشور.

او کــه تاکنون با بازمانــدگان و خانواده هــای جان باختگان فاجعــه منا در 23 
شهر دیدار داشته اســت، به برخی مشکالت آنها اشــاره کرد و گفت: برخی از 
ایــن جان باختگان سرپرســت خانواده بودند که با از دســت رفتــن آنها، درآمد 
ماهانه خانواده نیز قطع شده و فرایند قانونی برای گرفتن گواهی فوت و تجدید 
حقوق شان، درگیر تشریفات قانونی و اداری شده است. این تقاضای سازمان حج 
و زیارت از هیات دولت اســت که با تصویب و ابالغ بخشنامه ای به وزارتخانه ها 
و ســازمان ها، این فرایند قانونی را تســهیل کند تا این خانواده ها بیش از این با 
مشــکل مالی مواجه نشوند. وی سپس با یادآوری فرمایش مقام معظم رهبری 
درباره خاکســپاری زائران ایرانی جان باخته در فاجعه منا در گلزار شهدا، اظهار 
کرد: از میان 461 زائر جان باختــه، 42 خانواده رضایت دادند 
پیکرها در مقبره الشــهدای مکه باقی بمانند، قرار بود 
بنیاد شهید و مقامات استانی در کنار گلزار شهدای 
شهر، یادمانی را برای آن جان باختگان به خاک 
سپرده شده در مکه احداث کنند، اما در بعضی 
از اســتان ها شــاهد بودیم بــا مطلق کردن 

شرایط قانونی، برخورد شده است.

فوریت شورای ائتالف اصولگرایان ارائه لیست است
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با بیان اینکه نسبت به وحدت حداکثری اصولگرایان خوشبین هستم، گفت: کمیته های شورای ائتالف اصولگرایان مشغول بررسی نامزدها هستند و قطعًا این امر یکی از فوریت های 
شورای ائتالف اصولگرایان است. محمد نبی حبیبی با اشاره به تشکیل شورای ائتالف اصولگرایان به عنوان یک حرکت زیرساختی در این جبهه اظهار کرد: پس از فعالیت های اصولگرایان در مسیر همگرایی و 
وحدت، شورای ائتالف اصولگرایان در تهران شکل گرفت و اکنون بررسی های مهمی در حوزه رصد نامزدهای انتخابات مجلس در حال انجام است. وی ادامه داد: تاکنون دو بیانیه از سوی این ائتالف صادر شده 

و سخنگوی ائتالف نیز نشستی خبری را با خبرنگاران برگزار کرده و اقدامات ائتالف را به طور کامل توضیح داده است که باید گفت تشکیل شورای ائتالف اصولگرایان نتیجه عالقه مندی همه اصولگرایان به 
ائتالف و وحدت بود. دبیرکل حزب مؤتلفه اســالمی با بیان اینکه همه اصولگرایان دغدغه ائتالف و وحدت داشتند، گفت: تا به حال کارها توسط سران اصولگرا به خوبی مدیریت شده به گونه ای که 

نسبت به وحدت حداکثری اصولگرایان بسیار خوشبین هستم. حبیبی با تأکید بر اینکه تشکیل شورای ائتالف اصولگرایان کار بسیار مهم و بزرگی بود، بیان کرد: برخی حتی احتمال تشکیل این 
شورا را نیز نمی دانند اما بنده تشکیل شورای ائتالف اصولگرایان را چند گام به جلو می دانم و روند وحدت اصولگرایان را در مقایسه با قبل بسیار امیدوارکننده می بینم.

انتشار لیست جامعتین تا هفته آینده
رئیــس دفتر جامعه مدرســین اعــالم کرد 
تالش می کنیم نشســت مشترکی با جامعه 
روحانیــت برگزار کرده و هفته آینده لیســت 
مشترک خبرگان نهایی شود.حجت االسالم 
علی ابراهیمی با اشــاره به برگزاری جلســه 
شــورای مرکزی جامعه مدرسین به ریاست 

آیت الله یزدی، اظهار داشت: در این جلسه فقط درباره مسائل جاری کشور 
بحث و تبادل نظر شــد و مهمان ویژه ای نداشــتیم.ابراهیمی با بیان اینکه 
تالش داریم جلســه مشــترکی با جامعه روحانیت برگزار کنیم، درباره زمان 
انتشار لیست مشترک خبرگان تصریح کرد: انشاالله سعی می کنیم تا هفته 
آینده لیست مشــترک نهایی شود.وی درباره حضور نام هاشمی رفسنجانی 
در لیست مشــترک نیز گفت : هنوز معلوم نیست و تاکنون تصمیمی در این 

مورد گرفته نشده است.

مگر دیوانه ایم اعتماد کنیم
ســخنرانی آیت الله حائری شیرازی در یادواره 
شصتمین سالگرد شهید نواب صفوی و یارانش 
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مگر 
دیوانه ایم که به آمریکا اعتماد کنیم، گفت: ما 
روی عهد آمریکا حساب نمی کنیم و اصال به 
او اعتماد نداریم. آیت الله محی الدین حائری  

شیرازی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم درباره اجرایی شدن برجام 
و میزان پایبندی طرف های غربی به اجرای این توافق اظهار داشت: مهم مسئله 
وفاداری و یا عدم وفاداری آنها نیست بلکه آنچه مهم است اینکه آمریکا توانسته 
بود اجماعی علیه ما تشکیل دهد و برجام باعث فروپاشی چنین اجماعی علیه 
ایران شــد. وی افزود: اگرچه این ها  برای ما ضرر دارد اما در مقابِل آن اجماعی 
که دشمنان انقالب اسالمی علیه ملت ایران تشکیل داده بودند، برجام توانست 

آن اجماع را خنثی کند و به سود ما شود؛ بعضی به این نکته ها توجه نمی کنند.

مایوس نیستیم؛ اعتراض می کنیم
رییس ســتاد اصالح طلبان تهــران اظهار 
داشــت: ضمن اعتراض به فضای موجود 
هرگــز مایوس نیســتیم و در هر شــرایطی 
لیســت های خــود را ارائــه خواهیــم داد.
علــی صوفــی بــا اشــاره بــه رد صالحیت 
اصالح طلبان گفت: اتفاقی که افتاده تنها 

در حوزه جریان اصالحات نیست، از اصولگرایان معتدل نیز عده  زیادی رد 
صالحیت شده اند و چون این اتفاقی فضای انتخابات را از شور و نشاطی که 
الزمه مشارکت گسترده مردم اســت می اندازد.عضو شورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت افزود: در حال حاضر تالش ما این اســت که افرادی را که تایید 
صالحیت شده اند مورد شناســایی قرار داده و رزومه آن ها را دریافت کنیم. 
از سوی دیگر تالش می کنیم افرادی که بی جهت رد صالحیت شده اند، با 

رایزنی های صورت گرفته مجددا به عرصه رقابت برگردند.

 ظلم نکنیم و به ظلم 
راضی نشویم

یادگار امام )ره( گفت: ســعی کنیــم در زندگی نه 
ظلم کنیم و نه به ظلم راضی شــویم.

حجت االســالم و المسلمین ســید حسن خمینی 
در دیدار جمعی از مــردم میانه در حرم مطهر امام 
خمینــی، بــا تأکید بــر اینکه نمی تــوان از حقوق 
بــزرگ مردان و زنــان غیور آذربایجان نســبت به 
ســرزمین ایران غفلت کرد، به نقش تاریخی مردم 
این منطقه در مقاطع مختلــف تاریخی و از جمله 
ایســتادگی آنان در دوران اســتبداد صغیر اظهار 
داشــت: درس بــزرگ ایســتادگی ســتارخان در 
تبریز که منجر به پیروزی مجدد مشــروطه شــد، 
این اســت که هیچ گاه نباید ناامید شد و می توان 
حتــی در محدوده یــک خانه هــم مقاومت کرد و 

پیروز شد.
وی با اشاره به غائله فرقه دموکرات در آذربایجان 
و تأثیر وفات مرجع بزرگ شــیعه آیت الله العظمی 
ســید ابوالحســن اصفهانی در حفــظ آذربایجان 
یادآور شــد: به عقیده اغلب تاریخ نگاران یکی از 
بزرگترین عوامل حفظ آذربایجان به عنوان قطعه 
ای از خاک ایران، شکوه پیوند دین و مردم در این 
منطقه اســت که نمود آن در تکریم و گرامیداشت 
مرحوم آیت الله اصفهانی پس از وفاتشــان نقش 

می بندد.
یــادگار امام یــادآور شــد: پیوند دین بــا مردم و 
آذربایجــان بــا ایران و حــق هر کــدام از این ها 
نسبت به یکدیگر در ســوگواری این مرجع بزرگ 
تقلیــد مشــخص اســت و از همیــن رو یکــی از 
بهتریــن نمادهای دیــن خواهــی آزادیخواهانه 
یــا آزادیخواهــی دین دارانــه مــردم آذربایجان 

. هستند
وی در ادامــه ســخنان خــود به بیــان روایتی از 
معصومیــن)ع( در خصــوص ضــرورت پرهیز از 
ظلم کردن پرداخت و یادآور شــد: امام باقر)ع( 
فرمــوده اند که پدر بزرگوار و اجداد ایشــان امام 
حســین)ع( و امیرالمؤمنیــن)ع(، در واپســین 
لحظــات زندگی توصیه کــرده اند کــه »فرزندم 
بپرهیز از ســتم بر کســی که جز خدا یاوری بر تو 
نمــی یابد«. بنابــر این روایت، ظلم به کســی که 
هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد به ســرعت به ظالم 

برمی گردد.
ســید حســن خمینی تصریح کرد: این امر بدان 
معنا نیست که به ســایر انسانها ظلم کنیم، گرچه 
ممکن اســت ســتم کردن به آنان دستاوردهای 
ظاهری داشته باشد؛ اما باید به یاد داشته باشیم 
که ظلم کردن به کســی کــه هیچ کمک و یاوری 
غیــر از خدا نــدارد به شــدیدترین و ســریع ترین 
وجه به سوی ظالم برمی گردد. همانگونه که در 
روایات متعددی از معصومین)علیهم الســالم( 
ذکر شــده اســت که دعای مظلوم به ســرعت از 
آســمان ها عبــور می کنــد و به خدا می رســد و 
ظلِم ظالم قبل از رســیدن بــه مظلوم به خودش 

باز می گردد.
وی با توصیه به اینکه سعی کنیم در زندگی نه ظلم 
کنیم و نه به ظلم راضی شــویم، یادآور شد: تاریخ 
آذربایجان از مشــروطه تا انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس، تاریخ عدالت خواهی است و از افتخارات 

این خطه تداوم همین خط است.
در ایــن دیدار که پــدر شــهیدان اســماعیلی نیز 
حضور داشــت، دکتر شــورچی از فعاالن سیاسی 
شهرستان میانه در سخنان کوتاهی بر نیاز جامعه 
به درک معنا و اســتفاده از اندیشــه امــام خمینی 

تأکید کرد.

رویداد ۲4: روحانی در سیبل تندروها
انتقاد شدید حسن روحانی از رد صالحیت های گسترده داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، خشم رسانه های 

تندروی نزدیک به اردوگاه اصولگرایان را در پی داشت.

 بهار نیوز نوشت: مي خواهند مردم پاي صندوق نیایند
یادمان باشد دکتر ظریف ها نتیجه انتخاب درست ما در خرداد92 است و احمدی نژاد و جلیلی هم خروجی انتخاب های خود ما هستند. در 

باد غرور و سرمستی برجام نخوابیم و با چشمانی باز از دستاوردهای دولت خود حفاظت نماییم.

 نامه نیوز نوشت: بی پرواترین روحانی دوران
روحانی برگزاری آزاد انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری را مهم ترین آزمون خود بعد از برجام می داند و معتقد است که این 

انتخابات را با موفقیت انجام دهد بزرگ ترین کار خود در سیاست داخلی را انجام داده است.

 تسنیم نیوز نوشت: پایه حقوقی سخنان اخیر رئیس جمهور
مردم در رفراندوم 9 دی 88 مرز خود را با فتنه گران اعالم کردند. تردیدی وجود ندارد فتنه گران به روی انقالب و امام و نظام خنجر کشیدند، 

حال اگر نماینده ای آن قدر شرارت نشان دهد که بی پروا از اهل بغی حمایت کند، باید او را ملتزم به نظام و انقالب دانست؟

 پارس نیوز نوشت: چرا اصالح طلبان مجددا اسم رمز آشوب و تقلب را برگزیده اند؟
آنها در جریان انتخابات سال 88 نیز زمانی که مطمئن شدند، آرای مردم به سمت کاندیدای رقیب می رود، پیش از انتخابات شائبه تقلب را 

مطرح ساختند و پس از انتخابات نیز با دستاویز قرار دادن تقلب، ضریه های فروانی به نظام وارد ساختند.

