
سقوط پی در پی سنگرهای اف بی آی
هرچند در چند هفتۀ گذشته شاهد یکه تازی FBI در فشار وارد کردن بر شرکت های فناوری دیجیتال و در رأس 
همه، اپل بودیم، اما به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که جیم کامی، رئیس این ادارۀ امنیتی، سنگرهای 
خود را یکی پس از دیگری واگذار کند. »تریور تیم«، از بنیاد آزادی مطبوعات در مورد جلسه ای که دیروز در کنگره 
در حضور کمیتۀ قضایی کنگره و با صحبت و حضور نمایندگان دوطرف، یعنی اپل و FBI برگزار شد صحبت کرده و 
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علی مطهری:آقای واگذاری!

ممنوع التصویری  بی فایده است
شب گذشته علی مطهری منتخب مردم تهران در مجلس در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 

دو سیما حضور یافت و با مجری برنامه و همچنین علیرضا محجوب و حمیدرضا حاجی بابایی که 
تلفنی در برنامه حضور داشتند درخصوص انتخابات به گفت و گو نشست. علی مطهری در سخنان 

خود نتایج انتخابات روز جمعه در تهران را حامل پیام مهمی برای مسئوالن دانست 
و با اشاره به تاثیرگذاری رئیس جمهور دوره اصالحات در این انتخابات خواست تا 

مسئوالن در تصمیم شان در مورد او تجدید نظر کنند. او همچنین به بداخالقی های 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3انتخاباتی در انگلیسی خواندن لیست خبرگان مردم اشاره کرد و  ... صفحه 7

امیررضــا خادم بار دیگر بحــث واگذاری دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس را مطرح کرده 
است. معاون وزیر ورزش که تالش دو ساله و 
پرحاشیه اش برای واگذاری این 
دو باشگاه ناکام بود بار دیگر 
با تیتر از جنس واگذاری به 
بازگشــت.  خبرگزاری ها 

معاون وزیر ورزش  ...

عبدالرضا رحمانی، فضلی وزیر کشور:

این دوره مجلس شاهد قطب بندی نخواهیم بود
صفحه 3

صفحه 3

آیت اهلل قرهی تاکید کرد:برخورد 
اصولگرایــان در مواجهه با نتیجه 

انتخابات  ...

قائم مقام جامعــه روحانیت مبارز 
گفت: آنهایــی که در دل خود قند 

آب کرده اند که ...

یــک عضــو جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم گفــت: برخی از 
گروه هایی که به انقالب نزدیکتر 

هستند از  ...

اصالح طلبان به 
پیروزی »غّره« 

نشوند

مجلس دهم 
ضد آمریکایی 

خواهد ماند

دیگران را 
مقصر ندانیم

فاتحان سه شنبه بزرگ

تالش نافرجام
ســاعتی از نهایی شــدن نتایج انتخابات مجلس در 
تهــران و راهیابی کامل لیســت اصــاح طلبان به 
مجلس نگذشته بود که رسانه های اصولگرا خبری 
را منتشر کردند که یکی از راه یافتگان اصاح طلب 
در زمانی که کاندیداها باید اســتعفا دهند، در سمتی 
دولتی اشــتغال داشته اســت. خبری که در صورت 
صحت موجب راه یابی نفر سی و یکم می شد که کسی 
نیســت جز غامعلی حداد عــادل. اما چنین خبری 
رای دهنــدگان تهرانــی را به یــاد انتخابات مجلس 

صفحه 2ششــم انداخت. زمانــی که  ...

شورای همکاری خلیج فارس، 
حزب الله را تروریستی خواند 

شش کشور عضور شــورای همکاری خلیج فارس، 
جنبش مقاومت لبنان، حزب الله را که با اشغالگری 
رژیم اسرائیل و تروریست ها در سوریه مبارزه می کند، 
در فهرست به اصطاح تروریست ها جای داده است. 
شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه به منظور 
اعمال فشار بیشتر علیه حزب الله که نقشی کلیدی 
در تحوالت داخلــی لبنان، مقابله با رژیم اســرائیل 
و همچنیــن بحران ســوریه ایفا می کنــد، این گروه 

صفحه 4و همــه گروه هایی را کــه با  ...

 وقتی هکرها 
دزد دریایی می شوند!

دزدی دریایی در دریاهای آزاد از زمانی که بشر فرا گرفت 
که چگونه با کشتی و قایق به تجارت بپردازد، امری مرسوم 
بوده اســت اما طی ســالهای اخیر با توجه بزرگتر شــدن 
کشــتی های تجاری و ارزشــمند تر شدن محتویات آنها، 
 خسارات ناشی از دزدی دریایی هم به شدت افزایش یافته 
اســت. در حالــی کــه طی یک ســال گذشــته شــدت 
حمــات دزدان دریایــی در ســواحل ســومالی کاهش 
چشــمگیری داشــته اســت، اما جدیدا نقاط دیگری در 

صفحه 5جنوب شرق آسیا به مرکز عملیات  ...

در خانه تکانی مراقب 
ریه هایتان باشید!

پایان زمســتان که فرا می رسد لحظه ها و ثانیه ها به 
شمارش درمی آیند تا نوید بهار و زنده شدن طبیعت را 
سردهند. خانه تکانی و شور و حال غبار روبی از منازل 
فصل بهار بهانه ای می شــود تا افــراد برای طراوت 
دل های خود به اســتقبال روزگاری نو بروند. یکی از 
مسائلی که هر ساله متخصصان ریه شاهد آن هستند 
آمار مسمومیت هایی است که در اثر کار با شوینده ها 
افراد را تهدید می کند. برخی افراد هنگام خرید مواد 

صفحه 6شوینده به قدرت پاک کنندگی  ...

کفاشیان زیرتیغ
در فاصلــه چنــد روزباقــی مانده تــا پایان ریاســت 
کفاشیان برفدراســیون فوتبال دوباره فشارها برای 
کنــار رفتــن او افزایش پیــدا کرده. فشــارهایی که 
شــاید تا انتخابات به کناره گیــری رییس و انتخاب 
سرپرســت بــرای فدراســیون فوتبال منجر شــود.
» خســته ام و یک مدت هســت نشــاطم را از دست 
داده ام« وقتی علی کفاشیان این جمات را به عادل 
فردوســی پورمی گفت کمتر کســی می دانست که 
منظور رییس فدراسیون فوتبال چیست. اودر برنامه 

صفحه 7نود بدون خنده های همیشگی ...

صفحه 4

ترامپ و کلینتون، در صدر آرای انتخابات مقدماتی آمریکا
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رای آوردن قاطعانه لیست اصالح طلبان در تهران طبیعی بود
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی گفت که رای آوردن قاطعانه لیســت اصالح طلبان در تهران امری 
طبیعی بود و اصولگرایان نباید ناامید شــوند و احساس شکست کنند.روح الله حســینیان اظهار کرد: حضور مردم در 
انتخابات نشان داد که هم مردم به نظام اعتماد دارند و هم نظام به مردم اعتقاد و اعتنا دارد. لذا ما شرکت گسترده مردم 
در انتخابات را به فال نیک می گیریم چرا که این حضور پشــتوانه نظام است و جوابی به رادیو و تلویزیون های بیگانه بود 
که تالش می کردند مردم را از پای صندوق های رای کنار بگذارند.وی افزود: این حضور همچنین جوابی به فتنه گرانی 
بود که نظام را متهم به تقلب می کنند. ما شــاهد این بودیم که اگر مسئولین و ناظرین انتخابات هم رای نیاوردند یا رای 

کمی آوردند کسی نتوانست دخالتی کند. این حقانیت نظام و پاسخ کوبنده به دشمنان انقالب بود.این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه خاطرنشان کرد: 
اینکه در تهران لیســت اصالح طلبان به طور کامل و قاطعانه رای آورد امری طبیعی اســت. از ابتدای انقالب در یک دوره تیپی مثل بنی صدر سر کار 
بوده، دوره دیگری آیت الله خامنه ای، دوره دیگری هاشمی و دوره دیگری خاتمی بوده و از دل دولت خاتمی فردی مثل احمدی نژاد با یک رای قاطع 
بیرون آمده اســت. مجلس هم گاهی متعلق به جناح راســت بوده و گاهی جناح چپ بر آن حاکم شده است.حسینیان با بیان اینکه مجالس سه دوره 
اخیر در دســت اصولگرایان بوده اســت افزود: حاال هم اگر مخلوطی از اصولگرایان و اصالح طلبان به مجلس راه پیدا کردند هیچ امر عجیبی اتفاق 
نیفتاده است لذا اصولگرایان نباید ناامید شوند و احساس کنند شکست خوردند زیرا این یک امر طبیعی بود.نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: 

اصالح طلبان هم باید از سابق پند بگیرند و بدانند دوره مجلس ششم تمام شده و امروز از مجلس ششم جز بدنامی باقی نمانده است. 

پل ارتباطی اصولگرایان و اصالح طلبان چه کسانی بودند؟
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه با تاکید بر اینکه ائتالف اصالح طلبان، اعتدالگرایان و معتدلین اصولگرا ائتالفی موسمی و 
انتخاباتی نیست، اظهار کرد: در مجلس این ائتالف به پختگی و بلوغ می رسد و در انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز شاهد 
تداوم آن خواهیم بود. غالمعلی دهقان به ارائه تحلیلی از نتایج انتخابات 7 اسفند پرداخت و گفت: در انتخابات مجلس به 
ویژه در تهران بزرگ ائتالف نانوشته ای دو و نیم سال گذشته علنی و ملموس شد. وی خاطرنشان کرد: طی دو و نیم سال 
گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد عمال مثلث اعتدالگرایان، اصالح طلبان و معتدلین اصولگرا شکل 
گرفت؛ موفقیت این ائتالف نانوشته در برجام خود را نشان داد و همین مورد کافی بود تا این ائتالف نانوشته با پیگیری های 

فراوان علنی و عینی شود. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به ردصالحیت بسیاری از چهره های شاخص اظهار کرد: ردصالحیت چهره های شاخص 
اصالح طلب و معتدل چاره ای جز ائتالف در مسیر این دو جریان قرار نداد. در همین راستا اصالحات و اعتدالگرایان تصمیم گرفتند که همچنان در صحنه 
باقی بمانند و با صندوق های رای قهر نکنند. وی در مورد نقش حزب اعتدال و توسعه در شکل گیری ائتالف، با تاکید بر اینکه این حزب نقش آفرینی بسیار 
مهمی در ایجاد ائتالف انجام داده است، گفت: حزب اعتدال و توسعه با رایزنی های گسترده خود به پل ارتباطی میان اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل 
تبدیل شــد و در نهایت مشاهده کردیم که لیست ائتالف تهران شکل گرفت و این لیست سرلوحه حوزه های انتخابیه دیگر در شهرستان ها قرار گرفت. این 
فعال سیاسی معتدل با بیان اینکه ائتالف اصولگرایان در انتخابات 7 اسفند دچار غافلگیری بزرگی شد، به دالیل عدم موفقیت اصولگرایان در انتخابات اشاره 
و اظهار کرد: اصوال در همه کشورها جریانات فکری سیاسی حداکثر هشت یا 12 سال می توانند مجالس قانونگذاری یا قوه مجریه را در اختیار داشته باشند.

انتخابات بدون تنش و 
حاشیه برگزار شد

رئیس ستاد انتخابات کشــور با اشاره به مشارکت 
34 میلیــون مردم در انتخابات 7 اســفند و تعیین 
تکلیــف 221 نماینده برای مجلــس دهم اظهار 
کــرد: 69 کرســی مجلــس بــرای دور دوم باقی 
مانده کــه از بین 138 نفــر این 69 نفــر انتخاب 

خواهند شد.
محمد حســن مقیمی در نشســت خبــری خود با 
اشاره به این که جوان ها و خانم ها حضور بیشتری 
در مجلس دهــم دارند افزود: حــدود 280 خانم 
در انتخابات شــرکت کرده بودند کــه تاکنون 14 
خانوم به مجلس ورود کــرده و 9 نفر هم به مرحله 

دوم راه یافتند.
وی همچنین با اشــاره به اینکــه انتخابات بدون 
تنش و حاشــیه خاصی برگزار شــد و حجم بسیار 
کمی از شکایت وجود داشــته است، افزود:  یک 
مورد برای خبــرگان و چند مورد هم برای مجلس 
شــکایت وجود دارد که مــا در حال بررســی آنها 

. هستیم
معــاون سیاســی وزیــر کشــور درادامه بــا ابراز 
امیدواری از این که نمایندگان راه یافته به مجلس 
دهم اقتصــاد مقاومتی را پیگیــری کرده و دولت 
را برای حل مشکالت کشــور کمک کنند افزود:  
ستاد انتخابات کشور در ده ماه گذشته 30 جلسه 
برگزار کرده و دو هزار و 100 مصوبه داشته است. 
حدود 900 جلسه هم در شهرستان ها برگزار شده 
و 6 هزار و 700 تصمیم نیز در ســتادهای استانی 

گرفته شده است.
مقیمی در ادامه بــا بیان اینکه ما بــه فرمانداران 
توصیه کردیم که قانــون انتخابات را مطالعه کنند 
افزود: ما در دو مرحله از فرمانداران و بخشداران 
آزمون گرفتیم تا از تســلط آنها بر قانون انتخابات 

شویم. مطمئن 
رئیس ســتاد انتخابات کشــور همچنیــن با بیان 
اینکــه 250 هزار نفــر از نیروی انتظامی و ســپاه 
برای برقــراری امنیــت حوزه ها به وزارت کشــور 
در انتخابــات اخیــر کمــک کردند خاطر نشــان 
کرد: ارتش ، سپاه و ناجا 34 بالگرد ،4 هواپیما، و 

4 شناور در اختیار ما قرار دادند.
به گفته ی وی امنیت بسیار خوبی در همه مناطق 

کشور در ایام انتخابات برقرار بود.
مقیمــی همچنیــن تاکیــد کــرد: حضور پرشــور 
داوطلبــان و مــردم در انتخابات نشــان از عالقه 
برای حضور در انتخابات داشــت کــه این حضور 
بســیار ارزشــمند اســت ما جایی نشــنیدیم که در 
ســتاد انتخابات یا محل اخذ رای مشــکل جدی 

به وجود بیاید.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: ان 
شــاء الله انتخابات مــورد تایید شــورای نگهبان 
قرار گیــرد تا ما خود را برای برگــزاری مرحله دوم 

انتخابات آماده کنیم.
به گزارش ایسنا محمد حســین مقیمی همچنین 
در جمــع خبرنگاران در پاســخ به این پرســش که 
آیا آقای نجفی از منتخبان مــردم تهران به موقع 
اســتعفای خــود را از ســمت معاونــت اقتصادی 
اســتان مرکزی تقدیم وزارت کشــور کرده اســت 
گفــت: مــا اصال چنیــن ســمتی در اســتانداری 

نداریم.
وی همچنین درباره ی شکایت یکی از داوطلبان 
انتخابــات خبــرگان در تهران تصریــح کرد: هر 
کســی اعتراضی دارد بایــد آن را بــه فرمانداری 

اعالم کند.

تالش نافرجام
آخرین اقدامات برای بازگرداندن حداد به مجلس

ساعتی از نهایی شدن نتایج انتخابات مجلس در تهران و راهیابی کامل لیست 
اصالح طلبان به مجلس نگذشته بود که رسانه های اصولگرا خبری را منتشر 
کردند که یکی از راه یافتگان اصالح طلب در زمانی که کاندیداها باید اســتعفا 
دهند، در سمتی دولتی اشتغال داشته است. خبری که در صورت صحت موجب 
راه یابی نفر ســی و یکم می شد که کسی نیســت جز غالمعلی حداد عادل. اما 
چنین خبری رای دهندگان تهرانی را به یاد انتخابات مجلس ششــم انداخت. 
زمانی که حداد عادل بعد از لیســت اصالح طلبان و در جایگاه سی و یکم قرار 
داشــت و تنها با ابطال تعدادی از صندوق ها توانســت به مجلــس راه یابد. اما 

ماجرا از چه قرار است؟
بر اساس خبر و فضاسازی رسانه های اصولگرا محمدرضا نجفی که در جایگاه 
بیست و هشــتم ورودی ها به مجلس است، در زمانی که کاندیداها باید استعفا 
دهنــد به عنوان سرپرســت معاونت هماهنگــی امور اقتصــادی و بین الملل 

استانداری استان مرکزی را فعالیت داشته است. 
با انتشار خبر اسناد آن نیز منتشر شد. بر اساس یکی این اسناد استاندار استان 
مرکزی، زمانی قمی در تاریخ 31 تیرماه سال جاری طی حکمی محمدرضا نجفی 
را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری 
مرکزی منصوب کرده است. بنا به سند دیگری نجفی در تاریخ  شهریورماه 94 
هنوز در این ســمت باقی بوده و نامه نگاری اداری داشــته است. در حالی که بر 
اساس جزء الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس، افراد در برخی از سمت های 
حکومتی از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محروم اند، مگر 

اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء  دهند.
اما این رسانه ها در حالی به این ماده قانونی استناد می کنند که در میان سمت 
هایی که در آن ذکر شــده، »سرپرســت معاونت« دیده نمی شــود. در این ماده 
در قســمتی که مربوط به ادارات دولتی و اســتانداری هاســت، چنین ســمت 
هایی وجود دارد: استانداران،  معاونین و مشــاورین استانداران، فرمانداران،  
بخشداران،  - شــهرداران و روســای مناطق شهرداری، روســا و سرپرستان 
ســازمانهای دولتی، مدیران کل و سرپرســتان دفا تر و ادارات کل اســتان ها و 
معاونین آنــان، مدیران کل و سرپرســتان دفا تر و ادارات کل اســتانداری ها و 
معاونین آنان و رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت 

و معاونین آنان در استان و شهرستان.
لذا به نظر می رسد درصورت صحت اسناد، اساسا سمت »سرپرست معاونت« 
مشمول این ماده نمی شود و لذا این فضاسازی ها در حد فضاسازی خواهد ماند 

و به لحاظ قانونی به جایی نخواهد رسید.

قانونا نیازی به استعفا نبوده است
مشاور رسانه ای محمدرضا نجفی نیز به این شایعات واکنش نشان داد و گفت: 
نجفی سرپرست معاونت استانداری بوده و نیاز به استعفا نداشت از این رو ادعای 
مطرح شده درباره وی هیچ موضوعیتی ندارد و بیشتر جوسازی و شانتاژ  رسانه 
ای است. کســری نوری در واکنش به اظهارات برخی افراد در فضای مجازی 
مبنی بر غیرقانونی بودن حضور محمدرضا نجفی در انتخابات 7 اسفند افزود: 
اگر هدفی غیر از این بود دوستان می توانستند اعتراض خود را به مراجع قانونی 

که عنوان شده بدون سر و صدا اعالم کنند و پاسخ مقتضی را بگیرند.
وی افزود: این ادعا به لحاظ حقوقی و اداری هم مبنایی ندارد؛ خود مراجع ذی 
صالح هم می دانند و با قضیه آشنا هستند؛ اگر صالح دانستند و پاسخ خواستند 
آقای نجفی پاسخ خود را به مراجع ذی صالح هم می دهد ، ضمن این که مراجع 
قانونی به این موضوع اشراف دارند و می دانند که تخلفی صورت نگرفته است.

نوری ادامه داد: آقای نجفی قطعا در فهرســت انتخاب شــدگان خواهد بود و 
ادعای مطرح شده دلیل قانونی و قابل قبولی ندارد. وی با بیان این که چون آقای 
نجفی سرپرست بوده نیاز به استعفا نداشته است، گفت: این مساله توضیحات 
اداری دارد که نمی خواهیم جزئیات آن را مطرح کنیم؛ فراتر از این، مساله جدی 

تری وجود دارد که آن را تحت الشعاع قرار می دهد.
همچنین در حالی که رسانه های اصولگرا در حال مانور خبری روی افشاگری 
خود بودند، روز گذشته نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان و سخنگوی شورای 
نگهبان اعالم کرد که تاکنون شکایتی در خصوص موضوع انتخاباتی محمدرضا 
نجفی در جلسه شورای نگهبان مطرح نشده است. به گفته او اگر اعتراضی در 
ارتباط با این موضوع به شورای نگهبان واصل شود، احتمااًل باید در جلسه شورا 

مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
اما با وجود اظهارات مشاور رسانه ای نجفی، امروز رئیس ستاد انتخابات کشور 

اساســا وجود چنین ســمتی را در اســتانداری ها تکذیب کرد. مقیمی در پاسخ 
به سوال خبرنگاری مبنی بر برخی شــبهات مطرح شده درباره عدم استعفای 
محمدرضا نجفی از ســمت دولتی در اســتانداری اراک و انتخاب آن به عنوان 
نماینده مجلس، گفت: ما سمتی به عنوان معاونت اقتصادی در استانداری ها 

نداشتیم اما اگر مشکلی باشد به این موضوع نیز رسیدگی خواهیم کرد.

شورای نگهبان مرجع تشخیص است
با این حال امروز رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان مرکزی گفت: اسناد 
مربوط به تخلف انتخاباتی محمدرضا نجفی به شــورای نگهبان ارسال شده و 
در دست بررسی است و نظر نهایی به زودی از سوی این شورا اعالم خواهد شد.  
سید باقر تقوی عراقی اظهار کرد: محمدرضا نجفی در تابستان امسال سرپرستی 
معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی را بر عهده داشته و بعد از گذشت سه 
ماه بنا به دالیلی از ادامه کار در این حوزه منصرف شــده و این مسئولیت را به فرد 

دیگری واگذار می کند.
وی تصریح کرد: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی برخی اشخاص 
حقوقی که دارای مشاغل خاص در ادارات و ارگان های دولتی هستند، چنانچه 
قصد نامزدی در انتخابات را دارند باید دستکم 6 ماه قبل از نام نویسی از سمت 
خود اســتعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شــاغل نباشند که متأسفانه قبول 
معاونت امور اقتصادی استانداری توسط آقای نجفی با توجه به اینکه وی قصد 

شرکت در انتخابات را داشت خالف قانون بوده است.
رئیس هیــأت نظارت بر انتخابات اســتان مرکزی با بیــان اینکه محمدرضا 
نجفــی در حوزه انتخابیــه تهران، ری، شــمیرانات و اسالمشــهر به عنوان 
منتخب مردم در مجلس دهم انتخاب شــده اســت، گفــت: از آنجا که این 
نامــزد منتخــب دو ماه پس از مهلــت قانونی اســتعفا، سرپرســتی معاونت 
امور اقتصادی اســتانداری را عهــده دار بوده و این مســئله بر خالف قانون 
انتخابات اســت، هم اکنون مدارک و مستندات الزم در این زمینه به شورای 
نگهبان ارســال شده و در دست بررسی اســت. به گفته وی مرجع تشخیص 
و تصمیم گیری در این زمینه شــورای نگهبان اســت و به زودی نظر شورای 

نگهبان در این زمینه اعالم خواهد شد.

پیگیری روزواکنش روز

بدست آوردن یک کرسی، ارزش کار خالف شأن و شرع را ندارد
حجت االسالم والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: مردم با حضور حماسی خود افتخار دیگری آفریدند و با حضور 62 درصدی خود پای صندوق های رای، منتخبان 
خود را به مجلس شــورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری فرستادند.او با اشاره به برخی بداخالقی های رسانه ای در ســایت ها و مطبوعات گفت: برخی عناوین، تیتر ها و عباراتی که در روزنامه ها و 
فضاهای مجازی طی ایام انتخابات منتشر شده است با مکتب حضرت علی )ع( که خود را تربیت یافته آن می دانیم سازگار نیست. آنچه در برخی موارد اتفاق افتاده است، ریختن آبروی افراد و ظلم به 
آنان بوده است.رییس دیوان عدالت اداری گفت: ظلم تنها کشتن افراد نیست، بلکه باال ترین ظلم به بندگان خدا این است که انسان به آبرو، حیثیت و شرف افراد، خدشه و صدمه وارد کند.منتظری 
اظهار کرد: در روایات آمده است که آبروی مسلمان در پیشگاه خداوند از کعبه هم مقدس تر است. این انتخابات اگرچه افتخاراتی برای ما داشته است، ولی گاهی شاهد برخی رفتارهای دور ازشان 
مسلمانی نیز، در آن بوده ایم.او با بیان اینکه ما کاری به بحث جناح های سیاسی نداریم و خود را برادرانی می دانیم که ممکن است تفکر و نگاه های مختلف داشته باشیم، ادامه داد: با همه اختالف ها 

نباید در میدان سیاست آبرو و شرف مسلمانی را مورد هدف قرار دهیم؛ زیرا بدست آوردن یک کرسی ارزشی ندارد که انسان کارهای خالف شأن و شرع انجام دهد.

سیاسی
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 ممنوع التصویری 
بی فایده است

این دوره مجلس شاهد 
قطب بندی نخواهیم بود

شب گذشته علی مطهری منتخب مردم تهران در مجلس در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافت 
و با مجری برنامه و همچنین علیرضا محجوب و حمیدرضا حاجی بابایی که تلفنی در برنامه حضور داشتند درخصوص 

انتخابات به گفت و گو نشست.
علی مطهری در سخنان خود نتایج انتخابات روز جمعه در تهران را حامل پیام مهمی برای مسئوالن دانست و با اشاره 
به تاثیرگذاری رئیس جمهور دوره اصالحات در این انتخابات خواســت تا مســئوالن در تصمیم شان در مورد او تجدید 
نظر کنند. او همچنین به بداخالقی های انتخاباتی در انگلیسی خواندن لیست خبرگان مردم اشاره کرد و گفت چنین 

اعمالی تاثیر معکوس داشته است.
علی مطهری در مورد نتیجه انتخابات مجلس در تهران، گفت:  غیرقابل پیش بینی بود نتیجه این انتخابات درســت و 
غیر قابل انکار اســت. صاحب نظران و  افرادی که در عرصه انتخابات حضور داشتند در بهترین حالت 20 کرسی برای 
اصالح طلبان و 10 کرسی برای اصولگرایان متصور بودند.  البته نتیحه به دست آمده در شهرستان ها قابل پیش بینی 

بود اما اصال برای تهران آن را پیش بینی نمی کردیم و برای من هم غیر منتظره بود.
 وی از علل نتایج این انتخابات را برخی رفتارهای انتخاباتی گروه های مختلف و برانگیختن حساسیت مردم دانست و 
گفت: ما در روزهای قبل از برگزاری انتخابات شاهد تخریب  و توهین و حتی انگلیسی خوانده شدن یک لیست و ادعای 
ارتباط آنان با بیگانگان بودیم که این امر موجب حساس شدن مردم و عکس العمل آنها شد. ورود برخی از شخصیت های 
سیاسی و اعالم حمایت آنها از برخی لیست ها نیز سبب شد تا عده قابل توجهی از مردم به یک لیست واحد رای دهند. 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد اینکه آیا احتمال بداخالقی پس از اعالم نتایج آرا را می داد، گفت : در ایام پس 

از اعالم نتایج با بداخالقی مواجه نشدم و بیشتر بداخالقی ها در روزهای منتهی به انتخابات بود. 
مطهری در ادامه این برنامه درباره بحث های رســانه ای در مورد ترکیــب مجلس دهم گفت:  اینکه کلیت مجلس چه 
گرایشی دارد بســیار مهم اســت اما هنوز نمی توان حکم داد که اکثریت با اصولگرایان است یا اصالح طلبان. ممکن 
اســت افرادی در لیست این جناح ها باشــند اما وقتی به مجلس وارد می شوند ، در جرگه مســتقل ها خواهند بود. تاثیر 
این طیف بندی در تشکیل فراکسیو ن ها اثر خود را به نمایش می گذارد. چراکه تصمیمات مهم در فراکسیون ها گرفته 

می شود.
وی در مورد اینکه او باالخره اصولگرا است یا اصالح طلب گفت: من دیوار کشی میان اصالح طلبی و اصولگرایی را قبول 
ندارم و معتقدم همه ما باید هم اصالح طلب و هم اصولگرا باشیم یا به تعبیر رهبر معظم انقالب اصولگرای اصالح طلب 
باشیم. چراکه اولین شرط برای اصولگرا بودن اصالح طلبی است و فرد اصالح طلب نیز نمی تواند بدون اصول عمل کند. 
فرزند شــهید مطهری ادامه داد:  بیشتر ما را اصولگرا می دانند اما در این دوره از انتخابات مستقل وارد شدم و فهرستی 
هم منتشر کردیم و گفتیم هم مانعی برای حضور در لیســت ها نداریم. اصالح طلبان ما را در لیست خود گذاشتند و از 

آنها هم متشکرم و اگر اصولگراها هم نام مرا در لیست خود می گذاشتند از آنها هم تشکر می کردم.
مطهری در مورد اولویت های مجلس دهم نیز گفت: مشــارکت مردم در انتخابات کمک خواهد کرد تا جایگاه ایران در 
دنیا ارتقا یابد و از ســوی دیگر به سیاست خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نیز کمک می کند. من فکر می کنم 
که اولویت مجلس دهم همین خروج از رکود اقتصادی و رونق اســت و در گام بعدی سیاســت داخلی اســت. مجلس 
باید به مســائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کنار مســائل اقتصادی توجه کند چراکه قانون اساسی همه مسائل را 

در برمی گیرد.
مطهری همچنین در مورد نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در مجلس دهم گفت: محور اقتصاد مقاومتی توجه به درون 

و استعداد های داخلی است. مجلس آینده هم باید همین نگاه را داشته باشد و اتکایی به خارج نداشته باشد. 
مطهری در پاسخ به این ســوال که آیا الریجانی در دور بعدی نیز رییس مجلس خواهد بود، گفت: از حاال زود است که 

بخواهیم در این ارتباط سخن بگوییم.
نماینده مردم تهران در پایان رای مردم تهران در انتخابات اخیر حامل پیام مهمی برای مسئوالن نظام بود، گفت: نباید 
به گونه ای رفتار کنیم که تصور شــود با ایجــاد برخی محدودیت ها می توان جلوی تاثیرگــذاری افراد را گرفت. برخی با 
ممنوع التصویری رئیس جمهور اســبق خواهان جلوگیری از تاثیرگذاری او بودند اما در عمل دیدیم که با این محدویت 
به مرجع سیاســی تبدیل شد. مسئوالن امنیتی از این مســئله باید درس بگیرند و بدانند که این روش ها درست نیست و 

رفتارشان را اصالح کنند.