عکس روزسایت نگار

»شی جین پینگ« 
رئیس جمهوری چین 
و هیأت همراه عصر 
شنبه با حضرت آیت الله 
خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی دیدار کردند.

خبرنامه
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رصدخانه

سودای احیای جاده ابریشم 
سفر دو روزه رئیس جمهور چین به تهران آغاز شد

شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به دعوت رســمی حســن روحانی، 
رئیس جمهور کشــورمان، بامداد شنبه در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی 
و اقتصادی برای انجام ســفری دو روزه وارد تهران شــد و در فرودگاه مهرآباد 
مورد استقبال محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان قرار گرفت. بر 
اساس بیانیه های رسمی، گسترش و تعمیق بیش از پیش مناسبات دو جانبه، 
منطقه ای و بین المللی و همچنین ارتقای سطح همکاری های مشترک در 
زمینه های گوناگون سیاســی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران و 
پکن، از جمله اهداف دیدار رسمی شی جین پینگ از جمهوری اسالمی ایران 
است. در جریان دیدارهای روز نخست شی در تهران، به جز امضا شدن تعدادی 
یادداشت تفاهم مهم همکاری میان طرفین، طرح جدید پکن برای تعامل با 

خاورمیانه نیز اعالم شد.
رییس جمهوری چین پس از ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد گفت: »چین 
خواهان گسترش و ارتقای سطح روابط وهمکاری دوجانبه با هدف گشودن 
فصــل جدیدی از روابط جامع، درازمدت و پایدار با جمهوری اســالمی ایران 
اســت«. وی افزود: »طی هزاران ســال، دو ملت ایــران و چین ارتباطات و 
تعامالت دوستانه ای در مسیر جاده تاریخی ابرایشم برقرار کرده و اثرات روشنی 
نیز در تاریخ دو کشور باقی گذاشته و تا کنون این آثار در زندگی مردم دو کشور 
ادامه دارد. پس از برقراری روابط سیاســی دو کشور، همکاری های دو جانبه 
شاهد دستاوردهای برجسته ای در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده 
است«. شی همچنین با اشاره به اینکه پس از به دست آمدن برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام(، مناســبات دوجانبه با فرصت توسعه جدیدی روبرو است، 
افزود: »چین آمادگی دارد با تشریک مســاعی با طرف ایرانی و با استفاده از 
موقعیت مطلوب، سطح روابط و همکاری دو جانبه را ارتقا دهد تا فصل جدیدی 

از روابط جامع، درازمدت و پایدار آغاز شود«.
همزمان با ورود شی به تهران، یک روزنامه چینی از طرح جدید این کشور برای 
خاورمیانه خبر داد. به نوشته »چاینا دیلی«، این طرح که »خاورمیانه پیشرفته 
صنعتی« نام گرفته، ناظر بر کمک هایی است که چین در قالب وام و اختصاص 
اعتبارات مالی به کشورهای خاورمیانه ارائه خواهد کرد. در این مطلب به نقل از 

شی آمده: »ما در این اندیشه ایم و بر این باوریم که خاورمیانه باید به یک منطقه 
پیشرفته صنعتی تبدیل شود«. چاینا دیلی در بیان جزئیات این طرح می نویسد 
رئیس جمهور چین خواســتار اعطــای وامی 15 میلیــارد دالری به منطقه 
خاورمیانه برای اجرای طرح های زیربنایی و همچنین توسعه همکاری هایی 
است که ظرفیت و بازدهی تولیدی باالیی دارند. انتظار می رود به همین منظور، 
یک صندوق سرمایه گذاری ویژه نیز با مشارکت برخی کشورهای منطقه و چین 
به ارزش 20 میلیارد دالر برای اجرای طرح های فناوری، تولیدات پیشرفته و 
انرژی ایجاد شــود. رئیس جمهور چین گفت پنج سال آینده باید برای چین و 

خاورمیانه سال های توسعه و پیشرفت سریع باشد.
گفتنی اســت در نخســتین روز دیدار رئیس جمهور چین از ایران، 1۷ سند و 
یادداشــت همکاری بین دو کشور به امضا رسید و اعالم شد که ایران و چین 

برنامه تجاری طوالنی مدتــی را اجرا خواهند کرد. یادداشــت تفاهم ارتقای 
کمربند اقتصادی جاده ابریشــم و ایجاد جاده ابریشــم دریایــی قرن 21، از 
جمله اسنادی اســت که توســط وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و رئیس 
کمیسیون توسعه و اصالحات چین امضا شــد. همکاری در زمینه مصارف 
صلح آمیز انرژی هسته ای، دیگر یادداشت تفاهمی بود که به امضای رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران و رییس آژانس انرژی اتمی چین رسید. عالوه بر 
آن، معاهده ای بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه 
معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری و معاهده معاضدت قضایی 
در موضوعات مدنی و تجاری توسط وزیر دادگستری ایران و وزیر امور خارجه 
چین به امضا رسید. تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ایران 
و وزارت علوم و تکنولوژی چین توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 

و وزیر امور خارجه چین و یادداشــت تفاهم همکاری های زیســت محیطی 
میان سازمان حفاظت محیط زیســت، صندوق ملی محیط زیست ایران و 
کمیسیون ملی توسعه و اصالحات چین در خصوص ارایه کاال برای مقابله با 
تغییرات آب و هوا، توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و رییس 
کمیسیون توسعه و اصالحات چین منعقد شد. شی جین پینگ در ادامه سفر 
خود به تهران، با حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد. روحانی در 
نشست مطبوعاتی خود با رئیس جمهور چین از گسترش روابط تجاری ایران و 
چین به 600 میلیارد دالر تا 10 سال آینده خبر داد. وی با بیان اینکه روابط ایران 
و چین از یک پشــتوانه دو هزارساله برخوردار است و دو ملت افکاری نزدیک 
به هم درباره مسائل جهانی دارند، اظهار داشت: »خوشحال هستیم که این 
سفر در یک مقطع تاریخی مناسب، آن هم پسابرجام و پساتحریم محقق شده 
است«. رئیس جمهور گفت وگوی امروز خود را با رئیس جمهور چین، پنجمین 
مذاکره اش با وی در طول دو و نیم ســال اخیر عنوان کرد و گفت: »امروز در 
جلسات عمومی و خصوصی درباره مسائل مورد عالقه دوجانبه ، منطقه ای و 
بین المللی بحث کردیم. راجع به روابط راهبردی دو کشور و تنظیم سند جامع 
25ساله و ارتقای ســطح روابط دوجانبه ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد 
دالر بحث و بررسی کردیم«.  رئیس جمهور چین نیز در این نشست مطبوعاتی 
ضمن قدردانی از دولت ایران در دعوت وی به تهران، اظهار داشت: »این اولین 
سفر من به ایران است و امیدواریم با این سفر، چشم انداز خوبی برای روابط دو 
کشور پیش بینی شود«. وی با اعالم اینکه »مذاکرات صادقانه و ثمربخشی با 
رئیس جمهور ایران داشتیم و به توافقات گسترده ای نیز دست یافتیم« تصریح 
کرد: »درباره توسعه روابط دو کشور صحبت کردیم. چین بزرگ ترین شریک 
تجاری ایران است و ما نیز ایران را برای خود یک شریک تجاری می دانیم«. 
رئیس جمهور چین با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و رسانه ای ایران 
و چین خواستار توسعه روابط در این زمینه ها شد و تأکید کرد: ایران و چین دو 
کشور مهم در حال توسعه هستند و باید در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی 
به اشتراکاتی برسند و امیدواریم با سفر من به تهران، عالوه بر گسترش روابط 

دو کشور، مسیر توسعه صلح در منطقه را تقویت کنیم«.

مشاجره ظریف و شاهزاده سعودی در اجالس »داووس« 
خبرگزاری رویترز می نویسد محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی، در جریان یکی از جلسات خصوصی مجمع جهانی اقتصاد که پشت درهای بسته برگزار شد، با یکدیگر وارد مجادله لفظی شدند. جلسه 
مذکور با هدف تالش برای برقراری صلح در ســوریه برگزار شــده بود در این جلسه، ظریف در سخنان خود اشاره کرد که ایران از راه حل سیاسی در سوریه حمایت کرده و زمانی که باالخره سال گذشته به مذاکرات صلح دعوت شد، طرحی 
چهار ماده ای را در این زمینه ارائه کرد.  در ادامه، وزیر خارجه ایران بدون نام بردن از کشــوری خاص، به طور غیرمســتقیم به انتقاد از عربســتان پرداخت و آن هایی را که بر آتش اختالفات فرقه ای میان شــیعه و سنی در منطقه می دمند، 
محکوم کرد. وی همچنین دولت عربســتان را متهم کرد که با صرف میلیون ها دالر جهت البی گری، در راســتای جلوگیری از حصول توافق هســته ای ایران تالش کرده بود. وی با بیان اینکه پس از موضوع حمله به ســفارت عربستان، 
سعودی ها دچار تشویش شدند، گفت »آن ها باید به عقل خود رجوع کنند«.  در واکنش به سخنان ظریف، ترکی الفیصل به انتقاد از نقش ایران در سوریه پرداخت. وی با به کار بردن یک ضرب المثل عربی، خطاب به ظریف گفت: »من 
واقعًا چیزی که می گویی را دوست دارم؛ اما وقتی به آنچه انجام می دهی نگاه می کنم، متعجب می شوم«. وی ایران را متهم کرد که 10 هزار نیرو برای حمایت از اسد به سوریه اعزام کرده است. وی اسد را »تروریستی که مردم خود را می 

کشد« توصیف کرد که با حمایت مستقیم تهران در قدرت باقی مانده است.

پناهجویی با کودکش درون پتو، منتظر قطار هست  تا آنها را از ایستگاه پرژوو در 
صربستان به کرواسی ببرد.

پلیس فرانسه از گاز اشک آور برای 
متفرق کردن مهاجران معترض در شهر 

کاالئیس استفاده کرد.

وقوع برف و کوالک بی سابقه در نواحی شرقی آمریکا موجب شد تا 10 ایالت در حالت فوق العاده با وضعیت اضطراری قرار 
گیرد.

تیراندازی در مدرسه ای در استان 
ساسکاچوان کانادا 4 کشته برجاگذاشت.

 تمهیداتی برای نظارت بر برنامه 
موشکی ایران

شــورای امنیت اعالم کــرد تدابیر تــازه ای را بــرای نظارت بر 
تحریم های تســلیحاتی و موشــکی علیه تهران در نظر گرفته 
است. این شــورا در نظر دارد بر اجرای آن دسته از تحریم هایی 
نظارت کند که به رغم رفع تحریم های اتمی هنوز باقی مانده اند. 
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خبر داد که با در 
نظر گرفتن تمهیدات تازه ای در پی نظارت بر اجرای تحریم های 
تســلیحاتی علیه ایران و محدودیت ها علیه برنامه موشکی آن 
اســت که به رغم برداشته شدن تحریم های اتمی هنوز بر جای 

خود استوارند.

 دیدار کری با مقامات عرب 
درباره ایران

وزرای خارجه کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس قرار 
است روز شــنبه در ریاض، پایتخت عربســتان، با جان کری، 
وزیــر خارجه آمریکا دیــدار کنند. طرف ها در ایــن دیدار درباره 
موضوعات مربوط به منافع دو جانبه، به ویژه توافق هســته ای 
ایران به رایزنی خواهند پرداخت. عبداللطیف الزیانی، دبیر کل 
شورای همکاری خلیج فارس می گوید »شراکت راهبردی« دو 
طرف نیز از جمله موضوعات محل بحث خواهد بود. ســفر روز 
شنبه کری، اولین ســفر او به منطقه خلیج فارس بعد از اجرایی 

شدن برجام در 26 دی ماه سال جاری خواهد بود. 

  شرط عربستان 
برای پایان تجاوز به یمن

احمد عسیری، سخنگوی ارتش متجاوز عربستان، موافقت 
با توقف جنگ در یمن را مشــروط به پذیرش قطعنامه 2216 
از ســوی جنبش انصارالله دانست. عســیری با ادعای اینکه 
عربســتان دارای حاکمیت مســتقل اســت، گفــت: »هیچ 
کشــوری نمی تواند مانع خرید تســلیحاتی عربســتان به هر 
انــدازه ای که نیــاز دارد، بشــود«. وی مدعی شــد: »ارتش 
عربســتان پــس از جنگ ســال 2009 با جنبــش انصارالله 
دوره های آموزشــی زیادی برای امن کردن مرزهای جنوبی 

گذرانده است«.

 طرح جدید ضد ایرانی یک سناتور 
آمریکایی

یــک ســناتور آمریکایی طرحــی را ارائــه کرده که خواســتار 
جلوگیری از پرداخت هرگونه وجهی به ایران برای حل و فصل 
دعاوی طرح شــده در »دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا« 
است. سناتور جری موران در بیانیه ای اعالم کرده: »آمریکا 
نباید به دولت هایی پول بدهد که علنی حقوق بشــر را نقض و 
با افتخار از قطعنامه های شــورای امنیــت تخلف می کنند و 
خواســتار نابودی آمریکا و متحدانش هستند... دولت باید به 
ایران یادآوری کند، تروریسم و گروگان گیری منبع سودآوری 

نیست«.

بین الملل



5 شنبه 3 بهمن ماه 1394

دیتا سنتر چینی در ایران
شرکت هوآوی در ایران مرکز داده می سازد

»شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین، در ســفر دوره ای خود به خاورمیانه 
پس از ریاض و قاهره وارد تهران شد. برخی کارشناسان مسائل بین المللی این 
سفر دوره ای را تنها با نگاه به مناسبات اقتصادی و تجاری چین با سه کشور مهم 
خاورمیانه ارزیابی کنند اما تحلیلگران بر این باورند که سفر رییس جمهوری چین 
پیام هایی در عرصه سیاســی و دیپلماتیک نیز به همراه دارد و نشان از ورود نرم 
چین به برخی بحران هــای جهانی دارد که البته این دگرگونی با حضور در قلب 

انرژی جهان آغاز شده است.
شاید بتوان مدعی شــد که همزمان با افزایش حضور و نقش آفرینی آمریکا در 
شــرق آسیا، چین در پی جای پای محکمی در حوزه عمل رقیب )آمریکا( است 
و این سفر نیز در همین راســتا صورت می گیرد. افزون بر این تحلیلگران سفر 
رییس جمهوری چین به ایران را که پس از 13 ســال تکرار شده است - آخرین 
بار رییس جمهوری »جیانگ زمین« در سال 2002 به تهران سفر کرد- گامی 
مهم در گسترش روابط تجاری بین دو کشور و نقطه عطفی در مناسبات منطقه 
ای و بین المللی ارزیابی می کنند. اما صرف نظر از همه پیامدهای دیپلماتیک، 
سیاسی و اقتصادی ســفر رئیس جمهور چین به تهران، پیامدهای این سفر در 
حوزه آی تی و آی سی تی نیز قابل توجه است. چینی ها اکنون مدتی است که به 
عنوان برندهای معتبر و معروف در این حوزه شناخته شده اند و به دنبال باز کردن 
جای پای خود در خاورمیانه و بازارهای نو ظهور از هیچ فرصتی دریغ نمیکنند. 
شــاید از همین روی است که بنا گذاشتن یک دیتا سنتر یا مرکز داده ها در ایران 

از سوی شرکت چینی به یک موضوع جذاب تبدیل میشود.

مذاکرات وزیر ارتباطات با چینی ها
بر همین اســاس وزیر ارتباطات از مذاکرات ایران و چین برای ورود این کشور 

به پروژه اپراتور فیبر نوری و طرح های ماهواره ای خبر داده اســت. روز گذشته 
محمــود واعظی در ایــن خصــوص در صفحــات اجتماعی خود بــه ارائه ی 

توضیحاتی پرداخته و اعالم کرد:
»روز جمعــه با میائووی، وزیر صنعت و فنــاوری جمهوری خلق چین، در محل 
وزارت ارتباطات دیدار داشتیم. محور جدید همکاری های دو کشور در فضای 
تازه بعد از برداشــته شــدن تحریم ها، همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات و حوزه ماهواره ای خواهد بود.
شرکت های چینی با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، به همکاری با شرکت های 
ایرانی خواهند پرداخت. همچنین کمیته ای مشــترک در ســطح مدیران حوزه 
ارتباطات دو کشــور تشــکیل گردید که این کمیته، توافق های انجام شده بین 

طرفین را تا رسیدن به مرحله اجرا پیگیری کند.
در ضمن مقرر گردید شــرکت های چینی در پروژه تکمیل و رساندن فیبر نوری 
به در منازل با ایــران همکاری کرده و طرفین در زمینه های نرم افزار و توســعه 

زیرساخت ها روابط خود را گسترش دهند.«
همچنین واعظی در قالب پســت دیگری از همــکاری چینی ها در زمینه ی 
ماهواره ای خبر داد و عنوان کرد: »در جریان دیدار روز جمعه با وزیر صنعت 
و فنــاوری اطالعات چین، ســند توســعه همــکاری در بخــش ارتباطات و 
فناوری اطالعات دو کشــور ایران و چین به امضاء رســید. در این ســند، بر 
توســعه همکاری در محورهای تحقیق و پژوهش، توســعه زیرساخت های 
ارتباطاتی و مخابراتی و همکاری درباره ماهواره تاکید شــده است. براساس 
این ســند، شــرکت هوآوی چین یک مرکز داده در ایران تاسیس خواهد کرد 
تــا همکاری های خود با طرف هــای ایرانی در بخش دولتــی و خصوصی را 

گسترش دهد.«

قشم قطب مرکز داده های خاورمیانه
در همین حال گزارش شده است که استاندار »گوانگ دونگ« چین با بیان اینکه 
قوی ترین و بهترین صنعت الکترونیک کشور مطبوعش در این استان قرار دارد، 
گفت: آماده ایم با انتقال این صنعت به قشم، این منطقه آزاد را به قطب دیتاسنتر 

)مرکز داده( خاورمیانه تبدیل کنیم.
»چو سیادن« عصر جمعه در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشــم، افزود: رفع تحریم ها علیه ایران فرصت مناسبی است تا چین به عنوان 
یک دوســت و شــریک مهم اقتصادی ایران، در حوزه های مختلف صنعتی و 

تجاری در منطقه آزاد قشم همکاری کند.
اســتاندار »گوانگ دونگ« بعد از ظهر جمعه در راس هیاتی 15 نفره وارد قشم 
شــد و در فرودگاه بین المللی این جزیره مورد استقبال حمیدرضا مومنی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم و علی شمس ارکانی عضو 
هیات مدیره این ســازمان قرار گرفت. گوانگ دونگ' بزرگترین و ثروتمندترین 
استان چین است که سه منطقه آزاد 'شنزن'، ' گوانگ جو' و 'شانگهای' در آن 
واقع است و با 83 میلیون نفر جمعیت بیشترین تولید ناخالص داخلی چین را به 

خود اختصاص داده است.
آنگونه که پیداست از هم اکنون چینی ها در کنار سایر فرصت های سرمایه 
گذرای اقتصادی که در ایران برای آنها فراهم اســت نگاهی جدی به بازار 
فن آوری اطاالعــات و ارتباطات ایران نیز دارنــد و از آنجایی که غول های 
چینی اکنون مدتی اســت که بــه دنبال بازارهای جذابــی مانند ایران برای 
رســیدن به رقبای غربی خود میگردند، به نظر میرســد که در آینده نزدیک 
شــاهد گســترش حجم ســرمایه های چینی در بازار آی تی و آی ســی تی 

ایران باشیم.

گوگل )آلفابت( در آستانه سبقت از اپل
سال 2015 سال بزرگ و پر حادثه ای 
برای گوگل بود: لوگوی این شــرکت 
عوض شــد، تعــدادی از کســب و 
کارهای گوگل به عنوان استارت آپ از 
شرکت مادر جدا شدند و در نهایت همه 
زیر مجموعه ها و شرکت های تابعه 
گوگل زیر نام »آلفابت« قرار گرفتند. 

اکنون آلفابت در آســتانه معرفی شدن به عنوان با ارزش 
ترین شرکت دنیا و گرفتن جایگاه اپل است.

همه شرکت های تابعه ای که مرتبط با گوگل هستند سال 
خوب را پشت سر گذاشتند و امروز ارزش همه آنها به بیش 
از 500 میلیارد دالر رسیده است. یعنی رقمی قابل توجه 
برای پر کردن شکاف میان گوگل و رقیب بزرگش اپل که 

ارزش سرمایه های آن برابر با 535 میلیارد دالر است.
این در حالی اســت که اپل چندان ســال خوبی را پشت 

سر نگذاشته اســت و در حال حاضر 
مشتریان مانند سابق اقدام به خرید 
گوشــی نمیکنند. این موضوع برای 
شــرکتی مانند اپل که بیش از نیمی 
از درآمد خود را مدیون فروش آیفون 

است؛ اصال خوب نیست.
اما آلفابت در ایــن وادی چه میکند؟ 
گوگل )یعنی خود گوگل( هنوز به عنوان پادشــاه قلمرو 
تبلیغات فرمانروایی میکند هرچند لباس مبدل پوشیده و 
سعی دارد خود را به عنوان یک اتاق فکر مدنی نشان دهد 
و این در حالی اســت که ســایر تابعه های آلفابت بر روی 
پروژه هایی نظیر اینترنت فوق ســریع، دانش روبوتیک 
و خودروهای خودران ســرمایه گذاری کرده اند. به نظر 
سال 2016 ســال پر رونقی برای آلفابت خواهد بود، اما 

برای اپل؛ هرگز!

وقتی مخاطبان تلگرام بیشتر از تلوزیون می شود
سرپرست شــرکت مخابرات ایران با 
اشاره به لزوم مدیریت فضای مجازی، 
نشر معارف دینی، انسانی و علمی را 
ظرفیت ویژه مخابرات برای استفاده 
از فرصت بی بدیل این فضا در عصر 
حاضر عنوان کــرد. مهندس دهناد 
ضمن اعــالم مطلب فــوق افزود: 

»رشد و پیشــرفت نرم افزاری و ســخت افزاری فناوری 
اطالعات و ارتباطات، به ویژه در 15 ســال اخیر بســیار 
بی ســابقه بوده است ، اما مســئله مهم تر، برنامه ریزی 
برای استفاده از فرصت های بی بدیل این فضا برای نشر 
ارزش های انسانی دینی و علمی است.« وی گفت: »به 
موازات پیشرفت امکانات، ضریب افزایش کاربران نیز 
به صورت فزاینده ای رشــد کرده اســت . در حال حاضر 
تنها شــبکه اجتماعی تلگرام در ایران 14 میلیون کاربر 

دارد کــه میانگین اســتفاده آن ها از 
این شبکه احتماال بیش از 2 ساعت 
برای هر نفر در روز است، یعنی چندین 
برابر تماشای تلویزیون« وی افزود: 
»شبکه های اجتماعی برای عبور از 
مرزهای جغرافیایی به گذرنامه و روادید 
نیاز ندارد. بنابراین، برخورد های سلبی 
پلیس فتا با جرایم و تهدیدهای فضای مجازی، ضروری 
و قابل تقدیر اســت.« مهندس دهناد همچنین تصریح 
کرد: »مسئله مهم تر، برنامه ریزی برای استفاده از فرصت 
های بی بدیل این فضا در نشر ارزش های انسانی، دینی 
و علمی است و شرکت مخابرات ایران با استفاده از تمام 
ظرفیت خود در بخش ثابت و سیار در سراسر کشور به این 
امر مبادرت ورزیده و در این راستا با نهادهای نقش آفرین 

در این بخش آماده همکاری همه جانبه است.«

رقیب SpaceX کار را برای 
ایالن ماسک سخت کرد

شــرکت خصوصــی فضانــوردی بنیانگــذار آمازون 
 New جف بزوس« روز گذشــته موفق شد موشک«
Shepard خــود را که یک ماهواره بر اســت پرتاب و 
مجددا سالم بر روی زمین بنشاند. این دومین بار است 
که این موشــک پرتابــو مجددا بر روی زمین نشــانده 
میشود تا رقیب جدی ایالن ماسک در SpaceX باشد.
بر اســاس گفته های بزوس آخرین آزمایش به خوبی 
نشــان میدهد که این سیســتم کامال مطمئن برای 
 Blue موشــک های قابل بازیافت اســت. شــرکت
Origin گفته است که این راکت مسافتی برابر با 63 
مایل یا 101.۷ کیلومتر بر فراز تجهیزات پرتاب موشک 
این شرکت در تگزاس غربی پرواز کرده است و مجددا 

در همان نقطه پرتاب فرود آمده است.
معنی ایــن آزمایش دوم این اســت که موشــک این 
شرکت توانسته اســت دوبار تا Karman Line – خط 
غیر ریم که 100 کیلومتر باالی سطح زمین است و در 
واقع شروع فضا شناخته میشود – پرواز کرده و به شکل 

موفقیت آمیزی فرود آید.
این در حالی است که اکنون موشک هایی که برای قرار 
دادن تجهیزات و ماهواره ها در فضا پرتاب میشوند، به 
هیچ وجه قابل بازیافت و اســتفاده مجدد نیستند. اما 
 Blue Origin و شرکت SpaceX پروژه هایی مانند
در پی آن هستند که با فرود سالم موشک های پرتاب 
شده هزینه ســفرهای فضایی را تا حدی زیاد کاهش 

دهند.
به نظر میرسد که کار شــرکت Blue Origin در این 
مورد بسیار ساده تر است. صرف نظر از برخی تغییرات 
ســخت افزاری و همچنین نرم افــزاری و همچنین 
جایگزین کردن چترهای نجات کپسول، این شرکت 

کار زیادی برای پرواز مجدد موشک خود ندارد.
جف بزوس در یک پست وبالگی در مورد این آزمایش 
موفقیت آمیز نوشته است: داده های به دست آمده از 
آزمایش ماه نوامبر – اولیــن آزمایش موفقیت آمیز این 
پروژه – با تخمین های ما قبل از پرواز کامال نزدیک بود 

که موفقیت آزمایش امروز را ساده ساخت. 
همانگونه که گفته شــد Blue Origin تنها شرکت 
فعال در این خصوص نیست. پروژه Space X ایالن 
ماســک نیز اخیرا موفق شد تا موشک خود فالکون 9 
را بعد از فرستادن به فضا، سالم بر روی زمین بنشاند. 
اما اکنون شــرکت Blue Origin با دومین آزمایش 
موفقیت آمیز خود به رقیبی جدی بــرای پروژه ایالن 

ماسک تبدیل شده است.