عبدالرضا رحمانی، فضلی وزیر کشور شب گذشــته در برنامه زنده تلویزیونی تیتر در شبکه خبر زسیما حضور یافت و به 
ارزیابی و تحلیل خود از انتخابات هفتم اسفندماه پرداخت.

رحمانی فضلی در این ســخنان گفت: گفتمان قالب در اســتان تهران که مورد پذیرش مــردم قرار گرفت رأی دادن به 
لیست ها بود و در چنین شــرایطی مردم حتی اگر 15 تا 20 درصد افراد حاضر در لیســت ها را نمی شناختند به واسطه 
قالب شدن گفتمان رأی دادن به لیست به همه افراد لیست  مورد نظر خود رأی دادند و نتیجه ای که امروز در انتخابات 

مجلس در تهران به دست آمده است را با توجه به این نکات می توان تحلیل کرد.
وی همچنیــن با تاکید بر این که اصولگرایان در این دوره از انتخابات ســازمان یافته تر از اصالح طلبان عمل کردند، 
اظهار کرد: به نظر من اصولگرایان منسجم تر از اصالح طلبان در انتخابات حضور پیدا کرده بودند و از ماه  ها پیش با 
تشکیل شورای ائتالف و سازمان دهی افراد خود در استان ها و حضور فعال شان در شهرستان ها برنامه های مسنجم 
تری را عملی کردنــد و این انتخابات نیز یک انتخابات دو قطبی نبود چرا که در مقابل اصولگرایان هم جریان اصالح 
طلب و هم مستقلین و اعتدال گرایان قرار داشــت که آن ها نیز جلسات و پیگیری های خود را درباره انتخابات انجام 

می دادند.
وزیر کشــور افزود: با توجه به این که روند رد صالحیت ها به گونه ای بود که جناح اصالح طلب و اعتدال گرا نتوانستند 
به خوبی به سازماندهی کاندیداهای مورد نظر بپردازند افرادی را در لیست های خود قرار دادند که شاید چندان شناخته 

شده نبودند و البته از این جهت نیز اصولگرایان شرایط بهتری داشتند و کاندیداهایشان شناخته شده تر بودند.
رحمانی فضلی با اشاره به نظرسنجی هایی که وزارت کشور در روزهای پیش از انتخابات انجام داده بود، اظهار کرد: در 
نظرسنجی هایی که در وزارت کشور انجام شد نتیجه ای که به دست آمد این بود که حتی در دوره ای که میزان مشارکت 
مردم طبق نظرسنجی ها در حدود 30 درصد برآورد می شد گرایش مردم به سمت جریان اصالح طلبی و اعتدال گرایان 
بود و در نزدیک ترین نظرســنجی ما به روزهای انتخابات نیز که به مشارکت 58 درصدی مردم اشاره داشت، حدود 48 

تا 50 درصد از مردم به سمت اصالح طلبان گرایش داشتند.
وی همچنین در تحلیل خود از کاهش ناگهانی رتبه غالمعلی حداد عادل در انتخابات مجلس شورای اسالمی، اظهار 
کرد: معموال در حوزه های مختلف و در پایگاه های انتخابات نوع نگاه مردم، بافت فرهنگی و اجتماعی و شرایط سیاسی 

حاکم بر آن ها تا حدود زیادی متفاوت است و کاهش رای ایشان نیز معلول همین علت است.
وزیر کشور با بیان این که مجلس آتی یک مجلس ترکیبی و متشکل از سه جناح اصولگرا، اصالح طلب و اعتدالگرایان 
و مستقلین است، اظهار کرد: در حال حاضر از هر سه جناح موجود به اندازه تقریبا یکسانی به مجلس راه پیدا کرده اند 
اما ممکن اســت در مرحله دوم انتخابات مجلس یکی از این سه گروه قالب شود اما در نهایت به نظر می رسد این دوره 
از مجلس شاهد قطب بندی های سیاسی نباشیم و یک مجلس معتدل و تشکیل شده از تمام گروه ها را داشته باشیم.
رحمانی فضلی افزود: مهم ترین فراکسیون های مجلس آتی فراکسیون اعتدالگرایان و اصالح طلبان و نیز اصولگرایان 
خواهند بود که البته فکر می کنم برعکس این دوره از مجلس که شاهد تشکیل دو فراکسیون رهپویان و رهروان از سوی 
اصولگرایان بوده ایم در دوره دهم اصولگرایان در یک فراکسیون قرار گیرند و کارهای خود را از آن طریق دنبال کنند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش بینی اش از ریاست مجلس چیست، اظهار کرد: رییس مجلس با توجه به 
رای نمایندگان انتخاب خواهد شد و من به عنوان وزیر کشور نمی توانم در این زمینه اظهار نظری کنم.

وی همچنین با اشــاره به ایرادات و اشــکاالت قانون انتخابات، اظهار کرد: همان طور که پیش از این گفته ام قانون 
انتخابات اشکاالت زیادی دارد که ما ســعی می کنیم پس از ابالغ سیاست های کلی از سوی رهبری به تدوین قانون 
جدید انتخابات بپردازیم و در ســال نخســت مجلس دهم آن را تحویل قوه مقننه دهیم تا مورد ارزیابی و بررســی آن ها 

قرار گرفته و تصویب شود.
وزیر کشور با تشکر از نامزدهایی که امکان رقابت را در این دوره ازاتنخابات پیدا نکردند و روند اعتراضات خود را به مراجع 
قانونی ســپردند، اظهار کرد: من تشکر ویژه ای از نامزدهایی دارم که امکان رقابت پیدا نکردند اما با رعایت قانون روند 

درست پیگیری های خود را دنبال کردند.
وی در پایان گفت: ما با حفظ وحدت و انســجام در داخل مجلســی با نشاط و همراه و مکمل دولت خواهیم داشت و به 
نظر من رفتارهای سیاســی از این به بعد عاقالنه تر خواهد شــد و ما می توانیم از طریق قانون به احقاق حق بپردازیم و 

نیازی به دور زدن قانون برای رسیدن به حق وجود ندارد.

مجلس دهم متعلق به همه جناح هاست
آیت الله مکارم شیرازی، با بیان این که »مجلس آینده تاثیرگذار، توانمند و متوازن و متعلق به همه جناح ها خواهد بود« گفت: امیدواریم نمایندگان به قول هایی که به مردم داده اند جامه عمل بپوشانند.
این مرجع تقلید در درس خارج خود در مســجد اعظم قم، افزود: انتخابات با اســتقبال پرشور مردم و نظم و آرامش کامل پایان یافت و ملت از این آزمون تاریخی سربلند بیرون آمد، اکنون نوبت تالش 
برای حل مشــکالت است.آیت الله مکارم شــیرازی برای حفظ این نعمت رعایت اموری را الزم دانست و گفت: نتیجه انتخابات مجلس شورای اســالمی برخالف آنچه برخی می پندارند کامال به سود 
کشــور و نظام است، زیرا مردم با هوشیاری کامل، معتدل های طرفین را از هر دو جناح پذیرفتند و در مجموع ضریب خطا کم بود.این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم تاکید کرد: طعنه زدن 

گروه ها به همدیگر ســزاوار نیســت، جشن گرفتن درست نیست، جشن متعلق به مردم اســت؛ این کارها فاصله ها را بیشــتر می کند و کینه هایی بوجود می آورد.وی با تاکید بر این که »باید به همه ملت 
تبریک گفت« خاطرنشــان کرد: بر فرض که فرد یا گروهی از نتایج ناراحت باشند باید به آرای مردم احترام بگذارند و همگی برای حل مشکالت دست به دست هم دهند؛ مشکالت به قدری زیاد است که 

جز با مشارکت جمعی حل نخواهد شد.

اصالح طلبان به پیروزی »غّره« نشوند
آیــت اللــه قرهــی تاکیــد کرد:برخــورد 
نتیجــه  بــا  مواجهــه  در  اصولگرایــان 
انتخابات بســیار خوب بود. اصولگرایان 
نتیجــه  بــه  اعتراضــی  یــن  کوچک تر
انتخابــات نکردنــد و بدون اینکه کســی 
را تحریــک کنند و بــه خیابان بکشــانند 

نتیجــه را پذیرفتند.وی در توصیه ای بــه نامزدهای پیروز اصالح طلب 
خاطرنشــان کــرد: نامزدهای پیــروز در درجــه اول نباید غّره شــوند و 
بدانند جامعه مــا جامعه ای والیی بوده و هســت. همانطور که در فتنه 
گر خدای ناکرده بخواهند به آن دوران بازگردندند  88 موفق نشــدند، ا
طبیعتًا شکســت می خورند که به نظر می رسد خودشان نیز به این نکته 

پی برده اند.

مجلس دهم ضد آمریکایی خواهد ماند
قائم مقــام جامعــه روحانیت مبــارز گفت: 
آنهایی کــه در دل خود قنــد آب کرده اند که 
دیگــر جهــت  گیری های مجلــس عوض 
شده اســت، اشــتباه می کنند، زیرا مجلس 
ضدآمریکایی خواهد ماند.حجت االســالم 
سیدرضا تقوی اظهارکرد: جهت گیری های 

سیاسی مجلس دهم نسبت به مجلس نهم خیلی تغییر نمی کند، اما هر دوره 
ای در مجلس ترکیب نمایندگان عوض می شود، اما مجلس همان مجلس 
ضدآمریکایی است.وی افزود: آنهایی که در دل خود قند آب کردند که دیگر 
جهت گیری های مجلس عوض شده است، اشتباه می کنند. مجلس دهم 
حزب اللهی، متدین و متناســب با آرمان ها، اندیشه های امام)ره( و رهبری 

کار خود را پیش می برد.

دیگران را مقصر ندانیم
یک عضو جامعه مدرســین حــوزه علمیه 
قــم گفــت: برخــی از گروه هایــی که به 
انقــالب نزدیکتــر هســتند از ابتــدای 
انقــالب تاکنــون در بســیاری از مــوارد 
در شکســت خــود دیگــران را مقصــر 
دانســته اند، در حالیکــه در بســیاری از 

موارد قصور از خود ماست.حجت االسالم ســید محمد غروی با اشاره 
به نتایج به دســت آمده از انتخابات اخیــر اظهار کرد: آنچه که اهمیت 
دارد توجه بــه این نکته اســت که بســیاری از تغییراتی کــه در ترکیب 
نماینــدگان فعلی و آینده به وجود آمده اســت، بــدون دلیل و حکمت 
نیســت و طرفین باید مقــداری متوجه ایــن تغییرات باشــند و همواره 

دیگران را مقصــر ناکامی های خود ندانند.

معترضان فقط یک نماینده 
معرفی کنند

یک عضــو تیم مذاکره کننده هســته ای بــا انتقاد 
شــدید از برخی رســانه ها که به صــدور بیانیه های 
تردید آمیز نســبت به وصل شــدن بانکهای ایرانی 
به شــبکه  اطالع رســان ســوئیفت اقدام می کنند 
پیشــنهاد داد یک نماینده معرفی کنند تا در جریان 
وصل شــدن بانکهای ایرانی به سیســتم سوئیفت 

به عینه قرار گیرند.
حمیــد بعیدی نــژاد مدیــر کل سیاســی و امنیت 
بین الملــل وزارت خارجه نوشــت : تیــم مذاکرات 
هســته ای افتخار دارد که بــرای قانع کردن مردم 
عزیزمان نســبت به اجرای برجام هیــچ گاه به آنها 
دروغ و یا غیر واقع نگفته است و در همین چارچوب 
لغو تحریم سیســتم پیام رســانی انتقاالت بانکی یا 
همان ســوئیفت و وصل شــدن تمامی بانک های 
خارج شــده از تحریم به ســوئیفت بــه طور قطعی 
و مکــرر از طرف خــود ســوئیفت و از ســوی تمام 
مسئوالن ذیربط به مردم عزیزمان گزارش و اعالم 
شده اســت. اما روزی نمی گذرد که در تضاد با این 
بیانیه های روشــن مردم کشــورمان با بیانیه های 
مکرری از سوی برخی رسانه ها مواجه می شوند که 
در وصل شــدن بانک های غیر تحریمی  ایرانی به 
سوئیفت ایجاد تردید و تشکیک می کنند. هدف این 
تردید ایجاد کردن را هم خود آن رسانه ها به روشنی 
اعــالم کردند. این رســانه ها قصد دارنــد جامعه را 
متقاعــد کنند که طرفهای مقابــل ما به وعده های 
خود عمــل نکردند و برجام به قول خودشــان پر از 
وعده های توخالی اســت ولی این نتیجه گیری بی 

شک نادرست است.
اما اگر باز هم این رســانه ها به اظهــارات مقامات 
رســمی بانک مرکزی و بانکهــای ایرانی دیگر که 
در اطالعیه های رسمی وصل شــدن به سوئیفت 
را اعالم کردند شــک دارند و در عین حال واقعا به 
دنبال کشــف حقیقت هســتند راه مشخصی برای 
تعیین قطعی موضوع وصل شــدن سوئیفت وجود 
دارد. همین رســانه ها یــک نماینــده معرفی کنند 
ما هم بــا بانک مرکــزی و 12 بانــک مرتبط دیگر 
هماهنگ می کنیم که این نماینده را به بخش پیام 
رســانی ســوئیفت در تمامی بانک ها ببرند و وصل 
شدن به سیستم سوئیفت را به عینه به ایشان نشان 
دهند. فقط یک شرط دارد و آن این که آن نماینده 
محتــرم بعــد از اطمینــان از وصل شــدن تمامی 
بانک ها به ســوئیفت در همان رسانه ای خودشان 
از صدور این بیانیه های تردید آمیز نسبت به وصل 
شــدن به ســوئیفت و نســبت دادن دروغ و خالف 
واقع به مقامات رســمی ذیربط بانکی کشــورمان 
که موجبات نگرانی و تشــویش مــردم عزیزمان را 
فراهم کرده است حداقل رسما از مردم عذرخواهی 

کرده است.

خبر آنالین نوشت: واکنش های توهین آمیز به ترکیب منتخبان مردم
دامه این روند به بداخالقی های سیاسی دامن می زند و کشور را دچار تنش و بی اخالقی می کند. بهتر است کسانی که در تبلیغات انتخاباتی 

خود شعار اقتصادی می دادند، نشان دهند که واقعا دغدغه معیشت مردم را دارند.

 روز نو نوشت: موازنه رقیب بر هم خورد
برجام داخلی هم باید خروجی اش این باشد که دو جریانی که در بیرون و درون حاکمیت هستند یکدیگر را به رسمیت بشناسند و این امر 

الزمه اش این است که فضای برخورداری مشترک را در عرصه های مختلف برای هم فراهم کنند.

 تدبیر 24 نوشت: موالوردی؛ سیبلی از اتهامات بی اساس
چندی است جو سازی های رسانه ای پیرامون اظهار نظری از معاون رئیس جمهور صورت گرفته است و موجب سو استفاده برخی 

متحملین به دولت یازدهم گشته و انتقاد ها و تخریب هایی را روانه ایشان کرده است.

 الف نوشت: رأی من کو؟
لبخند زدن در روزهای پیروزی، کار چندان سخت و قابل ستایشی به شمار نمی آید. ستودنی، تحمل شکست در انتخابات و برهم نزدن 

بازی به هنگام باخت است!

 پارس نیوز نوشت: من تهرانی ام، کوفی نیستم!
بدون تردید آنها که مردم تهران را کوفی می نامند و آنها که ادب پیروزی و شکست را در سال 88 و 94 از آنها دیده ایم، هنوز فاصله قابل 

توجهی از گفتمان رهبری و امت آن دارند، ولی ما یاد گرفته ایم که صبور باشیم و چیزی نگوییم.

عکس روزسایت نگار

مراسم تشییع پیکر 6 
شهید مدافع حرم اهل 
پاکستان که در درگیری 
با گروههای تکفیری 
داعش در دفاع از حرم 
مطهر حرم حضرت 
زینب کبری )س(در 
سوریه به شهادت رسیده 
بودند با حضور مردم قم 
برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

فاتحان سه شنبه بزرگ
ترامپ و کلینتون، در صدر آرای انتخابات مقدماتی آمریکا

رقابت های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک روز حساس 
که موسوم به سه شبه بزرگ است را پشت سر گذاشت. در این روز مهم که 
مصادف با یکم مارس بود، نامزدهای حزب دموکرات و جمهوری خواه در 
یازده ایالت آمریکا با یکدیگر رقابت کردند. کلیت نتایج این رقابت ها    همان 
گونه که پیش بینی می شد، با پیشتازی هیالری کلینتون در حزب دموکرات 
و دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه همراه شــد. البته سایر نامزد ها نیز 
به موفقیت هایی دست یافتند که در ادامه به آن اشاره می شود. رقابت های 
درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه بزرگ، در 
حالی برگزار شــد که پیش از آن شرایط موجود از جمله افکار عمومی همه 
چیــز را برای موفقیت هیالری کلینتون در حزب دموکرات و دونالد ترامپ 

در حزب جمهوری خواه آماده کرده بود. 
نتایــج برآمده از رقابت های یازده ایالت جداگانــه آمریکا، پیش بینی های 
مقدماتی را تأیید کرد و بر اساس آن کلینتون و ترامپ در دو جناح رقیب در 
مجموع پیروز شدند. با وجود این، برنی ساندرز، رقیب هیالری کلینتون در 
جناح دموکرات و مارکو روبیو، برنی ساندرز، بن کارسون در حزب جمهوری 
خواه، امید فراوانی برای پیروزی در این رقابت ها داشــتند و   همان طور که 
آمد، سایر نامزد ها نیز به موفقیت هایی دست یافتند که در ادامه به آن اشاره 
می شود. پیش از برگزاری انتخابات سه شنبه، مارکو روبیو با فریبکار خطاب 
کردن ترامــپ گفته بود پیروزی ترامپ یک فاجعه اســت و روبیو در توئیت 
شخصی خود با مهم لحاظ کردن این سه شنبه از مردم خواست با رأی دادن 

به او، باعث متوقف شدن روند پیروزی های ترامپ شوند. 
نکته قابل ذکری که در جناح جمهوری خــواه پیش از برگزاری انتخابات 
رســانه ای و حاشیه ساز شد، متهم شــدن ترامپ به افکار نژادپرستانه بود 
که این موضوع توســط رقبــای او همانند تد کروز و مارکــو روبیو به خوبی 
مورد اســتفاده قرار گرفت.  روبیو در این رابطه بــه خبرنگاران گفت، افکار 
نژادپرستانه دلیل مناسبی برای انتخاب نکردن ترامپ است و تد کروز نیز 
در همین رابطه با غم انگیز توصیف کردن اندیشه های ترامپ گفت، افکار 
 نژاد پرستانه، هولناک، غلط و دور از شأن نامزدهای حزب جمهوری خواه 

است.  توهین ها و تخریب هایی که در جناح جمهوری خواه میان نامزد ها 
شکل گرفت، دستاویز مناسبی برای کلینتون در جناح رقیب شد تا با اشاره 
به آن بر پایگاه رأی خود بیفزاید. کلینتون در همین رابطه در ایالت مینه سوتا 
و در جمع خبرنگاران گفت نامزدهای حزب جمهوری خواه اساس مبارزات 
خود را به جای تعریف از خود بر توهین به رقبا گذاشته اند. از سوی دیگر در 
جناح دموکرات، برنی ساندرز تالش زیادی برای شکست دادن کلینتون 
در سه شــنبه بزرگ انجام داد و با واقع گرا نشــان دادن خود سعی کرد، به 
شهروندان آمریکایی این گونه وانمود کند که کلینتون توان عملیاتی کردن 

قول هایی که می دهد را ندارد. 
پیش از برگزاری انتخابات ســه شــنبه بزرگ، نظرســنجی ها از پیشتازی 

هیــالری کلینتون در جناح دموکــرات با 52 درصــد آرا و ترامپ در جناح 
جمهوری خواه با 44 درصد آرا خبر داد. پس از برگزاری انتخابات سه شنبه 
بزرگ، اطالعات به دست آمده نشــان از آن دارد که هیالری کلینتون در 
ایاالتی مانند جورجیا، ویرجینیا، آالباما، تنسی، آرکانزاس و تگزاس اکثریت 
آرا را به دست آورده است. این نامزد دموکرات در ایالت فلوریدا به هواداران 
خود قول داد برای به دست آوردن هر تک رأی    نهایت تالش خود را انجام 
خواهد داد. کلینتون در سخنانی دیگر با زیر سؤال بردن شعارهای دونالد 
ترامپ در رابطه با ساخت دوباره آمریکای بزرگ، گفت آمریکا همیشه بزرگ 

بوده و در این مسیر توقفی نداشته است. 
نتایج برآمده از انتخابات ســه شــنبه بزرگ نشــان می دهد، دونالد ترامپ 

نامزد پیشــتاز جمهوری خواهان نیز در ایاالت جورجیا، آالباما، تنســی، 
ماساچوســت و ویرجینیا حائز حداکثر آرا شده اســت. نکته قابل ذکر آنکه 
نامزدهای حزب جمهوری خواه برای آنکه بتوانند در   نهایت منتخب پیروز 
این حزب باشند، به 1237 نمایندگی در سراسر آمریکا نیاز دارند و در طرف 
دیگر، در حزب دموکرات نیز نامــزد منتخب به 2382 نمایندگی نیاز دارد.  
گفتنی اســت، در روز سه شنبه بزرگ، در یازده ایالت رأی گیری و شمارش 
آرا انجام شد که این ایالت ها عبارتند از: آالباما، آالسکا، آرکانزا، کلورادو، 
جورجیا، ماساچوست، می نه سوتا، اوکالهوما، تنسی، تگزاس، ورمانت و 
ویرجینیا. در ادامه در قالب جدول به نامزدهای پیروز ایالت هایی که تاکنون 

در آن ها انتخابات برگزار شده است، اشاره می شود:

ایالت 
نامزدهای پیروز

حزب جمهوری خواهحزب دموکرات
درصد آراءنام نامزددرصد آراءنام نامزد

27.7تد کروز50.1کلینتونآیوا
35ترامپ60ساندرزنیوهمشایر

44ترامپ52.71کلینتوننوادا
35ترامپ73.49کلینتونکارولینای جنوبی

46ترامپ77.9کلینتونآالباما
33.9ترامپ70.2کلینتونآرکانزاس
41.5ترامپ72.4کلینتونجورجیا

49.1ترامپ51.5کلینتونماساچوست
36.9روبیو56.5کلینتونمینه سوتا
34.7کروز52.1ساندرزاوکالهما
42.1ترامپ63.6کلینتونتنسی 
39.6کروز66.8کلینتونتگزاس

32.6ترامپ86ساندرز ورمونت 
34.9ترامپ64.3کلینتونویرجینیا
48کلینتونکلورادو

شورای همکاری خلیج فارس، حزب اهلل را گروه تروریستی خواند 
شــش کشور عضور شــورای همکاری خلیج فارس، جنبش مقاومت لبنان، حزب الله را که با اشغالگری رژیم اسرائیل و تروریست ها در ســوریه مبارزه می کند، در فهرست به اصطالح تروریست ها جای داده است. شورای همکاری خلیج 
فارس روز چهارشــنبه به منظور اعمال فشار بیشتر علیه حزب الله که نقشی کلیدی در تحوالت داخلی لبنان، مقابله با رژیم اســرائیل و همچنین بحران سوریه ایفا می کند، این گروه و همه گروه هایی را که با حزب الله ارتباط داشته باشند، 
در فهرســت به اصطالح حامیان تروریســم جای داده است. کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در سال 2013 نیز در پی حضور نظامی حزب الله در بحران ســوریه، برخی اعضای این گروه را تحریم کرده بود. در همین سال نیز برخی از 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین حزب الله را گروه تروریستی خوانده بودند.  عبدالطیف بن راشد الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، روز چهارشنبه در بیانیه ای 
که در ریاض منتشــر شد، اعالم کرد این شــورا تصمیمی جمعی علیه حزب الله اتخاذ کرده است. وی مدعی شد: »در حالی که این گروه به اقدامات تروریســتی خود ادامه می دهد، شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته است تا آن 
را به عنوان ســازمانی تروریستی برچسب بزند و اقدامات ضروری را برای اجرای این تصمیم براســاس قوانین ضد تروریسم شورای همکاری خلیج فارس و قوانین بین المللی مشابه اتخاذ خواهد کرد«. وی همچنین حزب الله را به ارتکاب 

»تجاوز«، جذب »جوانان« کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، قاچاق »سالح و مواد منفجره«، ایجاد »فتنه« و تحریک به »هرج و مرج و ناآرامی« متهم کرده است. 

تکنولوژی خودروهای بدون راننده و تســت این نوع خودروها در ژاپن انجام 
گرفت.

فقر و فالکت در جوار 
پایتخت هندوستان!

اسکات کلی، فضانورد آمریکایی که به تازگی از ایستگاه فضایی بین المللی به زمین برگشته زندگی 340 روزه خود در فضا را به 
تصویر کشیده است.

وضعیت وخیم آوارگان در مرز 
یونان و مقدونیه!

 مذاکرات صلح سوریه 
به تعویق افتاد

اســتفان دی میســتورا، نماینده ســازمان ملل در امور ســوریه 
اعالم کرد مذاکرات صلح ســوریه روز نهم مارس برگزار خواهد 
شــد. دی میســتورا پیش تر تاریخ این مذاکرات را هفتم مارس 
اعالم کرده بود. وی در بیانیه ای گفت: »مذاکرات صلح سوریه 
بعدازظهر نهم مارس در شهر ژنو برگزار خواهد شد«. دی میستورا 
در توجیه این تعویق دوروزه گفــت این تعویق برای »ایجاد زمان 
کافی برای رسیدگی به مسایل لجستیکی و عملی ضروری بود«. 
این خبر در شرایطی اعالم می شود که آتش بس در سوریه میان 

دولت و معارضین عملی شده و  به طور رسمی در جریان است.

انتشار وصیت نامه رهبر سابق 
القاعده

نامه های به دســت آمده از محل حمله نیروهای ویژه آمریکایی 
به اقامتگاه اســامه بن الدن، ســرکرده القاعده در سال 2011 در 
پاکستان که منجر به کشته شدن او شده بود، نشان می دهد که وی 
مشخص کرده بود دستکم 29 میلیون دالر از اموال و دارایی هایش 
باید پس از مرگش خرج شــود. بــن الدن در این اســناد و نامه ها 
درخواست کرد که بخش زیادی از این پول صرف ادامه »جهاد« در 
عرصه جهانی شود. بر اســاس اعالم بن الدن، یک درصد از رقم 
29 میلیون دالر باید به محفوظ الولید، جنگجوی ارشــد القاعده 

اختصاص می یافت که به ابوحفظ الموریتانی معروف است.

انتشار فهرست جدید 
ثروتمندترین افراد جهان

فهرست ثروتمند ترین افراد جهان حاکی از آن است که مطابق 
روال سال های گذشــته، بیل گیتس، مؤسس شرکت رایانه ای 
مایکروسافت در صدر جدول قرار دارد. لیلیان بترن کورت، وارث 
93 ساله شرکت اوریل نیز با 36.1 میلیارد دالر ثروتمند ترین زن 
جهان اســت. بزرگ ترین بازنده سال قبل کارلوس سلیم، غول 
تجاری مکزیکی با ســهام هایی در مخابرات، رسانه ها، صنایع 
نفتی و صنایع خانگی بود که در ســال گذشــته 27.1 میلیارد 
دالر ضرر کرد. مارک زاکربرگ 31 ســاله نیز برنده بزرگ ســال 

قبل نام گرفت.

لبنان، هدف جدید بحران آفرینی 
سعودی ها

عربســتان ســعودی در تالش برای تنبیه لبنان برآمده اســت 
و در این راســتا، ســعی دارد یک ائتالف عربــی برای حمالت 
اقتصادی، سیاســی، امنیتــی و تبلیغاتی علیــه لبنانی ها و در 
رأس آن، حزب الله لبنان به راه بیندازد. از قطع کمک  3 میلیارد 
دالری به ارتش و نیروهای امنیتی در ســی ام بهمن گذشــته تا 
تحریم های اقتصادی و ساخت برنامه ای توهین آمیز علیه سید 
حســن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در شبکه سعودی »ام 
بی ســی« که اعتراضات گسترده ای در لبنان به همراه داشت، 

همگی اقداماتی است که در این راستا انجام گرفته است.