کناره گیری مسئول پروژۀ 
بحث برانگیز تیتان اپل

آن گونه که وال اســتریت ژورنال گزارش کرده استیو 
زادسکی )Steve Zadesky( مسئول اصلی پروژۀ 
تیتان )Titan( شرکت اپل، که تصور می شود پروژۀ 
این شــرکت برای تولیــد خودروهــای الکترونیکی 
باشد، اپل را ترک کرده است. هرچند در این گزارش 
سعی شــده چنین نشــان داده شــود که این مسئله 
ناشــی از دالیل کاری نبوده و مسائل شخصی عامل 
این تصمیم بوده اســت، اما در هر حــال این جدایی 
عقب گردی مهم در پــروژۀ خودروهای جدید اپل به 

شمار می آید.
زادسکی که تا سال 1999 مهندس شرکت فورد بود، 
 Cupertino( در این ســال فورد را به مقصد کوپرتینو
بخشی از Silicon Valley( ترک کرد و تا جایی رشد 
کرد که معاون طراحی تولیــد پروژه های آیپد و آیفون 
در شرکت اپل شد. گفته می شود این فارغ التحصیل 
دانشگاه اســتنفورد بیش از 90 نوآوری را به نام خود به 

ثبت رسانده است.

رصدخانه

»سارا« سریع ترین جاندار روی زمین از میان ما رفت!
وقتی سخن از سریع ترین 
جانــدار روی زمین باشــد 
چه چیــزی به ذهن شــما 
میرســد؟ شــاید »یوسین 
بولــت« قهرمــان دو صد 
متر! اما این گونه نیســت. 
رکورد ســریع تریــن جاندار 

روی زمین از آن »ســارا« یوزپلنگ باغ وحش 
Cincinnati Zoo اســت. متاســفانه ایــن 
حیوان دوســت داشتنی روز گذشــته در سن 
15 ســالگی از میان رفــت. وی دوبار موفق 
شده بود رکورد ســریع ترین جاندار روی زمین 
را بشکند. در ســال 2009 ســارا 100 متر را 

در زمــان 6.13 ثانیه طی 
کرده بــود و اولیــن رکورد 
را در ایــن زمینــه بــه ثبت 
رســاند. اما در سال 2012 
وی رکورد خود را شکست 
و با ثبت زمان 5.95 ثانیه 
برای بار دوم رکورد ســریع 
تریــن موجــود روی زمین را به نــام خود ثبت 
کرد. معنی این حرف آن اســت که وی در سن 
یازده ســالگی ســرعتی برابر با 61 مایل یا 98 
کیلومتر در ساعت داشــته است. جالب آنکه 
بیشتر یوزپلنگ ها هیچ وقت به یازده سالگی 

نمیرسند.

سفر با سرعتی نزدیک به سرعت صوت تا سه سال دیگر
 –  Hyperloop مفهــوم 
هایپرلوپ – ایده ای اســت 
مبتنی بر حرکت دادن یک 
قطار در یک تونل با فشار کم 
با حداکثر سرعت ۷40 مایل 
در ســاعت. این ایده اولین 
بار توســط ایالن ماسک، 

صاحــل امتیــاز پــروژه Space X و مالــک 
شرکت تسال – ســازنده خودروهای الکتریکی 
– مطرح شده اســت و میتواند مســافران را از 
لــس آنجلس ظرف حدود 30 دقیقه به ســان 
فرانسیسکو برساند – مسافتی برابر با 382 مایل 
 Hyperloop یا 615 کیلومتر. اخیرا شرکت

 T r a n s p o r t a t i o n
یعنــی   Technologies
همان شرکتی که قرار است 
ایــده ایــالن ماســک را به 
واقعیت تبدیــل کند، اقدام 
به ثبت اجــازه نامــه برای 
ســاخت یک ســاختمان و 
 Quay Valley 5 مایل خط آهــن در منطقه
 Hyperloop کالیفرنیا کرده است. مدیر عامل
در   Transportation Technologies
اجالس داووس گفته: طــی 36 ماه آینده ما 
اولین مســافران را در هایپرلوپ با ابعاد اصلی 

خواهیم داشت.

تثبیت جایگاه ایران در رتبه هفتم تولید علم نانو
راساس آخرین رتبه بندی 
در  جهــان  کشــورهای 
تولید علــم  نانو، محققان 
ایرانــی با انتشــار شــش 
هــزار و 160 مقالــه در 
حــوزه فنــاوری  نانــو در 
سال 2015 همانند سال 

گذشــته در جایگاه هفتم جهان در شاخص 
تولید علم نانــو قرار دارند. بر اســاس داده 
های بانک اطالعاتی اســتت نانو در ســال 
2015 تعــداد 130 هــزار و 623 مقاله در 
حوزه فناوری نانو به چاپ رســیده است که 
1.6درصد نســبت به ســال 2014 درصد 

رشد داشته است. مقاالت 
بــا موضــوع فنــاوری نانو 
9.6 درصد از کل مقاالت 
ســال 2015 را بــه خــود 
اســت.  داده  اختصــاص 
کشــورهای چین، امریکا 
و هند بــه ترتیب بــا چاپ 
44 هــزار و 493، 21 هزار و ۷50 و 9 هزار 
و 86۷ مقاله بیشــترین انتشــارات علمی را 
در حوزه فناوری نانو داشته اند که نسبت به 
ســال قبل به ترتیب ۷.99 درصد افزایش، 
2.65 درصد کاهش و 0.5 درصد افزایش 

داشته است.

آی تی
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پنجره

فصل این میوه جادویی را از دست ندهید!
مروری بر خواص نارنج و بهارنارنج

مریم مرادیان نیری- نارنج میوه درختچه ای از خانواده مرکبات اســت که موطن 
اصلــی آن را چین می دانند. این میوه در قرون وســطی به عنوان دارویی توســط 
پزشکان عرب استفاده می شد. در قرن شانزدهم میالدی ملکه ایتالیا به نام آناماری 
دنروال، اولین بار از عطر گل های آن به عنوان معطرکننده دستکش هایش استفاده 
کرد. از آن به بعد عطر آن به نام نرولی مشهور و استفاده از آن روز به روز بیشتر شد.  
گل های نارنج در ایران به نام بهار نارنج معروف است که بوی بسیار معطر و مطبوعی 
دارد. قسمت های مورد استفاده نارنج شامل آب میوه، پوست میوه و گل های آن 
است. میوه ها دارای ترکیبات مختلفی از جمله امالح، ویتامین ها، فالونوییدها، 
اسیدهای گیاهی و اسانس و اثرات محرک هضم، ضدیبوست، انرژی زا، خلط آور، 

ضدسرفه، آرام بخش، رفع بدخوابی و تسکین شوک هستند. 
آب نارنج به خصوص برای خروج خلط های غلیظ و زردرنگ مفید است. در ضمن، 
آب نارنج نارس در بعضی خواص از نوع رسیده آن قوی تر است. به همین دلیل از 

هر دو نوع رسیده و نارس استفاده می شود. 
از دیگر اثرات آب نارنج می توان به ضدسرطان، ضدحساسیت، آنتی اکسیدان، 
محافظ کبد، کاهنده قند، کلسترول خون، پایین آورنده پرفشاری خون، کاهش 

اسیداوریک و محرک سیستم ایمنی بدن اشاره کرد. 
رایحه نارنج که از گل آن به دست می آید دارای خواص ضدافسردگی، آرام بخش، 
ضداســهال، نرم کننده پوســت و جلوگیری کننده از شکنندگی مویرگ هاست.  
از پوســت نارنج نارس و رسیده به صورت تازه و خشک شــده در چین به فراوانی 

استفاده می شود. 
خواص دارویی پوست نارنج شامل: ضد گاستریت، ضدحساسیت، ضداسپاسم 
و دل درد، هضم کننده، مقوی معده و اشتهاآور است. این پوست ها ممکن است 

به رنگ سبز مربوط به نارنج نارس و زردرنگ مربوط به نارنج رسیده باشند. میزان 
مصرف پوســت نارنج به عنوان دارویی روزانه 10 تا 15 گرم از پوست تازه یا معادل 

آن از نوع خشک است. 
در کشورمان از گل های نارنج، عرق گیاهی تولید می شود که به نام عرق بهار نارنج 
مشهور است. این عرق دارای خواص ضدنفخ، اسپاسم و اثر آرام بخش ضعیفی 

است و به این منظور استفاده می شود. 
همچنین می توان از گل های آن چای تهیه کرد. منظور از چای، دم کرده گل های 
آن اســت. برای تهیه چای آن می توان روی 2 گرم از گل های خشــک را در یک 
لیوان آب جوش ریخت و به مدت 10 تا 15 دقیقه آن را روی بخار گذاشت. سپس 
آن را صــاف کرده و میل کرد. برای رفع بدخوابــی نیز می توان هنگام خواب یک 

لیوان آن را مصرف کرد. 
برای خشک کردن صحیح گل های نارنج هم باید گل های ناشکفته را صبح زود 
جمع آوری کرد و در تاریکی خشکاند البته این عمل در فصل بهار که موقع گل دهی 
نارنج است باید انجام شود. در غیر این صورت ممکن است اسانس گل تخریب 

شده و بو، طعم و خواص آن تغییر کند.
خواص درمانی نارنج به شرح زیر است:

نارنــج در تحریک و تقویت عضالت قلب نقش اساســی داشــته و در رفع   -
نارسایی ها، ضعف قلب و ترومبوز بسیار موثر است.

نارنج دافع صفراست و سلول های کبدی را به کار و فعالیت واداشته و ضعف   -
و نارســایی آن را درمان می کند و ســموم بدن را از عضالت خارج کرده و از 

بین می برد.
اگر آب نارنج را گرفته و معادل یک ســوم حجم آن گالب اضافه کنید و هر   -

روز صورت خود را با آن بشویید سوراخ های صورت را مسدود کرده و پوست 
چهره را تقویت می کند.

چنانچه خالل نارنج را کوبیده و با آب میل کنید از استفراغ و تهوع جلوگیری   -
کرده و انگل های معده و روده را از بین می برد. 

برای جلوگیری از خون دماغ پنبه را به آب نارنج آغشته کرده و در سوراخ های   -
بینی بگذارید تا خون بند آید.

رب نارنج که بر اثر جوشــاندن و غلیظ کردن آب نارنج به دست می آید، تنها   -
چاشــنی خوبی برای ترش کردن غذا نیســت بلکه یــک مرهم ضدزخم و 

ضدمیکروب هم می باشد.
اگر موهای شما سست و شکننده اســت روزی دو مرتبه به آن ها رب نارنج   -

بمالید تا سخت و محکم شود.
برای پاک کردن لکه های قرمز و ســیاه که روی پوست صورت و بدن پیدا   -
می شود بهتر اســت به رب نارنج نمک زده و روی پوست بمالید و بگذارید تا 

خشک شود.
بــرای معالجه تورم گلو از غرغره آب نارنج بهره برده و اگر دچار درد ســینه،   -
سرفه و سردرد ناشی از گرمی هســتید آب نارنج را با کمی نبات جوشانده و 

میل کنید.
پوست نارنج ضد یبوست است و برای معده هایی که ترشی زیاد دارند بهترین   -
داروی موثر می باشــد و مربای آن نیز هاضم غذا بوده و خواص بهارنارنج را 

دارد.
مربای بهارنارنج نیز مقوی معده می باشــد و ضد تشــنج بوده و سکسکه را   -

درمان می کند.