بین الملل
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سقوط پی در پی سنگرهای اف بی آی
FBI حمایت ضمنی کنگرۀ امریکا از اپل در مناقشه با

هرچند در چند هفتۀ گذشته شاهد یکه تازی FBI در فشار 
وارد کردن بر شرکت های فناوری دیجیتال و در رأس همه، 
اپل بودیم، اما به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که 
جیم کامی، رئیس این ادارۀ امنیتی، سنگرهای خود را یکی 

پس از دیگری واگذار کند.
»تریور تیم«، از بنیاد آزادی مطبوعات در مورد جلســه ای 
کــه دیروز در کنگــره در حضور کمیتۀ قضایــی کنگره و با 
 FBI صحبت و حضــور نمایندگان دوطــرف، یعنی اپل و
برگزار شــد صحبــت کرده و گفته اســت که هــر دو گروه 
نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات جیم کامی را به خاطر 
درخواســت از اپل برای تضعیف امنیت آیفــون به منظور 
تســهیل نظارت دولتی، توبیخ کردند. او در گاردین نوشته 
است: » این مسئله می توانست پیامدهای ترسناکی برای 
کاربران گوشی های هوشمند در سراسر دنیا داشته باشد.«
آنگونــه کــه تیــم توضیــح می دهــد، تاکنــون کنگره و 
کاًل نهادهــای دولتــی از وارد کــردن فشــار بــر FBI به 
خاطر عملکــردش در این قضیه خــودداری می کردند و 
پرسش های اصلی در این مورد را نادیده می گرفتند؛ اما این 
بار، نمایندگان هر دو حزب اصلی به صورت بی ســابقه ای 
جیــم کامــی را به خاطــر عملکــرد آژانس امنیتــی مورد 

بازخواست و او را در وضعیت دشواری قرار دادند.
یکی از اعضای این کمیته از او پرســیده اســت که چگونه 
در قضیۀ ســن برناردینو تا این حد افتضــاح عمل کردند و 
گذرواژۀ تلفن تیرانداز واقعه را ریست کرده اند تا مجبور شوند 
چنین درخواســتی از اپل داشته باشند. و اگر قضیه اینقدر 
فوریت داشــت، پس چرا 50 روز صبر کردند و بعد از آن در 

دادگاه درخواست باز کردن قفل توسط اپل را ارائه کردند؟ 
یک عضو دیگر نیز از او سؤال کرده بود که اگر دولت چین 
 FBI نیز درخواســت اختیارات غیرمعمولی ماننــد آنچه

درخواست کرده است داشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟
کامی در پاسخ، اعتراف کرده است که FBI در ساعت های 
اولیۀ پس از حمله اشــتباه کرده اســت و با تغییر گذرواژه، 
قصد ورود به iCloud را داشته است. همچنین، او به این 
امر اذعان نموده است که در دوسال گذشته با تعداد زیادی 
از شرکت های فناوری، و نه تنها اپل، بر سر این موضوعات 

وارد بحث شده است.
در هر حال، یک احتمال وجود دارد که این شــرایط ناشی 
از باال گرفتــن تب انتخابات در میان افکار عمومی ایاالت 
متحده باشد و اینکه جمهوری خواه ها این قضیه را به عنوان 
ابزاری بــر علیه دولت دموکــرات می خواهند و همزمان، 
نمایندگان دموکرات  هم برای عقب نماندن از قافله با آن ها 
همراهی کرده اند. هرچند نباید سرسختی اپل و بازی خوب 

رسانه ای آن ها را نادیده گرفت.
 FBI اما هرچه هســت، به نظر می رســد که نبرد بر علیه
مغلوبه شده است و مقاومت اپل، به سرانجام رسیده است. 
شــاید این یک خبر خوب برای دیگر شرکت ها و برای تک 
تک کاربران در دنیا باشــد که نمایندۀ دولت، به جای آنکه 
مدعی باشد متهم شده اســت. از سوی دیگر، در صورتی 
که ماجرا در همین مســیر فعلی به پیش برود، با شکست 
FBI در پیگیری درخواســت های خود از تبدیل شدن این 
قضیه به یک روال ثابت برای دیگر دولت ها هم جلوگیری 

خواهد شد.

علت مخالفت اپل با درخواست اف بی آی
در پی حادثه تروریســتی ایالت ســن برناردینو که منجر به 
مرگ 14 تن از شــهروندان این ایالت و همچنین مرگ هر 
دو تروریست شــد، اف بی آی با کشف گوشی آیفون یکی 
از دو تروریست از اپل درخواست کرد تا با رمزگشایی از این 
گوشــی در روند احراز هویت این تروریســت ها  اف بی آی 

را یاری کند.
اپل با رد این درخواســت، به بهانه به خطــر افتادن امنیت 
کاربــران این برند، حامیان و نیــز مخالفینی در میان غول 
های تکنولوژی پیدا کرده است؛ از بیل گیتس گرفته تا مارک 
 ،ABC زوکربرگ. تیم کوک در جریــان مصاحبه با کانال
به تشــریح کامل دالیل این مخالفت پرداخت. وی یکی از 
مهمترین دالیل را در رمزگشایی از آیفون متهم چنین عنوان 
کرد: با ایجاد یک چنین راه دسترسی به اطالعات در آیفون، 
این گوشی در معرض دستبرد آسان هکرها خواهد بود. این 
چنین رمزگشایی ها برای یک سیستم امنیتی کامل حکم 
غدای سرطانی را دارد که هر لحظه بیمار را با خطر روبرو می 
کند. وی همچنین افزود: در بسیاری از مجامع صحبت از 
دفاع حقوق مدنی تروریست هاست. اما اپل به طور واضح 
این تهمت را رد کرده است، چراکه این افراد )تروریست ها( با 
انتخاب این راه حقوق خود را از بین برده اند. برای این شرکت 
تنها حقوق و امنیت کاربران مهم است. کوک همچنین در 
ادامه از دریافت هزاران ایمیل حمایت از طرف کاربران خبر 
داد و افزود برخالف تبلیغات منفی از جهت گیری غول های 
تکنولوژی بر علیه اپل همچنان این برند حامیان خود را دارد.

در میان مخالفین تیم کوک و اپــل، نام های قابل توجهی 

به چشــم مــی خــورد. در آخریــن مصاحبــه، مدیرعامل 
مایکروسافت یعنی "بیل گیتس” به مخالفت با اپل پرداخته 
و طی بیانیه ای، به منظور گشــوده شدن گره چند ماهه از 
ماجرای این فاجعه تروریستی، خواستار همکاری بیشتر اپل 

با اف بی آی شده است.
در کنار بیل گیتس و دیگر غول های تکنولوژی، نام آشنای 
دیگری نیز به چشم میخورد؛ "دونالد ترامپ”، تاجر بزرگ و 
نماینده حزب جمهوری خواه انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا. وی نیــز در مناظره های اخیر خــود با پرداختن به 
این فاجعه، از اپل درخواســت کرد با اف بــی آی در جهت 
رمزگشایی آیفون و جلوگیری از فجایع بعدی همکاری الزم 

را انجام دهد.
تیم کوک در جواب این اقدامات مخالفت برانگیز، از موضع 
خود کناره گیری نکــرد و همچنان دغدغه امنیت میلیون 
ها دارنده آیفون را خاطر نشان کرد. وی همچنین با مثالی 
مسئله را برای مخالفین این چنین شرح داد: اگر شما هم 
کاربر یکی از این گوشی ها باشید و اطالعات شخصیتان نیز 
برای شما حائز اهمیت باشد، هرگز به یک هکر اجازه ورود 
و دسترسی به این اطالعات را نخواهید داد پس شما هم به 
یک شرکت صاحب نام حق جلوگیری از این سلب اعتماد را 
بدهید. همچنین در ادامه مصاحبه، تیم کوک از نگاه مردم 
به انتخاب اپــل در این تصمیم جدی به تصمیم حیاتی این 
شرکت اشــاره کرد و افزود: گاهی در زندگی حرفه ای شما 
مجبور به انتخاب یکــی از دو گزینه بهتر و انتخاب به حق 
هســتید. در این تصمیم، اپل هر دو گزینه را در تصیم خود 

لحاظ کرده است.

گوگل در حال عقب راندن مایکروسافت در بازار مرورگرها
آنگونــه که به نظــر می آیــد تمامی 
 IE کاربرانی که اقدام به ترک مرورگر
مایکروســافت میکننــد، همگی در 
حال انتقال به ســمت مرورگر گوگل 
کــروم هســتند و گوگل بــه خوبی از 
این شــرایط بهره بــرداری میکند. بر 
 Net اساس آمار جدیدی که موسسه

Application منتشر کرده است سهم مایکروسافت از 
بازار مرورگرهای دسکتاپ طی ده ماه گذشته حدود 11 
درصد کاهش داشته اســت و در عین حال گوگل کروم 
تمامی این 11 درصــد نزول بازار مایکروســافت را از آن 
خود کرده است. آنگونه که از این آمار پیدا است گوگل در 
حال تفوق و برتری نسبت به مایکروسافت به عنوان رهبر 
بازار مرورگرهای دسکتاپ اســت. تنها نقطه امید برای 
مایکروسافت این است که استفاده از مرورگر Edge طی 

یک ماه گذشته دو برابر شده است و از 
سهم 1.5 درصدی در ماه ژانویه به 3 
درصد در فوریه افزایش داشته است.

اما ایــن موضوع به نظــر هیچ جای 
نگرانــی برای گــوگل کــروم و حتی 
 Edge فایرفاکــس نیســت. مرورگر
هنوز قــادر به پشــتیبانی از پالگین 
ها و افزونه های کاربردی نیســت و البته مایکروسافت 
به ســرعت در حال کار بر روی این قابلیــت برای رقابت 
با فایرفاکس و کروم اســت. در عین حال نگاهی به آمار 
بازار فایرفاکس نشان میدهد که وضعیت سهم بازار این 
مرورگر طی یکسال گذشته تقریبا هیچ تغییری نداشته 
است و همچنان حدود 12 درصد از کاربران دسکتاپ از 
این مرورگر استفاده میکنند. این موضوع در مورد مرورگر 

سافاری اپل نیز صادق است.

بازداشت قائم مقام فیسبوک در آمریکای التین
پلیس برزیل اقدام به دستگیری قائم 
مقام شــبکه اجتماعی فیسبوک در 
آمریکای التین کرد. »دیگو ژودان« 
- Diego Dzodan – بــا ملیــت 
آرژانتینی به دلیل ســر بــاز زدن از در 
اختیار گذاشتن برخی اطالعات نرم 
افزار واتس اپ به دادگاه به بازداشت 

پلیــس برزیل در آمــده اســت. دســتگیری وی در این 
خصوص مربوط به درخواســت های مکرر دادگاهی در 
برزیل برای دسترسی به اطالعات الزم در خصوص یک 
پرونده قاچاق مواد مخدر بوده است. فیسبوک در واکنش 
به این اتفاق، دستگیری ژودان را یک اقدام افراطی و نا 
متناسب عنوان کرده است. این در حالی است که دستور 
بازداشــت ژودان از ســوی یک قاضی در منطقه شمال 
شرقی ایالت »سرجیپ« صادر شده است. وی روز گذشته 

در حال ترک منزل خود در منطقه ویژه 
ای در سائوپائولو دستگیر و بازداشت 
شــد. در همین حال قاضی »مارسل 
مایا مونتالوائو« پیش از این دو بار حکم 
جزایی علیه فیسبوک و به خاطر عدم 
در اختیار قرار دادن اطالعات نرم افزار 
واتس اپ صادر کرده بود. وی در باره 
دستور بازداشت ژودان گفته است: اطالعات درخواستی 
برای تحقیقات و بررســی های سری قضایی که شامل 
جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر میشود، الزم و 
ضروری است. شرکت فیسبوک در بیانیه ای که به همین 
منظور منتشر کرده است با محکوم کردن اقدام مراجع 
قضایی برزیل در این رابطه عنوان کرده اســت: شرکت 
فیسبوک همواره برای بررسی درخواست های احتمالی 
مقامات و نهادهای برزیل در دسترس بوده و خواهد بود. 

وقتی هکرها دزد دریایی 
می شوند!

دزدی دریایــی در دریاهــای آزاد از زمانی که بشــر 
فــرا گرفت کــه چگونه با کشــتی و قایق بــه تجارت 
بپردازد، امری مرســوم بوده اســت اما طی سالهای 
اخیر بــا توجه بزرگتر شــدن کشــتی هــای تجاری 
و ارزشــمند تــر شــدن محتویــات آنها، خســارات 
 ناشــی از دزدی دریایی هم به شــدت افزایش یافته 

است.
در حالی که طی یک ســال گذشــته شدت حمالت 
دزدان دریایی در سواحل سومالی کاهش چشمگیری 
داشــته اســت، اما جدیــدا نقاط دیگــری در جنوب 
شــرق آســیا به مرکز عملیــات دزدان دریایی تبدیل 
شــده اســت کــه نگرانــی هایــی را برای شــرکت 
 های کشــتی رانی کــه از این منطقه عبــور میکنند 

ایجاد کرده.
اما نکته مهم تر ماجرا در این اســت کــه گویا دزدان 
دریایی اخیرا بسیار هوشمندانه تر اهداف خود و نحوه 

حمله به آنها را انتخاب میکنند.
یکی از شــرکت های کشــتی رانی بین المللی اخیرا 
متوجه شده اســت که دزدان دریایی در حال حاضر 
بــا کارایی بســیار زیــادی حمــالت خــود را ترتیب 
میدهند. آنها کنترل قایق ها و یا کشــتی را به دست 
میگیرنــد، آن را بــه یک مــکان مشــخص منتقل 
میکنن، به ســراغ کانتینر های مشخص شده رفته 
 و کاالهایی مشــخص را ســرقت میکنند و از محل 

متواری میشوند.
این شــرکت، شــگفت زده از ایــن همــه قابلیت و 
دانــش دزدان دریایی، برای فهم ماجرا با شــرکت 
شــرکتی  میگیــرد.  تمــاس   Verizon RISK
تحقیقاتی-امنیتــی کــه بــرای صدهــا موسســه 
تجــاری و دولتــی بــه شــکل ســالیانه تحقیقات 
 Verizon ســایبری صورت میدهد. بعــد از ورود
RISK به پرونده مشخص میشــود که این دزدان 
تکنولوژیــک  از متخصصــان   دریایــی همگــی 

هستند!
در واقــع ایــن مجرمــان دریایــی متخصــص، بــا 
هک کردن سیســتم شــرکت های کشــتی رانی و 
دسترســی به اطالعــات الزم، میتواننــد عملیات 
هایی دقیق و بــا نهایت ســودآوری را ترتیب دهند. 
ایــن دزدان دریایــی در واقــع بــا اســتفاده از ایــن 
اطالعــات، نوع کشــتی تجــاری، مســیر حرکتی 
آن، محمولــه هــای آن و حتی کانتینــر دقیقی که 
 کاالی مــورد نظر آنهــا در آن واقع شــده اســت را 

میشناسند.
البته با همه اینها گویا این دزدان دریایی متخصص 
هنــوز باید کمــی در مورد روش هــای هک کردن 
خود آمــوزش ببیننــد. بــرای مثال آنهــا فراموش 
کــرده انــد که بــرای مخفــی کــردن IP خــود از 
پراکســی اســتفاده کنند و همچنین عدم ارســال 
 Plain اطالعــات از طریــق اینترنــت در قالــب
Text منجــر بــه آن شــده کــه Verizon بتواند 
 اطالعات خوبــی در مــورد ماهیــت عملیاتی آنها 

کسب کند.
با استفاده از این اطالعات این کشتی رانی بین المللی 
موفق شد تا شرایط را برای این دزدان دریایی سخت 
کنــد، از جمله تعیین مجدد همه گــذرواژه ها و پیکر 
بندی ســرورها از نو و همچنین بــه کار گیری فرایند 

امنیتی مطمئن تر.

رصدخانه

نوبل 2015 کامپیوتر برای دو متخصص رمزگذاری
هــای  ماشــین  انجمــن 
محاسباتی هر سال اقدام 
 A.M. به اهدای جایــزه
Turing بــه منتخــب یا 
منتخبیــن خــود میکنــد 
کــه از آن به عنــوان نوبل 
رایانه یا نوبــل کامپیوتر یاد 

میکنند. از سال 1966 تا کنون این جایزه به 
متخصصان و دانشــمندان بزرگ علم رایانه 
تقدیم شــده اســت که در میان آنها افرادی 
ماننــد »داگالس انگلبارت« مخترع ماوس 
حضــور دارند. امســال نیــز مانند هر ســاله 
ایــن جایزه به برنــدگان اهدا شــد. »ویتفیلد 

دیفای« و »مارتین هلمن« 
کــه هــر دو از مولفیــن و 
طراحــان پروتــکل امــن 
»دیف-هلمن« در ســال 
1976 هستند، امسال به 
عنوان برندگان نوبل رایانه 
انتخــاب شــدند. دیفای 
 Sun مدیر ارشــد امنیتی ســابق در شرکت
Microsystems اســت و هلمــن اســتاد 
بازنشســته مهندسی برق در استنفورد. مدل 
رمزگذاری ایــن دو در حال حاضــر در همه 
جای وب در حال اســتفاده است و مبتنی بر 

رمزنگاری نامتقارن است.

رونمایی رسمی از اولین هوشمند دنیا با 6 گیگابایت رم
اکثــر پرچم دارانــی که در 
حال حاضر معرفی شده اند 
از میزان نهایتا 4 گیگابایت 
و  اســتفاده می کننــد  رم 
گوشــی که از 6 گیگابایت 
رم اســتفاده کنــد تاکنون 
وجــود نداشــته. خیلی از 

تحلیلگران نیز ســال 2017 را زمانی مناسب 
برای عرضه ی گوشی با میزان 6 گیگابایت رم 
می دانستند. اما امروز کمپانی Vivo از گوشی 
Xplay 5 رونمایی کرد، اولین موبایلی که از 6 
گیگابایت حافظه ی رم استفاده می کند. ویوو 
کمپانی چینی ســت که یکــی از مطرح ترین 

شــرق  در  نی هــا  کمپا
آسیاســت و گوشــی های 
 Vivo قدرتمنــدی ماننــد
و   Xshot ،Xplay3S
X5pro را تاکنون معرفی و 
عرضه کرده . کمپانی قصد 
داشــت با معرفی گوشــی 
قدرتمنــد جدیدی به نام ویــوو ایکس پلی 5 ) 
Vivo Xplay 5 ( شهرت خود را جهانی کند، 
زیرا این اولین موبایلی در جهان خواهد بود که 
6 گیگابایت رم در درون خود استفاده می کند و 
اگر مطالب ما را دنبال کرده باشید می دانید که 
قرار بود امروز از این موبایل رسما رونمایی شود.

استفاده پلیس نیویورک از ویندوز فون
بــه تازگی پلیــس نیویورک 
تصمیم گرفته برای تمامی 
نیــروی خــود،   36000
تلفن های همــراه مبتنی 
بــر ویندوزفون تهیــه کند 
تا آنهــا از امکانــات باالی 
ایــن سیســتم عامل برای 

ارتباطــات خود اســتفاده کنند. ایــن موضع را 
جسیکا تیچ  )Jessica Tisch( معاون کمسیر 
فناوری اطالعات پلیس نیویورک اعالم کرده 
اســت. سیســتم عامل ویندوز فون اگرچه در 
بین کاربران عادی محبوبیت زیادی ندارد، اما 
سازمان ها و شرکت های بزرگ معتبری امروزه 

از آن استفاده می کنند. دلیل 
اصلی این تغییر رویه در پلیس 
نیویورک، امکانات نرم افزاری 
خاصی است که در تلفن های 
این ســازمان تعبیــه خواهد 
شد. اپلیکیشــن هایی برای 
بــه  راحت تــر  دسترســی 
بانک های اطالعاتی، انتقال سریع تر و کامل تر 
اطالعات شــماره تمــاس اضطــراری 911 و 
پاسخ گویی ســریع تر به موارد اورژانسی. بعالوه 
امکانــات همگام ســازی عالی وینــدوز 10 با 
اســکایپ و امکانات امنیتی آن، دلیل دیگری 
برای استفاده پلیس از این سیستم عامل است.

آی تی
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پنجره

در خانه تکانی مراقب ریه هایتان باشید!
گفت وگو با پزشک فوق تخصص ریه

پایان زمستان که فرا می رسد لحظه ها و ثانیه ها به شمارش درمی آیند تا نوید بهار و زنده شدن طبیعت را سردهند. خانه تکانی و شور و حال غبار روبی از منازل فصل بهار بهانه ای می شود تا افراد برای طراوت 
دل های خود به اســتقبال روزگاری نو بروند. یکی از مسائلی که هر ساله متخصصان ریه شاهد آن هستند آمار مسمومیت هایی است که در اثر کار با شوینده ها افراد را تهدید می کند. برخی افراد هنگام خرید 
مواد شوینده به قدرت پاک کنندگی باال توجه می کنند در حالی که از آسیب های احتمالی این مواد غافل هستند. در این باره گفت وگویی با دکتر سید شهاب الدین محمدمکی فوق تخصص ریه، مدرس دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئول واحد پیوند ریه بیمارستان مسیح دانشوری به صورت گرفته که خواندن آن ضروری به نظر می رسد.

استفاده از مواد شــوینده در روزهای پایانی سال در خانه 
تکانی افراد را با چه مشکالتی رو به رو می سازد؟

مصارف خانگی برای شست و شو و نظافت شــامل شوینده ها، پاک کننده ها و 
سفید کننده ها است. هر کدام از این مواد حاوی انواع مختلفی از مواد شیمیایی 
اســت که مصرف نابجا و غیر اصولی از آن ها در مواردی مانند خانه تکانی برای 

نوروز باعث وارد آمدن آسیب های جدی به ارگان های مختلف بدن می شود.
کدام یک از ترکیب های موجود در شوینده های شیمیایی 

آسیب زا به شمار می روند؟
دسته اول شوینده های شیمیایی هستند که دارای ترکیب های آمونیا 
)آمونیاک( بوده، مثل پاک کننده های شیشــه و برخی براق کننده ها 
که ماده اصلی تشکیل دهنده آن ها آمونیا است. در اثر استفاده بیش 
از حد این مواد شــیمیایی چشــم، پوســت، راه های تنفسی و ریه ها 

تحریک می شود.
البته میزان آسیب بســتگی به غلظت میزان ماده محرک و فضایی 
دارد که افراد در آن محیط کار می کنند.دســته دوم ترکیبات آمونیوم 
است که در نرم کننده های حوله، لباس و برخی از ضدعفونی کننده ها 
موجود است که عالوه بر عوارض ذکر شده در خصوص آمونیاک این 

ماده شیمیایی باعث ضعف در سیستم ایمنی بدن می شود.
یکی دیگر از مواد ســمی خطرناک که در انواع شوینده ها وجود دارد 
و در اثر اســتفاده بیش از حد از آن ها فرد دچار آسیب می شود ترکیب 
کلرین است. این ماده شیمیایی در مواد شوینده لباس و شوینده های 
ظروف، پاک کننده های سطوح سرامیکی وجود دارد و اثرات محرک 
و تخریبی در ســطوح مخاطی بدن از جمله چشم و ریه، گلو، پوست 

و.. برجا  می گذارد.
شــاید این نوع محرک در افراد ســالم عارضه ریوی واضحی نداشته 
باشد ولی در بیماران مبتال به بیماری های زمینه ای ریوی خطرناک 
شمرده می شود که در تماس با کلرین ممکن است آسیب های جدی 

به آن ها وارد شود.
برخــی افراد برای خانه تکانی بیشــتر از ســفید کننده ها 
استفاده می کنند این ماده شیمیایی چقدر خطرناک است؟
در کشــور ما برخی افراد برای شست و شو، بیشتر از ســفید کننده ها که حاوی 
ترکیبات هیپوکلریت ســدیم است اســتفاده می کنند.مخلوط کردن این ماده 
شــیمیایی با شــوینده های ظروف و پاک کننده های ســطوح باعث می شــود 
ضررهایی به مصرف کنندگان وارد شــود کــه برخی اثرات آن شــبیه به کلرین 

عمل می کند.
در پاک کننده هــای جدیــدی ماننــد گاز پــاک کن هــا و 
تمیز کننده های ســرامیک و... چه ماده شــیمیایی وجود 

دارد که باعث آسیب به ریه می شود؟
هیدروکســید ســدیم ماده شــیمیایی اســت که در ســاخت گاز پــاک کن ها، 
پاک کننده های ســرامیک و در ترکیبات لوله بازکن وجود دارد عالوه بر این که 
برای سیســتم تنفسی یک ماده محرک و آزار دهنده است به پوست، چشم و... 
آسیب می رساند و ماده ای شدیدًا ســوزاننده به شمار می آید و از بین برنده بافت 

مخاطی است.
اســتفاده از مــواد شــوینده و پاک کننده هــا بایــد در چه 
چارچوب و اصولی باشد که آسیب ها را به حداقل برساند؟
آســیب ناشی از تماس با مواد ذکر شــده عمدتًا در افرادی مشاهده می شود که 
اســتفاده بیش از حد دارند یا این که در محیط های بســته، بدون تهویه و بیشتر 
فضاهای کوچک با مواد شــوینده کار می کنند. معمواًل تماس های کوتاه مدت 
و با مقادیر اندک شوینده ها مشکل ساز نیســت. البته الزم به ذکر است ترکیب 
کردن این مواد با هم ممکن است گازهای سمی را خارج کند که خطرناک باشد 

و در برخی موارد هم کشنده به حساب می آیند.
ترکیب کدام یک از مواد شــوینده هر ســاله حادثه ســاز 

می شود؟
مواد شوینده ای که حاوی آمونیاک و کلر هستند از ترکیب این دو ماده سموم دیگر 
تولید می شود. به طور مثال، ترکیب کردن جوهر نمک با سفید کننده ها برای پاک 
کردن جرم سرویس های بهداشتی هر ســاله موارد زیادی از بستری ها و حتی 

مرگ ومیر را در روزهای پایانی سال به خود اختصاص می دهد.
عالئم اولیه مسمومیت با مواد شوینده چیست؟

عالئم اولیه در سیســتم تنفسی ایجاد می شــود و ممکن است با یک احساس 
ســوزش، خارش و... در سیســتم تنفســی، حلق و مجاری حلقی شروع شود و 
عالئم دیگری مانند ســرفه های خشــک،  بروز تنگی نفس و حتی خس خس 
ســینه را به همراه داشته باشــد همچنین اختالل در تبادل اکســیژن و نهایتًا 

خفگی را شامل می شود.
افرادی که به آسم مبتال هستند در کار با شوینده ها دچار 

چه اختالل دیگری می شوند؟
افرادی که به آسم یا بیماری های مزمن تنفسی مبتال هستند در تماس با مقادیر 
اندک مواد شیمیایی ممکن است دچار عوارض خطرناک شوند که موجب تشدید 

بیماری زمینه ای شان شود.
استنشــاق آنزیم های موجود در پودرهای شوینده باعث 

بروز چه عالئمی در مصرف کننده می شود؟
پودرهای شوینده معمواًل دارای آنزیم هستند و اگر فردی در تماس با پودر، بوی 
آنزیم ها را استنشــاق کند باعث بروز حمالت آسم و تنگی نفس در او می شود و 

آنزیم ها به عنوان یک علت بروز آسم شغلی اثر ثابت شده ای دارند.
چه توصیه هایی به افرادی دارید که در تماس با این مواد 

شیمیایی هستند؟
هنگام کار با مواد شوینده در خانه تکانی در قدم نخست باید پنجره ها 
باز بماند و تهویه مناسب باشد و افرادی که مستعد بیماری های ریوی 
هستند از این محل دور باشند و افراد دیگر نیز بالفاصله پس از پایان 
کار محــل را ترک کنند همچنین ســعی کنند از مواد شــوینده کمتر 
اســتفاده کنند. در مواقعی که مبلمان، فرش و موکت ها را شسته اند 
باید تا زمان خشک شدن لوازم تهویه مناسب در محیط برقرار باشد تا 
افراد خانواده در معرض بخارهای ناشی از خشک شدن لوازم نباشند.
زیرا تماس های مکرر ممکن اســت عالئمی مانند ســردرد،  تهوع، 
استفراغ،  سوزش چشم و... به صورت گذرا به همراه داشته باشد که 
معمواًل افــراد این عالئم را نادیده می گیرنــد در حالی که در طوالنی 
مدت باعث بروز بیماری های مختلف تنفســی و بروز آســم، آلرژی و 
سرطان های بدخیم ریه و ارگان های دیگر می شود، موارد قابل ذکر 
دیگر شامل آسیب های کلیوی، آسیب به بافت کبد و سیستم عصبی 
می شــود که در مواردی هم ممکن اســت اختالالت هورمونی را در 

زنان تشدید کند.
افرادی که به بیماری های زمینه ای مبتال هســتند به خاطر ذخیره 
کم سیستم تنفسی هنگام قرار گرفتن در معرض مواد محرک ممکن 
اســت دچار حمالت شــدید تنگی نفس،  اختالل در اکسیژن رسانی، اختالل 

هوشیاری و... شوند.
آن دســته از موادی کــه قابلیت حل شــدن در آب دارند 

چگونه باید مصرف شوند؟
مواد شیمیایی که قابلیت حل شــدن در آب را دارند حالت سوزانندگی بیشتری 
خواهند داشــت و در اثر مصرف بیــش از حد به مخاط آســیب های جدی وارد 
می کنند و سطح کیسه های هوایی را در معرض خطر قرار داده و باعث تخریب 

بافت ریه می شوند.از این رو هنگام کار با این مواد باید دقت بیشتری داشت.
اقدام های اولیه ای که باید حتمًا هنگام کار با موادشیمیایی 

شوینده موردتوجه قرار گیرد، کدام است؟
به محض این که فرد دچار عالئم اولیه ســرفه، خارش،  ســوزش در حلق و گلو 
شــد باید از محیط خارج شود و هوای تازه استنشــاق کند در صورتی که مخاط 
شست و شو داده شــود و عالئم رفع نشــود باید بالفاصله به نزدیک ترین مرکز 

درمانی مراجعه شود.