چرا ظاهر بینی بسیار بزرگ می شود؟
کنه دارد،  فارس- فریبا ایرجی متخصص پوست و مو گفت: بیماری »روزاسه« شباهت هایی به آ
بدین معنا که در این بیماری ضایعات برجسته قرمز رنگ همراه با پوست شور و چرک در ناحیه صورت 
کنه متفاوت است.یکی از نشانه های روزاسه وجود »پاپول« و  مشاهده می شود، اما به طور کلی با آ
پوست شور است، یعنی وجود برجستگی های جامد و برجستگی های حاوی مایع چرک. وی افزود: 
به دلیل اتساع رگ های زیر پوست، پوست قرمز رنگ شده و با گر گرفتگی همراه می شود و نشانه 
کنه  دیگر ایجاد ورم در صورت است؛ افرادی که زمینه پوستی چرب را دارند و در دوران جوانی با آ
روبرو شده اند بیشتر در معرض این بیماری قرار خواهند گرفت.این بیماری در هر دو جنس دیده 
می شود، اما در زنان شیوع بیشتری دارد.عوامـل مختلفـی شـامل تخریب بافت االستیک ناشی از 
آفتاب، اختالل در عملکرد عروق، عفونت بـا هلیکوبـاکترپیلوری، بیمـاری هـای گوارشی، عوامل 

هورمونی و اسـترس هـای روحـی ممکن است در بروز این بیماری دخیل باشند.

چند حرکت ساده که شما را ناشنوا میکند
شــفا آنالین- دکتر مهدی اکبری شنوایی ســنج گفت: آسیب دیدگی یا پارگی پرده گوش علل 
متعددی دارد که از جمله آنها می توان به ترشــحات مایعات داخل گوش، شــنیدن صداهای 
انفجاری، شیرجه زدن در آب و وارد شدن اشیاء خارجی به داخل گوش اشاره کرد.بسیاری افراد 
برای پاک کردن گوش خود از گوش پاک کن یا حتی مواد استفاده می کنند همچنین شنیدن 
صداهای انفجاری که در نزدیکی فرد رخ می دهد می تواند موج شــدیدی را وارد گوش کرده و 
به پارگی پرده گوش بیانجامد. وی افزود: ناگهانی فشار بین گوش داخلی و گوش خارجی نیز 
از دیگر عوامل پارگی پرده گوش هســتند.همچنین هنگامی که گوش دچار عفونت می شــود، 
عفونتها تجمع یافته و به پرده گوش آســیب جدی وارد می کند) با توجه به اینکه مقدار عفونت 
اهمیت زیادی ندارد چرا که ممکن اســت عفونت کم باشــد اما مدت زمان حضور آن در کنار 

پرده گوش طوالنی باشد(.تشخیص این عارضه برعهده پزشک است.

ترک های پوستی، درمان می شوند؟
ایســنا- دکتر مسعود مسلمی متخصص پوست گفت : ترک های پوستی با افزایش حجم بدن 
در تغییراتی مانند عضله سازی، افزایش قد و تغییرات بلوغ )دوران رشد(، چاق شدن و بارداری 
ایجاد می شود.با ایجاد این تغییرات، پوست نمی تواند خود را با سرعت افزایش حجم بدن تطابق 
دهد در نتیجه از داخل ترکیده و کشــیده می شود که اصطالحا به آن "استرچ مارک" می گویند. 
این ترک ها ممکن است در هر قسمت از بدن ایجاد شوند، اما بیشتر بر روی نواحی مانند ران، 
شکم و پهلوها دیده می شوند. وی افزود: معموال برای درمان ترک ها عامل ایجاد کننده بررسی 
می شــود و در صورتی که عامل آن مصرف کورتون باشــد، بیمار باید دارو را قطع کند یا شــکل 
مصرف را تغییر دهد.بدنسازهایی که از داروهای هورمونی جهت عضله سازی استفاده می کنند 
نیز بهتر اســت که از مواد طبیعی بهره برند، زیرا کمتر در ایجاد ترک پوســت در ناحیه عضله ها 

نقش دارد.در بارداری راهی برای جلوگیری از ایجاد ترک های پوستی وجود ندارد.

میوه ای برای تقویت قلب 
باشگاه خبرنگاران- دکتر کرد افشاری 
متخصص طب سنتی گفت: برخی 
از خوراکی ها برای تقویت قلب مؤثر 
هستند مثل ســیب، گالبی رسیده و 
شیرین، به، انار، لیمو، نارنج، بالنگ 
و آناناس که عالوه بر داشتن ویتامین 
و مواد مغذی، تقویت کننده قلب بوده 

و از تجمع مواد زائد و نامناسب در قلب و عروق جلوگیری 
می کنند. وی افزود: خوردن ســیب به ویژه اگر با گالب 
مصرف شود شادی بخش و تقویت کننده قلب است در 
واقع ســیب و یا آب آن میزان چربی مضر بدن را کاهش 

می دهد و به دنبال آن از گرفتی عروق 
پیشگیری کرده و ریسک بیماری های 
قلبــی را کاهش می دهــد. مصرف 
روزانه گالبی میزان کلسترول خون 
را در افراد سیگاری کاهش می دهد 
و از بروز بیماری های قلبی در افرادی 
که دو عامــل خطر مصرف ســیگار 
و کلســترول باال را دارند پیشــگیری می کند. همچنین 
سبزی هایی مثل نعناع، ریحان و گشنیز برای تقویت قلب 
مؤثر هستند و عالوه بر داشتن بوی خوش باعث تقویت 

قلب و عروق قلبی می شوند.

چند نکتۀ کاربردی دربارۀ گل گاوزبان
تســنیم- مجید انوشیروانی گفت: 
گاوزبــان مفــرح، مقــوی ارواح و 
حــرارت غریزی و اعضای رییســه 
)مثل قلــب، مغز و کبــد( و حواس 
است. هر دو جنس و گونۀ گاوزبان 
کاربردهــای مشــابهی دارنــد ولی 
برخی عــوارض در گاوزبان اروپایی 

)ناشــی از آلکالوئیدهــای پیرازولیــدن( مصرف آن را 
به خصوص در بیماران کبدی و در زنان باردار محدود 
می کند.کیفیــت گرم و تــر گاوزبان مصــرف آن را در 
فصل پاییز و فصول سرد مناسبتر می کند به خصوص 

برای کســانی که به هر دلیل دچار 
اســترس های جســمی، فکری و 
عاطفی زیادی باشــند.  وی افزود: 
جوشاندۀ گل گاوزبان برای تقویت 
قلب و سیســتم عصبی، پاکسازی 
بدن و قلب از برخی مواد تباه سودمند 
اســت. مقدار الزم در یــک فرد بالغ 
عبارت اســت از 5 گرم در حجم حدود 250 سی ســی 
آب جوش، که باید آرام و مالیم تا حد رســیدن به 150 
سی ســی جوشــانده و ســپس با اندکی لیموعمانی یا 
آب لیموی تازه و تنها اندکی عسل یا نبات مصرف شود .

 بایدها و نبایدها 
در تزریق ژل و چربی

ایســنا- دکترعبدالرضا عرفانی متخصص پوســت 
گفت : برای پر کردن برخــی از نقاط بدن که حجم 
کمتری نســبت به ســایر نقــاط دارنــد، این روش 
اســتفاده می شــود.اغلب افراد به منظور زیبایی از 
ایــن روش اســتفاده می کنند، اما ایــن روش برای 
برطرف کردن عیــوب بدن نیز کاربرد دارد.ژل های 
پرکننده اغلب از جنس اسید هیالورونیک و در بازار 
به صورت حجم های یک، دو و تا 10 سی سی قابل 

دسترس است.
وی افزود: اگر پر کننده از جنس اسید هیالورونیک 
طبیعی باشد عارضه یا ایجاد آلرژی به دنبال نخواهد 
داشت. معموال از این نوع ژل برای حجم های کمتر 
مانند اصالح چروک هــای صورت و حجم دهی به 

گونه ها، لب ها و... استفاده می شود.
از عوارض تزریق ها این اســت که در برخی موارد 
ژل داخل عروق یا احتماال داخل شریان تزریق و 
گر ژل اشتباها  منجر به بسته شدن رگ می شود. ا
در سیاهرگ تزریق شود منجر به آمبولی می شود. 
در صورتی که در کنار یا روی عصب تزریق شود به 
عصب آسیب می رســاند که در این صورت حرکت 
عصــب را مختل می کند.در صورتــی که محیط یا 
دست پزشک آلوده باشد یا وسایل تزریق استریل 
نشــده باشــند، عفونت ایجاد می شــود. عوارض 
و نــوع عفونت هــا در تزریــق چربــی و ژل به یک 

شکل است.
در صورتی که فرد از چربی های مصنوعی استفاده 
نکند و از چربی بدن خود استفاده کند، عوارض آن 
کمتر اســت اما در موارد نادر ممکن اســت آمبولی 
چربی اتفاق افتد. می توان حتی تا 100 سی ســی از 
چربی شکم کشید و به نقاطی که نیاز است، تزریق 
کرد.معموال ماندگاری ژل ها 9 ماه، یک سال یا یک 
ســال و نیم است که البته بســتگی به نوع ژل دارد. 
در مواردی که از ژل های دایمی استفاده می شود، 

ماندگاری بیشتر است.
وی به مدت مانــدگاری تزریق چربی اشــاره کرد و 
ادامه داد: در واقع تزریق چربی نوعی پیوند اســت 
و چربــی از خود فــرد گرفته و به خــودش پیوند زده 
می شــود و اصوال در صورتی که درست تزریق شود 
و ســلول های آن از بین نرود، برای همیشــه باقی 
می مانــد. البته الزم اســت حجم بیشــتری چربی 
تزریق کرد تا مقداری که جذب می شود، حجم کافی 
داشته باشد. به طور کلی در صورتی که تزریق چربی 
به درستی انجام شود، همیشه ماندگار است و حتی 

تا چند مرتبه قابل تکرار خواهد بود.
تزریــق چربــی دوره نقاهــت چندان مشــخصی 
نــدارد و پس از تزریــق، محل آن متورم می شــود 
و بایــد صبــر کنیم تا مــواد جذب و خــون مردگی 
برطــرف شــود.تزریق چربی و ژل بــه عنوان یک 
روش درمانــی شــناخته می شــود. در مواردی که 
فرد قســمتی از صورت یا پوســت خود را از دست 
داده باشــد، از تزریق ژل یا چربی به عنوان درمان 
اســتفاده می شــود. به طور کلی باید نظر مثبتی به 
این روش درمانی داشت، زیرا جدا از موارد زیبایی 
که متقاضی زیادی دارد، برای موارد خاص نیز به 

کار گرفته می شود.

سالمت
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انتخابات فدراســیون فوتبال یکــی از بحث های مهم هفتــه ها و ماه های 
گذشته ورزش کشــور بوده اســت. علی کفاشیان سالها اســت روی کرسی 
ریاست این فدراسیون تکیه داده و البته به جز هزینه های سنگین، افتخاری 
بیشتر نســبت به مدیران دوره های دیگر در پرونده خود ثبت نکرده است. با 
توجه به اینکه انتخابات فدراســیون به ســال آینده موکول شد 15 اسفندماه 
آخرین روزی اســت که کفاشیان عهده دار این مســند است و باید جای خود 

را به سرپرست بدهد اما این سرپرست کیست؟!

نظر وزارت ورزش
مجمع فدراســیون فوتبال چندی قبل برگزار شــد. علی کفاشــیان با همان 
سیاســت خاص خودش برگزاری انتخابات این فدراسیون را از اسفند ماه به 
اردیبهشت ماه ســال 95 موکول کرد تا شــاید در این مدت راه چاره ای بیاید 
و بتواند با رایزنی ها بازهم ســکان دار فوتبال ما شــود. در حقیقت کفاشیان 
بازهــم زمان خرید تا بتواند به ریاســت خــود ادامه دهد. نصرالله ســجادی 
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش وجوانان در پاسخ به 
این ســوال که آیا وزارت ورزش با تعویق زمان برگزاری انتخابات فدراسیون 
فوتبال موافق بود؟ گفت: من از کفاشــیان پرســیدم و اســتدالل او این بود 
که اگر بخواهیم 26 اســفند را اعــالم کنیم، این تاریخ تقریبــًا در تعطیالت 
گهی بدهیم و 2  پایان سال اســت. مجمع این اســتدالل را کرد که شــنبه آ
ماه بعد از آن تاریخ 26 اســفند ماه می شــود، اگر اجازه بدهید این انتخابات 
در ابتدای اردیبهشــت ماه برگزار شــود که این موضوع در مجمع رأی آورد. 
سجادی درخصوص اداره شــدن فدراسیون با سرپرســت عنوان کرد: این 
مســئله معلوم نشده و باید به دســتورالعمل ها یا تفســیرها برگردیم. به نظرم 
فدراسیون های دیگر زمانی که زمان ریاست شان تمام می شود، با سرپرست 
اداره می شــوند. با توجه به اینکه از زمان پایان ریاســت فدراسیون فوتبال تا 
برگزاری انتخابات وقفه 2 ماه وجود دارد، بهتر اســت که با سرپرســت اداره 
شود تا شبهه ای وجود نداشــته باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت 
ورزش می تواند سرپرست را معرفی کند، گفت: در همه فدراسیون ها شرایط 
این است که با توجه به پایان زمان ریاســت و فراهم نشدن فرصت برگزاری 
انتخابات، سرپرست تعیین می شود. این کار به نظرم می تواند با کمی تعامل و 
هماهنگی با وزارت ورزش و از این نظر که وزارت ورزش یک نهاد باالتر است، 
انجام شــود. »فدراســیون فوتبال عنوان کرده که یک نهاد مســتقل دارای 

شخصیت حقوقی است که مشمول این قانون نمی شود که زیر 
نظر وزارت ورزش باشــد. اگر این مســئله واقعًا صحت 

داشــته باشــد، وزارت ورزش نهاد باالدستی برای 
فدراسیون فوتبال محسوب نمی شود.« معاون 

توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت 
ورزش وجوانــان در این باره خاطرنشــان 

کرد: این یکی از مشــکالت اساسنامه 
اســت. ما نهاد غیر دولتــی نداریم. 