خروپف کردن در کودکان را جدی بگیرید
ایســنا- در بررســی کارشناسان دانشگاه گوتنبرگ سوئد آمده اســت: خروپف کردن گاه به گاه 
کودکان اغلب بی ضرر است، اما در صورتی که مشکالت تنفسی متداول شود، خطرناک خواهد 
بود. در این بررســی 1300 کودک ســوئدی مورد مطالعه قرار گرفتند که حدود پنج درصد آنان 
چند بار در هفته خروپف می کردند. همچنین به رغم وجود نشــانه های متمایز و مشــخص این 

مشکل جسمی، تنها حدود یک سوم آنان برای برطرف کردن آن به پزشک مراجعه کرده اند.
پزشکان سوئدی بر اساس مطالعه خود دریافتند: شایع ترین دلیل خروپف کودکان، بزرگ شدن 
لوزه هاست که در بسیاری از موارد می توان با انجام عمل جراحی آن را درمان کرد یا میزان آن را 
کاهش داد. کارشناسان انجمن ملی خواب آمریکا نیز اظهار داشته اند: باز و بسته شدن مجرای 
هــوا به لرزش بافت های گلو منجر شــده و خروپف را به دنبــال دارد. همچنین بلندی صدای 

خروپف تحت تاثیر میزان هوای عبوری از مجرای هوا و سرعت لرزیدن بافت گلو قرار دارد.

ارتباط ویروس زیکا و بروز یک اختالل نادر عصبی
مهر- محققان دانشــکده پزشکی دانشگاه گالسکو اســکاتلند با بررسی نمونه خون 24 بیمار 
مبتال به ســندروم گیلن باره در طول زمان شــیوع ویروس زیکا در منطقه پلی نزی فرانســه به 
اولین نشانه هایی دست یافتند که نشان می دهد ویروس زیکا ناشی از پشه ممکن است باعث 

بروز این اختالل حاد عصبی شود. 
دکتر »هیو ویلسون«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: ریسک بروز اختالل گیلن باره 
در افراد حامل ویروس زیکا بســیار پایین بوده و کمتر از یک مورد به ازای هر 1000 فرد دارای 
عفونــت زیکا خواهد بود.از آنجائیکه نمونه های ابتال به زیکا در حال افزایش اســت، مقامات 
بهداشــت و ســالمت باید برنامه ای برای مقابله با افزایش نمونه های ســندروم گیلن باره هم 
داشته باشند. در زنان باردار آلوده به ویروس زیکا، احتمال تولد نوزادی با اختالل میکروسفالی 

وجود دارد، اختاللی که در آن مغز و جمجمه کمتر از حد عادی رشد می کنند. 

اگر آسم دارید، داخل خانه کفش نپوشید!
باشــگاه خبرنگاران- متخصصان توصیه می کنند که افراد مبتال به آســم هرگز نباید در خانه 
کفش بپوشــند. در واقع، بسیاری از مواد آلرژی زای موجود در محیط عمومی مثل گرده ها، به 
ته کفش می چســبند و اگر به هر کدام از آن ها حساســیت داشــته باشید، آوردن آن ها به خانه 

شما را با مشکل مواجه می کند و به تشدید عالئم آسم منجر می شود.
بــه نظر متخصصان، ماده های آلرژی زا می توانند باعث واکنش التهابی شــوند و این واکنش 
خودش می تواند به مســدود شــدن مسیر تنفس و سخت شدن تنفس منجر شود. بنابراین اگر 
می خواهید خطر تشــدید آسم را محدود کنید، اصال داخل خانه با کفش راه نروید و کفش ها را 
بیرون از محیط خانه بگذارید. اگر داخل باغچه خانه کاری داشتید یا مثال در جنگل پیاده روی 
کردید، حتما بعد از آن سریعا حمام کنید تا مواد آلرژی زا از بدن و موهای شما پاک شوند و اگر 

الزم شد، لباس تان را هم بشویید.

استفاده زیاد از ماکروفر ممنوع!
تسنیم- سید جواد علوی کارشناس 
طب ســنتی گفت: نقش تغذیه در 
پیشگیری از بیماری بسیار ضروری 
است حتی طبخ غذا هم بر سالمتی 
تاثیر زیادی دارد. مصرف غذاهایی 
که در ماکروفر تهیه می شوند، دارای 
طبع خشکی هستند و بسیار بدن را 

تحت شرایط خشکی قرار می دهند و برای کسانی که 
رطوبت معده شان کم است، اذیت کننده بوده و در دراز 
مدت بیماری های ناشــی از افزایش خشکی در بدن 
مانند سرطان را ایجاد می کند. همین افزایش خشکی 
در بدن عاملی برای تجمع ســموم در بدن است. بهتر 

است که افراد از ماکروفر برای گرم 
کردن غذا هم اســتفاده نکنند. وی 
افزود: ماکروفر از دیدگاه طب جدید 
هم موجب تغییر بافت سلولی غذاها 
می شود و همین تغییر سلولی خود، 
سمومی وارد غذا می کند که برخی 
هنوز ناشناخته هســتند. در کتاب 
تغذیه در طب ایرانی اسالمی آمده است که ماکروفر به 
دلیل داشتن امواج الکترومغناطیسی موجب عوارضی 
همچون آســیب بــه ســلول های مغزی و دســتگاه 
عصبی، سردرد، خستگی، آب مروارید و حتی سرطان 

خون می شود.

آشنایی با فواید حجامت
شفا آنالین- محمدامین افرا اظهار 
کرد: حجامــت در روایات و ســیره 
پیامبران و ائمــه اطهار )ع( مطرح 
شده و در طب سنتی به عنوان رکن 
درمان به حســاب می آید. وی دفع 
سموم و عفونت ها، تنظیم خلط های 
چهارگانه در بدن انسان )دم، صفرا، 

بلغم و ســودا( و دفع انســدادهای عروقــی پدیدآمده 
در نقاط مختلف بــدن را از منافع حجامــت از دیدگاه 
اسالم دانست و افزود: حجامت درمورد بیماری های 
دیابت، دردهــای عضالنی، میگــرن، اعتیاد به مواد 
مخدر و برخی بیماری های عفونی تاثیر فراوانی دارد. 

انجام حجامت باید با رعایت موازین 
بهداشــتی و اســتفاده از وســایل 
اســتریل تحت نظر پزشــک طب 
سنتی انجام شــود. این متخصص 
طب اسالمی و طب سوزنی با اشاره 
به اینکه حجامت باعث شــادابی و 
قوت بدن می شــود، تصریح کرد: 
متاسفانه امروزه از 100 درصد حجامت های انجام شده 
دو تا سه درصد حجامت ها قابل قبول است که یکی از 
عوامل آن اســتفاده از دستگاه ساکشن به جای ایجاد 
خالء در لیوان است و این امر باعث آسیب رساندن به 

مهره های بدن می شود.

فواید بوسیدن کودکان
شــفا آنالین- از دکتر ورشــایگان در مورد این تاثیرات 
می پرسیم و او هم توضیحاتی می دهد که می توانید در 

قالب سوال و جواب بخوانید؛
1. چند نوع نوازش داریم؟

نوازش انواع مختلفی دارد که سه دسته از عمده ترین 
آنها شامل: 1. نوازش های کالمی مانند ابراز محبت 
و تشویق و تحسین کودک 2. نوازش های لمسی مانند 
بوســیدن، در آغــوش گرفتن و لمس کــردن کودک 
3. نوازش هایــی از طریق زبان بــدن مانند نگاه های 

محبت آمیز می شود.
2. هر کودک چه مقدار به نوازش پدر و 

مادر خود احتیاج دارد؟
نوازش و محبت از لحاظ عاطفی روح و روان هر انسانی 
را می تواند به شدت تحت تاثیر خودش قرار دهد. وقتی 
صحبــت از کودکان بــه میان می آید این تاثیر بســیار 
برجسته تر می شود چون رشد عاطفی و هوش هیجانی 
کــودک را می تواند ارتقا دهد. اما در این مورد نمی توان 
معیار عددی داد که هر کودک نیاز دارد روزانه x مرتبه 

بوسیده شود یا در آغوش گرفته شود.
3. نوازش روی سالمت جسمی کودکان 

چه تاثیری می گذارد؟
طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است تاثیر 
نوازش عالوه بر روح و روان بر روی جســم کودک نیز 
قابل مالحظه است. اهمیت این مساله تا جایی است 
که مواردی وجود دارد از کسانی که در کودکی نوازش 
دریافت نکرده اند و در بزرگسالی دچار خشکی در ناحیه 

نخاع شده اند.
4. پدر و مادرها چگونه می توانند به وسیله 

نوازش در رشد هوش هیجانی کودک 
موثر باشند؟

بســیاری از افــراد در ارتباط عاطفی ضعیف هســتند 
نمی توانند ابراز احساسات کنند و عواطف خود را به زبان 
آورد. برای اینکه بچه ها از نظر رشد هیجانی و عاطفی 
بتوانند بهتر رشد کنند، توجه بیشتر والدین به آنها مورد 
نیاز اســت. خیلی از پدر و مادرها اسباب بازی را جلوی 
بچه شان می گذارند و فکر می کنند همین که کودک با 
اسباب بازی اش سرگرم باشد، برایش کافی است. اما 
اگر شما موقع بازی کودک همراهش باشید و وقتی که 
او با اسباب بازی چیزی می سازد یا حرکت خالقانه ای 
انجام می دهد همان موقع او را با تشویق کالمی یا بوسه 
و بغل حمایت کنید، روی رشد هوش فرزند شما بسیار 

تاثیرگذار است.
5. کودکانی که هوش هیجانی باالتری 

دارند، چه ویژگی هایی دارند؟
هوش هیجانی کمتر به صورت موروثی منتقل می شود 
و بیشتر اکتسابی است. یعنی بچه ها تحت تاثیر رفتار 
والدین، محیط اطراف، ارتباط با همســاالن و... این 
مهارت ها را کســب می کنند. یکی از محیط هایی که 
می توان تفاوت کــودکان را در میزان هوش هیجانی 
مشــاهده کرد محیط مدرسه اســت که در آن بعضی 
از کودکان بســیار عاطفی و حمایت کننده هســتند و 
نسبت به دوستانشان محبت ابراز می کنند و احساس 
همدلی با دیگر کــودکان دارند و در تشــخیص غم و 
ناراحتی دیگران نیز مهــارت دارد. اما در مقابل برخی 
از کودکان دچار ضعف ابراز احساســات یا تشــخیص 

حاالت مختلف عاطفی دیگران هستند.

سالمت
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در فاصله چند روزباقی مانده تا پایان ریاست کفاشیان برفدراسیون فوتبال دوباره 
فشــارها برای کنار رفتن او افزایش پیدا کرده. فشــارهایی که شاید تا انتخابات 

به کناره گیری رییس و انتخاب سرپرست برای فدراسیون فوتبال منجر شود.
» خســته ام و یک مدت هست نشاطم را از دست داده ام« وقتی علی کفاشیان 
این جمالت را به عادل فردوسی پورمی گفت کمتر کسی می دانست که منظور 
رییس فدراسیون فوتبال چیســت. اودر برنامه نود بدون خنده های همیشگی 
حاضرشد و به سواالتی عجیب و غریب پاسخ داد. سواالتی که شاید مخاطبان 
برنامه نود خیلی از آنها ســردر نمی آوردند و متوجه اش نمی شــدند اما سواالت 
بســیار مهمی بودند که درروز های آینده تکلیف فدراسیون فوتبال را مشخص 

خواهند کرد.
کفاشــیان سه شنبه صبح به سازمان بازرســی رفت تا در مورد پاره ای از مسائل 
توضیح دهد، مسائلی که در برنامه نود بازنشستگی خوانده شد. او در برنامه نود 
گفت که روز دوشنبه جلسه مربوط به سازمان بازرسی را به خاطر فوت عمه اش 
نرفته و از فدراسیون فوتبال آقایان تاج، اسدی و نصیرزاده رفته اند. او دوشنبه به 
سازمان بازرسی نرفت اما سه شنبه مجبور شد برود.البته که در مدت چند ماهه 
اخیر ارتباط سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی با علی کفاشیان بسیار زیاد شده.
یک روز خبر خروج وسایل او از دفترش منتشر شد و روز دیگر در مورد جلسه او و 
فالن نهاد شایعاتی منتشر شد. رییس فدراسیون فوتبال این روزها که به تاریخ 
پایان دوره ریاست اش نزدیک می شود شــدیدا تحت فشار است و باید توضیح 
بدهد. توضیح در مورد مسائل مختلف که به نظر می رسد به صورت هماهنگ 

پی گیری می شوند.
کفاشیان بامشکل بازنشستگی و دو شــغله بودن مواجه است ، در مورد روابط 
فدراسیون فوتبال و یک شــرکت خصوصی مجبور به پاسخگویی شده و بابت 
بندهای اساسنامه فدراســیون فوتبال هم تحت فشار قرار گرفته است. انگار 
مسوول یا مســووالنی همه پرونده های مربوط به رییس فدراسیون فوتبال را 
به جریان انداخته اند تا شاید از ادامه حضور او در فدراسیون فوتبال جلوگیری 

کنند.
کفاشیان دوشنبه شب درحالی روی انتن برنامه نود قرار گرفت که به نظر می 
رســید باید ممنوع التصویر باشــد. او کمتر از 40 روز قبل در مورد حق پخش 
فوتبال در مجمع فدراســیون حقوق فوتبال را پی گیری کرده و همین سبب 
ممنوع التصویری اش شده بود. اتفاقی که ابالغیه اش در اختیار خبرگزاری 
ها قرار گرفت و بعید به نظر می رســید که به این زودی ها مشکالتش مرتفع 
شــود. با این همه صدا وســیما اجازه داد که او در مهمتریــن برنامه زنده این 
سازمان حاضر شود و پاسخگوی سواالت باشد. اما چه سواالتی ؟ سواالتی 
که همه از آن ســردر نمی آوردند اما به نظر می رسد که درآینده اهمیت خود 

رانشان دهند.
عادل فردوسی پور در این برنامه حدودا 40 سوال از کفاشیان پرسید که 10 سوال 
آن در مورد مصطفی طباطبایی، برادر همسر رییس فدراسیون فوتبال بود. در 
مورد حقوقی که می گیرد، پستی که در فدراسیون فوتبال دارد، نحوه فعالیت اش 
، شرکت خصوصی اش و ... حاال اگر بخواهیم به ماجرای حق پخش و ممنوع 
التصویری کفاشیان بازگردیم بسیار مشخص است که چطور یک ابالغیه مهم  
در مورد کفاشیان نادیده گرفته شده . رییس فدراسیون فوتبال قراربوده به برنامه 
نود بیاید و در مورد یکی از پرونده های به جریان افتاده پاســخگو باشد و در این 

صورت ممنوع التصویری اش دیگر اهمیتی ندارد.