در واقع فدراســیون باید یک نهاد 
عمومــی غیــر دولتی باشــد. 

عنوان شــده که فدراسیون 
بــه ثبــت رســیده، اما 

مســتنداتی در این باره وجود ندارد. خوِد این اساســنامه چنین ایراداتی دارد  
اما روی آنها دست گذاشته نشــده که درست شود و روی مسائل دیگر دست 
گذاشــته اند که اصالح صورت بگیرد. زمانی که فدراســیون از دولت کمک 

می گیرد، نمی شود که غیر دولتی باشد.

نواب کفاشیان چه گفتند؟
برخــالف وزارت ورزش و جوانان نــواب رئیس و اهالی فدراســیون بدنبال 
ادامه حضور کفاشــیان هســتند و اعتقاد دارند از 15 اســفند تــا برگزاری 
انتخابــات، فدراســیون همچنان تحت مدیریــت کفاشــیان باقی خواهد 
ماند! مهدی تاج نایب رییس دوم فدراســیون فوتبــال نیز در این باره گفته 
که سرپرســت فدراسیون از سوی هیات رییســه انتخاب می شود. محمود 
اســالمیان نایب رییس اول فدراســیون فوتبال نیز در این باره گفته است: 
»این مســئله باید توســط اعضای هیات رییســه تصمیم گیری شــود اما با 
توجــه به زمان اندکی که پیش روســت، قاعدتا کفاشــیان سرپرســتی را بر 

عهده خواهد داشت.«

عضو هیات رئیسه نظر می 
دهد!

شــهرام دبیری عضــو هیات 
رئیســه فدراسیون فوتبال، 
البته در خصوص وضعیت 
سرپرستی از دخالت دولت 
در فوتبــال صحبــت بــه 
میان می آورد. وی  درباره 
سرپرستی علی کفاشیان 
در فدراســیون فوتبال و 
اظهارنظرهایــی دربــاره 
وزارت ورزش می گویــد: 
بــه نظــر مــن همــه باید 

تابــع قانون باشــیم. طبق 
اساســنامه و اعالم مجمع 

فدراسیون فوتبال علی کفاشیان می تواند به عنوان سرپرست تا روز انتخابات 
نفر اول فوتبال ما باقی بماند اما نمی دانم وزارت ورزش مشــکلش کجاست. 
تا آنجا که می دانم کفاشــیان تعامالت الزم را با وزارت ورزش همیشه داشته 
اســت. ای کاش وزارت ورزش هم این کار را انجام دهد. اگر این طور نشود 
ممکن اســت دوباره پای فیفا به فوتبال ما باز شود و مشــکالتی مانند تعلیق 

برای فوتبال ما به وجود بیاید.

صحبت یک کارشناس
احمدرضا براتی، کارشــناس حقوقی فوتبال کشورمان در گفت وگو با ایلنا در 
همین زمینه گفت: در واقع چیزی به عنوان سرپرست در فدراسیون فوتبال 
نداریــم که فدراســیون یا وزارت بخواهد کســی را برای این ســمت انتخاب 
کنند. رئیس و ســایر اعضای هیات رئیسه توســط مجمع انتخاب می شوند و 
کســی به غیر از مجمع نمی تواند در فدارســیون فردی را عزل و نصب کند. 
وی ادامه داد: مجمع فدراسیون در آخرین نشست خود تصویب کرده است 
که انتخابات در اردیبهشــت ماه ســال آینده برگزار شــود. وقتی مجمع به 
هیات رئیســه اعالم کرده اســت انتخابات ســال بعد برگزار شود 
و این اختیار را به هیات رئیســه داده اســت که با سنجیدن 
شــرایط تاریخ جدید را اعــالم کند، یعنی خــود به خود 
مهلت مدیریت آنها را تمدید کرده است. براتی در این 
باره که وزارت ورزش معتقد اســت می بایست بعد از 
پایان مهلت ریاســت علی کفاشیان، همانند دیگر 
فدراسیون های ورزشی، از سوی وزارت، فردی به 
عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال انتخاب شود 
نیز اینگونه واکنش نشــان داد: بحث سرپرســت 
در اساسنامه فدراســیون وجود ندارد. ضمن اینکه 
وزارت هم بــه عنوان یک نهاد دولتــی نمی تواند در 
امور فدراســیون فوتبال دخالتی داشــته باشد. من 
اطالعی از اساســنامه بقیه فدراسیون ها ندارم، اما 
اساسنامه فدراســیون فوتبال با تمام فدراسیون های 
دیگر متفاوت است و با توجه به قوانین فیفا و حساسیت 
آنها روی استقالل فدراســیون، وزارت نمی تواند دخالتی 
در عــزل و نصب هــای فدراســیون فوتبــال 

داشته باشد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دیدار تیم های نوریچ و 
لیورپول لحظاتی پیش با 
نتیجه 5-4 به سود لیورپول 
خاتمه یافت در حالیکه نوریچ 
ابتدا 3-1 از لیورپول پیش 
افتاده بود.

تیتر دو

 استقالل بازنده بزرگ 
نقل و انتقاالت لیگ؟

تیم فوتبال اســتقالل در نیم فصل اول رقابت های 
لیــگ برتر فوتبال ایران با صدرنشــینی بــه کار خود 
پایان داد و پرویز مظلومی ســرمربی استقالل از چند 
هفته مانده به پایــان نیم فصل اول بــر لزوم تقویت 
تیمش در چند پســت تاکید کرد. او به شدت خواهان 
جذب هافبک بازیساز به جای جاسم کرار شد چرا که 
با همین قول راضی به جدایی این بازیکن شــده بود، 
با این حال استقالل نتوانست در مدت قانونی جذب 

بازیکن داخلی در این پست بازیکنی را جذب کند.
استقاللی ها در بیانیه ای که روی سایت رسمی خود 
منتشــر کردند دلیل عدم جذب بازیکنــان داخلی را 
به چند مســئله جداگانه تقســیم کردند. دســته اول 
بازیکنانی بودند که سرباز بودند، دسته دوم بازیکنانی 
بودند که رقم شان باالتر از چیزی بود که استقاللی ها 
انتظار داشــتند و دســته ســوم بازیکنانی بودند که 
باشگاه هایشــان برخالف انتظار استقاللی ها عمل 

کردند و قول های خود را عملی نکردند.
با این شرایط استقاللی ها به سرعت وارد پروسه جذب 
بازیکن خارجی شــدند و ابتدا دیگــو ژاردل هافبک 
طراح برزیلی را مد نظر قرار دادند و ســپس جفرسون 
گومز مهاجم برزیلی را به لیســت خــود اضافه کردند 
ولی به یکباره شــایعه ای در رســانه ها منتشر شد که 
مظلومــی ژاردل را نمی خواهد، ایــن درحالی بود که 
باشگاه استقالل موضع روشنی در این قضیه نشان 
نــداد و درحالی  که ایــن بازیکن بلیت خــود را جهت 
حضور در تهران برای روز پنجشنبه گرفته بود، خبری 

از وی نشد.
ماجرا برای جفرسون البته عجیب تر بود. حضور این 
بازیکن از سوی برخی رســانه ها در تمرینات قطعی 
شــده بود ولی خبری از او هم نشــد و شــاید پرسش 
اصلی این جا مطرح باشــد که دقیقا مسئوالن نقل 
و انتقاالت اســتقالل و در راس آن بهرام افشارزاده 
چــه کار می کنند؟ آیا آنها متوجه هســتند که تا آغاز 
نیــم فصل دوم تنها یــک هفته مانــده و اگر همین 
هفته هم بازیکــن خارجی ای را به ایران بیاورند، بعد 
از تســت های پزشــکی و فنی و البته تطبیق سازی 
محیطی، اســتقاللی ها در خوش بینانه ترین حالت 
از این بازیکن می تواننــد در 8 تا 10 بازی باقی مانده 

استفاده کنند؟

اظهارات عجیب مدیر فنی 
امیدها!

تیم ملی امید کشــورمان با شکســت مقابل ژاپن از 
گردونه مسابقات انتخابی المپیک 2016 کنار رفت. 
برخــالف خاکپور که مســئولیت این شکســت را بر 
عهــده گرفت محمد مایلی کهــن اظهارات عجیبی 
داشت. محمد مایلی کهن در واکنش به انتقاداتی که 
از حذف تیم امید ایران و شکست مقابل ژاپن مطرح 
شده است، اظهار کرد: بازیکنان ما در مجموع خوب 
کار کردند.  مــا در 90 دقیقه بازی مقابل ژاپن بر بازی 
حاکم بودیم و شــانس های متعددی هم داشتیم که 

متاسفانه گل نشد. 
در وقتهــای اضافه یک مقدار بازیکنــان ما تحلیل 
رفتند و بازی را واگذار کردیم. در مجموع یکســری 
جوان شایســته بــه فوتبال کشــور اضافه شــدند. 
یادمان باشــد ایــن بازیکنان قبل از حضــور در تیم 
امید شناخته شده نبودند و اکثرا در باشگاه هایشان 
هم بازی  نمی کردند! وی در پاســخ به این ســئوال 
که »پــس دلیل ناکامی تیم امید چه بوده اســت؟« 
گفت: ببخشید دلیل ناکامی استرالیا و عربستان و 
تایلند چه بوده که حتی به مرحله حذفی نرســیدند؟ 
ما برای تیم امید چقــدر هزینه کردیم و دیگر تیم ها 
چقدر هزینه کردند. باید بروید دنبال این مســایل و 

آن را بررسی کنید.

نکونام شکایت خود را از 
قلعه نویی پس گرفت

جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی ایران که در خارج 
از ایران به ســر می برد، از طریــق وکیلش در تهران، 
شکایت خود را از سرمربی تراکتورسازی پس گرفت. 
نزدیک به دو ســال قبل امیر قلعه نویی در دادسرای 
فرهنگ و رســانه بــه دلیل مصاحبه نکونــام، از وی 
شکایت کرد. پس از شــکایت امیر قلعه نویی، نکونام 
هم با حضور در دادســرا از ســرمربی ســابق آبی ها 

شکایت کرد. 
مــاه گذشــته و در پرونده شــکایت قلعــه نوعی هر 
دو در دادگاه حاضــر شــدند کــه در نهایــت پس از 
بررسی شواهد و توضیحات شــهود اصلی نکونام، 
قلعــه نویــی شــکایت خود را پــس گرفــت. در این 
بیــن، تکلیف شــکایت جــواد نکونام از امیــر قلعه 
نویی مبهم بود تا اینکه رضا حســن زاده، وکیل این 
بازیکن بــا حضور در دادســرای فرهنگ و رســانه 
شــکایت این بازیکن را از ســرمربی تراکتورسازی 
پس گرفت. این اتفاق پــس از پادرمیانی تعدادی از 
اهالــی فوتبال رخ داد و نکونــام ترجیح داد با وجود 
 احضار قلعه نویــی به دادگاه، شــکایت خود را از او 

پس بگیرد. 
رضا حســن زاده نیز با تائید این خبر گفت: »به جهت 
عدم مراجعــه آقــای قلعه نویــی به دادســرا، طبق 
قانون می بایســت حکم جلب ایشــان صادر می شد 
که با تصمیم آقای نکونام، جریان رســیدگی پرونده 

متوقف شد.«

ITC لوبانف صادر شد
مجوز بازی دروازه بان جدید تیم فوتبال پرســپولیس 
صادر شــد. پس از اینکه الکساندر لوبانف قراردادی 
یک ســال و نیم با پرســپولیس امضا کرد مسئوالن 
این باشــگاه برای صــدور ITC از طریق سیســتم 
TMS درخواست کردند و در نهایت امروز ITC این 
دروازه بان ازبکســتانی صادر شــد. بر همین اساس 
کارت بازی او نیز از سوی ســازمان لیگ صادر شده 
و او می تواند در دیدار پرســپولیس مقابل سپاهان به 

میدان برود.

نعمتی پرچمدار ایران در المپیک ریو شد
زهرا نعمتی و اصغر رحیمی به ترتیب پرچمدار و سرپرست کاروان ایران در المپیک 

ریو شــدند. در جلســه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعضا به این نتیجه  
رســیدند که زهرا نعمتی پرچمــدار کاروان ایران در المپیک ریو شــود. 

همچنین برای سرپرستی کاروان نیز دو گزینه پیش رو بود که شاهرخ 
شهنازی و اصغر رحیمی به عنوان گزینه ها مطرح شدند و با پیشنهاد 

خود شــهنازی قرار شد اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در 
المپیک ریو باشــد. شــهنازی نیز به عنوان سرپرســت کاروان 

ایران برای بازی های ساحلی ویتنام معرفی شد. 
همچنین تمام مدال آوران المپیک 

ریو نیز به اســتخدام رســمی 
کمیته ملی المپیک در 

خواهند آمد.

دعوا بر سر سرپرستی فدراسیون فوتبال
اهالی فدراسیون، وزارت ورزش و کارشناسان چه می گویند!؟

موسســه تحقیقاتــی دلویــت رده بنــدی قدرتمندتریــن 
باشــگاه های فوتبال اروپایی از نظــر اقتصادی در فصل 
15-2014 را بر اســاس درآمدی که آنها از محل فروش 
بلیت، فروش حق پخش تلویزیونی بازی هایشان و نیز عقد 
قراردادهای تجاری داشته اند اعالم کرده است. در گزارش 
دلویت از تیم هایی که بیشــترین درآمــد را از فروش بلیت 
بازی  های خانگی شــان در فصل15-2014 داشته اند، 
آرســنال باالتر از تیم های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا و 
در صدر قرار دارد. آرسنالی ها که به لطف ورزشگاه جدید و 
مدرنشــان »امارات« و بلیت های گران قیمت  آن که جزو 
گران ترین بلیت های فصل در کل فوتبال انگلیس است، 
نــه تنها برای اولین بار در 6 ســال اخیر جای همشــهری 
آبی پوش خود، چلســی را به عنوان توانمندترین باشــگاه 
فوتبال لنــدن از نظر مالی گرفته اند بلکه از حیث کســب 
درآمد در تمام بازی های خانگی شــان در ســال گذشــته 
رتبه اول را در اروپا داشــته اند. ورزشــگاه 61 هزار نفری و 
مدرن امارات که ســال 2006 افتتاح شد، کمک فراوانی 
به توپچی ها کرده است که بیشترین درآمد را از راه فروش 
بلیت داشته باشند. مجموع درآمد توپچی ها از بازی های 

خانگی شان در فصل 15-2014 به رقم 101/84 میلیون 
پوند رسید که از این حیث آنها را با اختالفی ناچیز نسبت به 
رئال مادرید که 100/12 میلیون پوند درآمد داشته است، 
در رده نخســت پردرآمدتریــن تیم  فوتبال اروپــا قرار داده 
اســت. بارســلونا هم با درآمدی 90/1۷ میلیون پوندی از 
فروش بلیت بازی  هایش در نوکمپ در رده سوم قرار دارد. 
منچستریونایتد با درآمدی 8۷/96 میلیون پوندی و چلسی 
با درآمدی معادل ۷1/84 میلیون پوند در رده های چهارم 
و پنجم قرار گرفته اند. آرســنال اگرچه در رده بندی کسب 
درآمد از طریق فروش بلیت در رده نخســت قرار دارد، اما 
در زمینه کسب درآمد از راه حق پخش تلویزیونی باشگاه ها 
جایــی در میان پنج تیــم برتر فوتبــال دنیا نــدارد. در این 
رده  بندی تیم های رئال مادرید با 154 میلون پوند، بارسلونا 
با 153/9 میلیون پوند و یوونتوس با 153/3 میلیون پوند 
در رده های اول تا ســوم قرار دارند و پس از آنها چلســی و 
منچسترسیتی به ترتیب با 13۷/3 میلیون پوند و 13۷/1 

میلیون پوند در رده های چهارم و پنجم جای گرفته اند.
در زمینه کسب درآمد از طریق عقد قراردادهای تجاری و 
بازرگانی اما این پاری  سن ژرمن فرانسه است که با 228/8 

میلیــون پوند در رده اول اســت و تیم هــای بایرن مونیخ و 
منچستریونایتد به ترتیب با 214/2 میلیون پوند و 203/3 
میلیون پوند در رده های دوم و سوم قرار دارند. رئال مادرید 
و بارســلونا نیز به ترتیب با 190/5 میلیون پوند و 188/1 

میلیون پوند رده های چهارم و پنجم قرار دارند.
در رده بندی کلی دلویت از تیم هایی که بیشــترین درآمد را 
در فصل 15-2014 داشته رئال مادرید با 444/5 میلیون 
پوند، بارســلونا با 432/1 میلیون پوند، منچستریونایتد با 
400/3 میلیون پوند، پاری ســن ژرمن با 3۷0/4 میلیون 
پونــد و بایرن مونیخ بــا 365/2 میلیون پونــد اول تا پنجم 
هســتند. منچسترســیتی با 35۷ میلیون پوند، آرسنال با 
335/5 میلیون پوند، چلســی بــا 323/4 میلیون پوند، 
لیورپــول بــا 301/۷ میلیون پوند و یوونتــوس با 249/4 

میلیون پوند نیز در رده های ششم تا دهم قرار دارند.
در همیــن حــال دلویــت پیش بینــی کــرده اســت کــه 
منچســتریونایتد در ســال 201۷ می تواند به صدرنشینی 
12 ســاله رئال مادرید در جدول تیم های دارای بیشترین 
درآمد، پایان دهــد و به قدرتمندترین باشــگاه دنیا از نظر 

مالی تبدیل شود.

رئال، آرسنال و PSG ؛ پردرآمدترین های باشگاه های فوتبال جهان
آنها پول پارو می کنند

ورزش
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در وصل نماند بیش ازین تدبیرم
پیشم بنشین دمی که پیشت میرم

چون اشک ز چشم من جدا خواهی شد
آخر کِم آنکه در کنارت گیرم

)سلمان ساوجی، قرن هشتم، رباعیات(

وقتی مسلمانی علی مطهری هم زیر سوال می رود
سید عبدالجواد موسوی |  چند سال پیش که برای انجام گفت وگویی برای نشریه فقید نگاه پنجشنبه 
به دیدار آقای علی مطهری رفتم، از آینده سیاسی کشور و مجلس شورای اسالمی سخن رفت. به 
ایشــان گفتم مردم شما را بسیار دوست دارند؛ همین االن که با یک موتوری می آمدم وقتی راننده 
موتور فهمید روزنامه نگارم و برای گفت وگو دارم پیش شــما می آیم با شوق و شعفی خاص گفت به 
آقای مطهری ســالم برسان و بگو ما در این سال ها خیلی ســختی کشیدیم اما همه دلخوشی ما 
حرف های شماست. آقای مطهری لبخندی زد و گفت به خدا قسم من هم برای دلخوشی این مردم 
گاهی حرف می زنم وگرنه خودم هم خوب می دانم خیلی وقت ها گفتن این حرف ها هیچ فایده ای 
ندارد. پرسیدم فکر می کنید دوستان تا کی تحمل زبان حق گوی شما را خواهند داشت؟ لبخندی 
زد و گفــت: فعال که نماینده ام و خیلی نمی تواننــد کاری از پیش ببرند اما مطمئنم دفعه بعد چنین 
اشتباهی مرتکب نمی شوند و رد صالحیتم می کنند. گفتم مطمئنید؟ گفت شک ندارم. چون این 
حرف ها را از زبان خود آقای مطهری شــنیده  بودم منتظر شــنیدن چنین خبری بودم. به خیلی از 

دوستان هم گفته بودم که چنین می شود و شد آنچه نباید می شد. با این حال فکر نمی کردم دوستان 
به دلیل عدم التزام به اسالم به رد صالحیت آقای مطهری اقدام کنند. عدم التزام به والیت فقیه را 
می فهمم اما عدم التزام به اسالم دیگر حقیقتا مایه شگفتی است. آقای مطهری، قرائتی از والیت 
فقیه دارند که با قرائت بعضی از بزرگان متفاوت است، هرچند آقای مطهری در سیره سیاسی خود 
به گونه ای عمل کرده اند که آبروی ولی فقیه را بیش از هرکس دیگری حفظ کرده اند. آقای مطهری 
اگرچه برخالف خیلی از مدعیان والیت مداری شعار دفاع از والیت سر نمی دهد، هیچ گاه سخنی 
نگفته اســت که از آن بوی وهن و بی احترامی به والیت، به مشام برسد. با این حال همان طور که 
گفتم مخالفت ایشــان با برخی از تعاریفی که از والیت فقیه وجود دارد این نکته را که کسانی یافت 
شوند و ایشان را به عدم التزام به والیت فقیه متهم کنند تا حدودی قابل فهم می سازد اما عدم التزام 
به اســالم را چگونه می توان توجیه کرد؟ در شــرع مقدس اسالم آن که شهادتین بگوید مسلمان 
محسوب می شــود. می توان گفت این ظاهر ماجراست و فی المثل اعضای داعش هم مسلمانند 

اما مایه ننگ اسالم و مسلمانانند. این حرف پذیرفتنی است اما چه ربطی به آقای مطهری دارد؟
بسیاری از آنها که امروز در مقام مسئوالن رتبه باالی نظام جمهوری اسالمی مشغول به فعالیتند 
مستقیم یا غیرمستقیم شاگرد عالمه شهید مرتضی مطهری هستند و از منظر پدِر علی مطهری 
به اســالم می نگرند. اگر درباره هرکسی بتوان گفت از فضل پدر تو را چه حاصل، به علی مطهری 
نمی توان گفت. او به عنوان یک کنشــگر سیاسی اغلب به نوشــته های پدر خود استناد می کند و 
همواره سعی دارد جا پای آن بزرگوار بگذارد. اینکه در این راه چقدر موفق بوده یا نبوده بحث دیگری 
است، اما چنین مردی را به عدم التزام به اسالم متهم کردن حقیقتا جفای بزرگی است. در جایی 
خوانده بودم پیامیر بزرگ اسالم محمد مصطفی- درود خدا بر او باد- از کافران اقرار به مسلمانی 
می گرفت تا بتواند در آن دنیا شفیعشان باشد. اما ظاهرا برخی از دوستان می خواهند به زور هم که 
شده مسلماِن متدینی را به کفر و زندقه متهم کنند تا بعد بتوانند براساس همین اتهام تکلیفش را در 

همین دنیا مشخص کنند. خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کناد! )منبع: خبر آنالین(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

نویسنده ای که نظر خوشی نسبت به ایران ندارد
کتاب »بازی بزرگان« نوشته فرید زکریا منتشر شد

کتاب »بازی بزرگان« نوشته فرید زکریا با ترجمه عبدالله مولیانی )موالئی( منتشر شد. زکریا چهره 
شناخته شده رســانه ای و مطبوعاتی در غرب و حتی در جهان است و مقاالت و مواضع واقع بینانه 
و انتقادی اش مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفته است. روزنامه »فرین پلیسی« در آمار سال 
2010 نام او را در میان یکصد شخصیت اندیشــمند و متفکر جهان آورده است. در بررسی نشریه 
»اسکوتر« در سال 1999 بانفوذترین و اثرگذارترین مشاور سیاسی در هم نسالن خود بوده است. 
»باراک اوباما« در ســال 2008 »توماس فریدمن« و او را دو روزنامه نــگار ممتاز و صاحب نظر در 

امور خاورمیانه نام برده است.
فرید زکریا متولد ســال 1964 در هندوستان در خانواده ای مســلمان، و فارغ التحصیل دکترای 
فلسفه سیاسی حکومتی تحت آموزش مشاهیری همچون ساموئل هانتینگتون، استانلی هوفمن 
و رابرت کوهن از دانشــگاه »هاروارد« اســت. او طی دوران فعالیتش از چندین دانشــگاه معتبر، 
مدارج و مدارک افتخاری دیگری دریافت کرد. از ســال 2000 سردبیری نیوزویک بین المللی را 
به عهده داشــت و صاحب ستون هفتگی آن نشــریه بود. زکریا پس از گذراندن یک دهه اشتغال 
در نیویورک تایمز و همکاری با نشــریه »فورین افیرز« و ارائه تحلیل ها و تفســیرهای سیاســی در 

شبکه های CNN و BBC در سال 2010 به عنوان سردبیر »مجله تایم« معرفی شد.
همچنین مقاالت او درباره نقش آمریکا در جهان و جهانی ســازی و خاورمیانه به صورت هفتگی 
بیست و پنج میلیون خواننده داشــت. او برنامه »GPS« یکشنبه ها را در شبکه »CNN« از سال 
20008 میزبانــی می کند که یکی از پربیننده ترین برنامه های رســانه های غرب اســت. زکریا در 
برنامه های تلویزیونی خود میزبان شــخصیت های مهم سیاســی،  دولتمــردان و صاحب نظران 
مختلف بوده است و شخصیت هایی از جمله: باراک اوباما، مان موهان سینک، سلطان عبدالله،  

دیمتــری مــدودف، ون جیابائــو، معمر قذافــی، لوال 
دوســیلوا، داالیی الما و دکتر روحانی رئیس جمهوری 
ایران در ســال 1392 در مجمع عمومی ســازمان ملل 

روبه روی او نشسته اند.
زکریا در نوشــته های انتقادی اش بعــد از حادثه »یازده 
ســپتامبر« تحت عنوان »چــرا از ما متنفرند« نوشــت 
این تروریســت ها گرچه اعتقاداتشــان در اسالم مبنا و 
اصالتی نــدارد و انجام چنین حرکاتــی حاکی از جمود 
فکری و تحریک پذیری این افراد اســت؛ لکن این گونه 
حرکات عکس العمل رفتار خشونت بار سیاست خارجی 
آمریکا با جهانیان اســت و مجدانه خواستار تغییر روش 
و اســتراتژی این کشــور و تعامل منطقی بــا ملت ها و 

کشورهای جهان است.
زکریا در کتاب اخیرش از جهانی صحبت می کند که از 
جنبه های سیاســی و اقتصادی قــدرت فائقه ای بر آن 
حاکم نیســت و در واقع جهانی چندقطبی اســت. این 

کتاب به خاطر طرح مســائل بین المللی و ناعادالنه خواندن نظــام حاکم بر جهان، که به صورتی 
روشــنگرانه و با صراحت کالم نوشته شده مورد تعمق و اســتقبال سیاستمداران و صاحب نظران 
و مطبوعات قرار گرفته اســت. در بخشــی از مقدمه این کتاب آمده است: »الزم به ذکر است که 
این نویســنده به رغم اینکه روی خوشــی نســبت به ایران ندارد، لکن در این کتاب در مورد انرژی 
هسته ای مواضع تندی همچون غربی ها علیه ایران اتخاذ نکرده است. البته در نظرات و مواضع 

ایشان تناقضاتی وجود دارد که به خاطر رعایت اصول امانت داری در ترجمه عیناً  نقل شده اند.«

مردی که غلط نگفت و غلط ننوشت
ابوالحســن نجفی هم رفــت؛ پیرمرد دوست داشــتنی 
عرصه زبان شناسي و ویرایش و ترجمه و ادبیات تطبیقی. 
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی. نویسنده 
»مبانــی زبان شناســی و کاربرد آن در زبان فارســی«، 
»وظیفه ادبیات«، »غلط ننویســیم« و »فرهنگ فارسی 
عامیانــه«. پژوهشــگر صبــور و بی ادعایی کــه یکی از 
دقیق ترین دایره ها را برای طبقه بندی وزن شعر فارسی 
تدوین کرد که به دایره نجفی معروف اســت. مترجم آثار 

ارزشــمندی چون: شازده کوچولو اثر آنتوان دو ســنت اگزوپری، »شیطان و خدا« نوشته ژان پل 
ســارتر، ضدخاطرات به قلم آندره مالرو، کالیگوال اثر آلبر کامو، ادبیات چیســت؟ نوشته ژان پل 

سارتر و...
ســفر ابوالحسن نجفی از عرصه فرهنگ و پژوهش سرزمین ما اهل تحقیق و پژوهش و دوستداران 
زبان و ادبیات فارســی را داغدار کرد. ما بــدون او چیزی کم داریم. چیزی کــه جز خود نجفی هیچ 
پژوهشگر دیگری نمی تواند آن را به ما بدهد. او ســال 1308 در نجف متولد شد. در دانشگاه تهران 
زبان و ادبیات فرانسه خواند و برای ادامه تحصیل به سوربن رفت در آنجا فوق لیسانس گرفت. پس 
از بازگشت به ایران به ُجنگ اصفهان پیوست و این سرآغاز ارتباِط پیوسته و نزدیک نجفی با هوشنگ 
گلشــیری و جمع ُجنگ اصفهــان و تأثیرگذاری نجفی بر این جمع، خاصه بر داستان نویســی بهرام 
صادقی و حتی هوشنگ گلشــیری بود. استاد ابوالحســن نجفی روز جمعه گذشتهـ  دوم بهمن ماه 
1394ـ  در 86 ســالگی درگذشت. مردی که مصداق بارز این بیت مشهور بود: از شمار دو چشم یک 

تن کم/ وز شمار خرد هزاران بیش. یادش گرامی و جاودانه.

برداشت نمک زیر آفتاب داغ بی توجهی ها
به گفته دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، ســقف برداشت از آب های تجدیدپذیر در کشور 40 
درصد است و در حال حاضر به جای برداشت 2۷ میلیارد مترمکعب از این منابع 9۷ میلیارد مترمکعب 
برداشت می کنیم و این مصرف بی رویه همچنان ادامه دارد.  عیسی کالنتری بابیان اینکه 18 درصد 
از کاهش آب دریاچه ارومیه مربوط به کاهش بارندگی اســت، افزود: حق آبه دریاچه در ســال های 
گذشته قطع  شده و امروز باید آن را پس بدهیم چرا که چیزی از آب های زیرزمینی باقی نمانده است و 

در مسدود کردن چاه های غیرمجاز و جلوگیری از مصرف بی رویه آب نباید کوتاهی کرد.
خلیل ساعی، نماینده ســتاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی نیز بابیان اینکه نوید احیای 
دریاچه ارومیه را به مردم می دهم، افزود: سال گذشته برای احیای دریاچه ارومیه اعتبار 82 میلیاردی 
ابالغ شــده بود که از این میزان 42 میلیارد آن تخصیص  یافته است. مرداد امسال روزهای ناامیدی 
برای احیای دریاچه ارومیه بود چون دمای هوای اســتان به بیش از 40 درجه سانتی گراد رسید و به 
گفته کارشناســان این وضعیت بعد از 35 سال برای شرایط جوی اســتان به وجود آمده بود و باعث 
کاهش ارتفاع آب دریاچه از ســطح زمین شده بود. در ســال گذشته آب دریاچه ارومیه یک میلیارد و 
500 میلیون مترمکعب بود درحالی که این میزان اکنون به دو میلیارد و 300 مترمکعب افزایش یافته.
ساعی با اشاره به اقدامات ســتاد احیای دریاچه ارومیه، افزود: سال گذشــته یکی از پروژه ها برای 
احیای دریاچه ارومیه الیروبی حدود 80 کیلومتر از مسیر آجی چایی منتهی به دریاچه بود که در زمینه 
بیشــترین آورد آب دریاچه  ایفای نقش کرد به طوری که در مســیر آچی چایی آب داخل کانال منتقل 
می شود و با افزایش بارش ها آب زیادی از طریق این کانال ها به سمت دریاچه ارومیه حرکت می کند 

درحالی که سال های گذشته آب هیچ کدام یک از کانال ها به دریاچه منتقل نمی شد.
وی با اشــاره به پروژه مهم آب منطقه ای آذربایجان شــرقی برای احیای دریاچــه ارومیه نیز گفت: 
یکی از پروژه های مهم شــرکت آب منطقه ای استان مســدود کردن چاه های غیرمجاز است و این 
شرکت تاکنون یک هزار و 11۷ حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کرده است. ساعی بابیان اینکه تصفیه 
پساب های تولیدشده از مصارف خانگی از دیگر برنامه های شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی، 
غربی و کردستان اســت، اظهار داشت: حدود یک ماه گذشته تصفیه خانه آذرشهر کلنگ زنی شد و 
قرار است مدول دوم تصفیه خانه پساب شهر تبریز در بهمن امسال کلنگ زنی شود و با این اقدامات 
تمام فاضالب های خانگی شــهری به ســمت این تصفیه خانه ها جریان می یابند و پس از تصفیه در 
اختیار بخش کشاورزی و صنعتی قرار می گیرد و مابقی آب نیز به پیکره دریاچه ارومیه سرازیر می شود.
مدیرعامل انجمن سبز اندیشــان تبریز که به عنوان گروهی برخاســته از میان مردم مهرورز در کنار 
اقدامات مسئوالن بیکار ننشسته و برای احیای این دریاچه تالش می کنند، اظهار داشت: با آزمایش 
نمك دریاچه ارومیه متوجه شدیم عناصر بسیار خطرناکی در این نمك موجود است که نه تنها قابلیت 
مصرف حتی در صنعت را ندارد بلکه با پخش آن به صورت ریزگرد در طوفان های نمکی قادر اســت 
میلیون ها انسان ساکن منطقه را با بیماری های العالج از جمله بیماری های ریوی، تنفسی، پوستی، 

سقط جنین در انسان و دام و جهش ژنتیکی آلوده کند. )منبع: مهر(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بازهم جایزه؛ باز هم معتمدآریا 
فاطمه معتمدآریــا بهترین بازیگر نقــش اصلی زن 
برای بازی در فیلم »نبات« از چهاردهمین جشنواره 
بین المللی فیلم »داکا بنگالدش« شد. این هنرمند 
که بــرای فیلــم »نبــات« بــه کارگردانــی »الچین 
موسی اوغلو« این عنوان را به دست آورد با کسب این 
جایزه، چهارمین افتخار بین المللی را برای این فیلم، 
به دســت آورد. پیش از این، این بازیگر در چهارمین 
دوره جشنواره فیلم های شرق اروپا که در وین برگزار 

 شد، جایزه ویژه دریافت کرد. این درحالی است که هیأت داوران این جشنواره که در هر دوره بابت 
کارگردانی فیلم کوتاه مستند و بلند به برگزیدگان جایزه می دهد، امسال بعد از اتمام جوایز اعالم 
کرد که نتوانسته تأثیر فوق العاده بازی در سکوت »معتمدآریا« در فیلم »نبات« را نادیده بگیرد و 
به همین  دلیل در این دوره تصمیم گرفته استثنائا یک جایزه رسمی هم به »فاطمه معتمدآریا«، 
بازیگر فیلم »نبات« بدهد. همچنین »معتمدآریا «در جشنواره های یوروسیای کشور قزاقستان و 
بسفر ترکیه نیز جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن را برای این فیلم محصول کشور آذربایجان، 
به دســت آورد. با توجه به کســب چهارجایزه بین المللی برای فیلم »نبات«و نیز دریافت جایزه 
بهترین بازیگر نقش اصلی زن در نهمین دوره جوایز ساالنه اسکرین »آسیاپاسیفیک« معروف 
به »اسکارآسیایی APSA« برای فیلم »بهمن« به کارگردانی مرتضی فرشباف، »فاطمه معتمد 
آریا« توانست با کسب پنج جایزه بین المللی در مدت دوماه، رکورددار بیشترین جوایز بین المللی 

در ایران باشد.

چهار نمایشگاه زیورآالت در تهران
روز جمعــه دوم بهمــن چهــار نمایشــگاه زیورآالت 
دست ســاز در گالری های تهران افتتاح شد. با توجه 
به اقبال روزافــزون جوانان به اســتفاده از زیورآالت 
دست ســاز و ورود بســیاری از فارغ التحصیالن هنر 
به عرصه ســاخت زیورآالت تجربی، این روزها شاهد 
برگزاری نمایشگاه های متعددی از زیورآالت هستیم. 
گالری گلستان یکی از میزبانان زیورآالت در این هفته 
اســت. تکتم فاضل و بهرام دشــتی نژاد که تابه حال 

بیش از 10 نمایشگاه از آثار خود را برگزار کرده اند، برای چندمین بار آثار خود را در گالری گلستان 
به نمایش گذاشته اند. آثار این زوج که بر اســاس نمادها و داستان های ایرانی طراحی می شوند 
تم هایی مانند باغ های ایرانی، الله و صورت ها، مرغ هزار آوا و... را در بر می گیرد. نمایشگاه آثار 
این دو طراح که نشان ملی اصالت هنری زیورآالت دست ساز را از سازمان میراث فرهنگی دریافت 
کرده اند تا ۷ بهمن ماه در گالری گلستان برقرار اســت.  نمایشگاه زیورآالت شاهرخ ضمایری با 
استفاده از انواع سنگ های رنگین نیز در گالری شلمان برگزار شد. این نمایشگاه تا 9 بهمن ماه در 
گالری شلمان برقرار است. سارا نوری هنرمند دیگری است که آثارش را در گالری کاوه به نمایش 
گذاشــته. نوری در طراحی این مجموعه موضوع طبیعت را انتخاب کرده و نمادهایی از درخت، 
گل، صخره و... را روی زیورآالتی از جنس نقره به نمایش گذاشــته است. نمایشگاه زیورآالت و 
طبیعت تا ۷ بهمن در نگارخانه کاوه برقرار است. گالری کبیری نیز مجموعه ای از زیورآالت دست 

ساز و نقاشی های مهشید اسماعیل پور را به نمایش گذاشته است. 
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