در فاصله چند روزباقی مانده تا پایان ریاست کفاشیان برفدراسیون فوتبال دوباره 
فشارها برای کنار رفتن او افزایش پیدا کرده. فشارهایی که شاید نهایتا به کناره 
گیری رییس و انتخاب سرپرست برای فدراســیون فوتبال منجر شود. رییس 
فدراسیون فوتبال پیش از این و قبل از انتخابات دوره قبل فدراسیون فوتبال هم 
شدیدا تحت فشار قرار داشت. حتی در آن روزها گفته شد که علی کفاشیان مدتی 
را هم در بازداشت گذرانده است. بااین همه او خودش را به انتخابات رساند وهیچ 
کدام از پرونده هایی که وجود داشت او را از ریاست فدراسیون فوتبال حتی در 4 
سال گذشنخ ساقط نکرد. حاال دوباره فشارها برای جلوگیری از ادامه حضور او 

در فدراسیون فوتبال باال رفته است و حاال سوال 
اصلی این است آیا کفاشیان می تواند دوباره 

در انتخابات شرکت کند؟

کفاشیان باید با مجوز در 
انتخابات فوتبال شرکت کند

نصرالله ســجادی در حاشــیه مجمع 
عمومی ســالیانه فدراســیون پزشکی 

ورزشــی با حضور در جمع خبرنگاران به 
ســئواالت مختلف پیرامون مســائل روز 

ورزش پاسخ داد.
وی در پاسخ به پرســش خبرنگار مهر مبنی بر 

اینکه تایید صالحیت کاندیداهای انتخابات 
فدراســیون فوتبال توســط ورزات 

ورزش انجام خواهد شد یا خیر، 
اظهار داشت: تمام کاندیداها 
مجمــع  در  حضــور  بــرای 

انتخاباتی همه فدراســیون ها 
باید توســط مراجع رســمی تایید 
صالحیت شوند. وزارت ورزش از 

جمله این مراجع رسمی است.
ورزش  یــر  وز معــاون 

و جوانــان در پاســخ بــه 
ســوال خبرنــگار مهر 

مبنی بر اینکه آیا علی 
کفاشیان برای ورود 

دوبــاره انتخابات 
ن  ســیو ا ر فد
بایــد  فوتبــال 
جــع  مرا ز  ا
طــه  بو مر
مجــوز بگیرد 
قانون  گفت: 

همــه  بــرای 
افــراد یکســان 

است و هیچ تفاوتی 

برای اشخاص در اجرای آن گذاشته نخواهد شد. کفاشیان هم باید مجوز بگیرد.
ســجادی در ادامه گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر 
که در رابطه با دستور روز گذشــته وزیر ورزش مبنی بر اختصاص زمین مناسب 
به فوتبال مطرح شــد، گفت: دیروز آقای گودرزی یادداشــتی به دست من داد 
که در آن در رابطه با زمین مناســب برای فوتبال صحبت شده بود و اعالم شده 
کادمی ملی المپیک شــرایط الزم را ندارد،  بود که اگر زمین تمرینی فوتبال در آ
استانداردهای الزم برای بروزرسانی در آن انجام شود. همچنین در این نامه قید 
شــده که برای اختصاص یک زمین مناسب با اســتانداردهای الزم به فوتبال، 

اقدامات الزم انجام شود؛ کارهای الزم در این زمینه را آغاز کرده ایم.
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان همچنین در 
رابطه با انتخابات فدراســیون فوتبال و اینکه طبــق آئین نامه مصوب هیات 
وزیران، به خاطر گذشت بیش از چهار ماه از ثبت نام کاندیدا ها، برگزاری این 
انتخابات قانونی نیست، گفت: چنین آئین نامه ای اصاًل وجود خارجی ندارد. 

اگر هیات وزیران چنین مصوبه ای داشته، آن را بیاورید تا من هم ببینم.
خواهد شد، گفت: در این رابطه روز شنبه نشستی با دکتر نوروزی داشتیم. البته 
در حال حاضر خیلی از فدراسیون ها از کارشناس و مشاوره تغذیه استفاده 

می کنند اما بهره مندی از این مهم باید قانونمند باشد.
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و 
جوانان در بخــش پایانی صحبت های خود در رابطه 
با هیات های فعال در شهرستان ها و موضوع 
بودن یا نبودن آنها که توســط اعضای 
مجمع فدراســیون پزشکی ورزشی 
مطرح شد، گفت: البته فدراسیون 
نبایــد در این زمینــه تصمیمی 
بگیرد؛ ایــن موضــوع باید در 
وزارتخانه مطرح شــود. من 
هــم نمی توانم تصمیمی 
در رابطــه بــا آن بگیرم، 
اما آنچه مســلم اســت 
در تهــران عــالوه بر 
هیات فوتبال استان 
هیــات  تهــران، 
تهران  شهرســتان 
هم فعالیــت دارد و 
این در همه رشته ها 
یــک امــر طبیعــی 

است.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تیم ذوب آهن و لخویا قطر در 
اصفهان به مصاف یکدیگر 
رفتند که در نهایت به نتیجه 
صفر - صفر رضایت دادند.

تیتر دو

بازگشت آرامش به جودو
مســئولین فدراســیون جودو به همراه اعضای کادر 
فنی تیــم ملی با حضــور در کمیته ملــی المپیک به 
تشریح برنامه های خود برای کسب سهمیه و حضور 

در بازیهای المپیک 2016 پرداختند.
به گزارش کمیته ملی المپیک، در ادامه نشستهای 
کمیته ملــی المپیک بــا فدراســیونهای اعزامی به 
المپیک 2016 ریودوژانیرو، نشســت بررسی برنامه 
های فدراسیون جودو در محل کمیته ملی المپیک 
برگزار شد. این نشست که با حضور کیومرث هاشمی 
رئیس کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی سرپرست 
کاروان اعزامــی بــه بازیهــا و رئیس مرکــز نظات بر 
تیمهای ملی، فراهانی مدیر حراســت کمیته، رشید 
خدابخش سرپرســت فدراســیون جودو، آرش میر 
اســماعلیلی، عاطفه اسالمیان مســئول بین الملل 
کمیته، کریمی مسئول کمیته آموزش، غالمحسین 
علمی، مجید زارعیان سرمربی و خسروی نژاد برگزار 
شد. در ابتدا هاشــمی ضمن اشاره به وضعیت فعلی 
جودو گفت:با حضور خدابخش کمی آرامش به این 
فدراسیون بازگشته و من به دقت رقابتهای جودکاران 
ایران را در مسابقات مختلف اروپا پیگیری می کردم 
و می توانم بگویم دو نماینده ایران در این سه میدان، 
خیلی زحمت کشــیدند و نتایج آنها امیدوار کننده بود 
و جا دارد به کادر فنی و قهرمانان آن خســته نباشید 
بگویــم. وی ادامه داد: بدون تردید جودو پتانســیل 
بســیار باالیی دارد و اگر این تیم حتی یک مدال برنز 
در المپیک بگیرد خیلی به نفع این رشــته خواهد بود 
و نگاه مردم و مسئوالن را به خود جلب خواهد کرد و 
کمیته هم همچون گذشــته به حمایت های خود از 

این رشته ادامه خواهد داد.
سپس رشید خدابخش سرپرست فدراسیون گزارشی 
در خصوص وضعیت فعلی و موفقیت های جودوی 
ایــران و ثمرات مثبــت آن در رقابتهای گرند اســلم 

فرانسه و تورنمتها اتریش و آلمان ارائه کرد.
آرش میر اسماعلیلی و غالحسین علمی نیز گزارشاتی 
در خصوص برنامه های اردویی و اعزامهای برون تیم 
ملی تا زمان اعــزام به المپیک ریو ارائه کردند. اصغر 
رحیمی سرپرســت کاروان اعزامی بــه بازیهای ریو 
نیز گزارشــی در خصوص حمایتهای کمیته این این 
فدراســیون و همچنین برنامه جودو کاران و ســالن 

رقباتهای ریو ارائه کرد. 

پیرس هم از بنزما حمایت کرد
بازیکن پیشــین تیم ملــی فرانســه از هموطن خود 
حمایت کرد.به گــزارش آس، کریــم بنزما که متهم 
به همکاری با اخــاذان در رابطه با قضیه متیو والبوئنا 
اســت، مورد حمایت فرد جدیدی قــرار گرفت.رابرت 
پیرس در گفت و گو با شبکه RTL اظهار کرد: فرانسه 
به بنزما نیاز دارد. او بازیکن خیلی مهمی است که در 
باشــگاه بزرگی بازی می کند. از سطح باالی او همه 
گاه هستند و او خیلی به تیم ملی کمک خواهد کرد. آ
دادگاه هنوز رای نهایی را صادر نکرده است. بازیکن 
پیشین تیم ملی فرانسه در این باره گفت: اکنون منتظر 
تصمیم و بررسی دادگاه هستیم. داستان کثیفی است. 
این مسائل برای فرانســه خوب نیست و به چهره این 
کشور آسیب وارد می کند. تصمیم دیدیه دشان مبنی 
بر دعوت نکردن او به تیم ملی درســت اســت. در هر 
شرایطی من پشت او هستم.در ماه های اخیر، افردای 
والبوئنا را تهدید به پخش فیلم غیر اخالقی از او کردند 
و از بازیکن فرانســوی باج خواســتند. پس از یک ماه 

بنزما متهم به همکاری با این افراد شد.

 پرس جایگزین زیدان را 
پیدا کرد

روزنامه سرشناس ایتالیایی اعالم کرد رییس باشگاه 
رئال مادرید جانشین ســرمربی کنونی تیمش را پیدا 
کرده است.به گزارش گازتا دلو اســپورت ایتالیا، هر 
چند از حضور زین الدین زیدان در رئال مادرید زمانی 
زیادی نمی گذرد اما خبرهای زیادی درباره احتمال 
برکناری این مربی توســط رئیس رئال در پایان فصل 
به گوش می رســد.روزنامه گازتا دلو اســپورت ایتالیا 
اعالم کــرد اگر زیدان نتواند در فصــل جاری رئال را 
به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا برساند، در پایان 
فصل از کهکشــانی ها جدا خواهد شــد.این روزنامه 
نوشــت: پرس گمشــده خود را پیدا کرده اســت و او 
کسی جز ماسیمیلیانو آلگری نیست. رئیس باشگاه 
رئال مادرید بعد از آنکه یوونتوس توانســت در فصل 
قبل لیگ قهرمانان اروپا، رئال را حذف کند به آلگری 
عالقه پیدا کرده است و دوست دارد این مربی بزرگ 
را جذب کند. لیــگ قهرمانان اروپــا آخرین فرصت 
زیدان است و اگر او نتواند رئال را قهرمان این رقابت 
ها کند، برکنار می شود. البته رئال تنها مشتری آلگری 
نیست بلکه او از لیگ جزیره هم پیشنهاد دارد.آلگری 
دومین فصل حضورش در یوونتوس را پشت سر می 
گــذارد. او فصل قبل عملکرد درخشــانی در این تیم 
داشت و عالوه بر قهرمانی در رقابت های سری A و 
جام حذفی ایتالیا، توانســت این تیم را به فینال لیگ 

قهرمانان اروپا هم برساند.

مارادونا با سرمربی ناپولی 
آشتی کرد

ستایش اســطوره فوتبال آرژانتین نشان می دهد او 
ماننــد ابتدای فصل بــه هیچ وجه منتقد ســرمربی 
ناپولی نیست. به گزارش کوریره دلو اسپورت، ناپولی 
شروع بسیار خوبی در فصل جاری رقابت های سری 
A داشــت و هفته ها در صدر جــدول رده بندی قرار 
گرفت اما این تیم در ســه بازی اخیر خود نتوانست به 
پیروزی برسد و همین باعث شده تا صدر جدول را به 
یوونتوس بدهد. مارادونا اســطوره باشگاه ناپولی به 
شمار می آید. او در ســخنانی به ستایش از سرمربی 
ناپولی پرداخت و گفت: مائوریتســیو ساری از ناپولی 
تیم خوبی ســاخته است. تیم او فوتبال زیبایی را ارائه 
می دهد و باید به تفکرات او احترام گذاشت. او ناپولی 
را به خوبی می شناسد. بازیکنان ناپولی باید افکار این 

مربی را در زمین اجرا کنند.

آقای واگذاری!
امیررضا خادم بار دیگر بحث واگذاری دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس را مطرح 

کرده اســت. معاون وزیر ورزش که تالش دو ساله و پرحاشیه اش برای 
واگذاری این دو باشگاه ناکام بود بار دیگر با تیتر از جنس واگذاری 

به خبرگزاری ها بازگشت. معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: هر 
زمان دولت اجازه دهد، آماده واگذاری سرخابی ها هستیم. 
امیررضا خادم در حاشــیه دیدار خود با ســازمان های مردم 
نهاد اســتان کرمانشــاه اظهارکرد: وزارت ورزش و جوانان 
همواره آماده واگذاری دو باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران یعنی 

پرسپولیس و استقالل است.
وی در خصوص احتمال واگذاری مجدد سرخابی ها گفت: 
خبر جدیدی از واگذاری باشــگاه های فوتبال پرســپولیس و 

استقالل نشنیده ام.
خادم تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان کار خود را در خصوص 

واگذاری این دو باشگاه انجام داده و هر زمان که دولت اجازه 
دهد، ما آماده واگذاری سرخ آبی ها هستیم.

کفاشیان زیرتیغ
پی گیری پرونده های مربوط به رییس در روزهای آخر ریاست

رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به رئیس سازمان 
صــدا و ســیما در خصوص بحــث حق پخــش تلویزیونی 

مسابقات به نکاتی اشاره کرد.
بــه گزارش ســایت فدراســیون فوتبــال، متــن نامه علی 
کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال به سرافراز رئیس سازمان 

صدا و سیما به شرح زیر است: 
در رابطه با موضــوع حق پخش تلویزیونی مســابقات و راه 

اندازی پروژه IPTV موارد زیر را به استحضار می رساند:
1- رســانه ملی در جهت ترویج فرهنگ سالمت و توصیه 
بــه ورزش نقش فعالی را ایفا می کند و با اســتفاده از پخش 
مســابقات ورزشــی به ویژه فوتبال، عمال جذاب ترین و پر 
بیننده ترین برنامه ها را فراهم می کند. فدراسیون فوتبال، 
سازمان لیگ و باشگاهها از اینکه محصول تولیدی خود یعنی 
رویدادهای ورزشــی به این درجه اشتیاق و توجه اجتماعی 

رسیده به خود می بالند.
2- رویداد های ورزشی به عنوان محصول خانواده فوتبال 
وفق ضوابط و مقررات الزامی بین المللی مشمول دریافت 
حق پخش اســت و تعهد به رفتار حرفــه ای از جانب صدا و 
سیما امری ضروری است و خانواده فوتبال در دو سال اخیر با 
رعایت اصل هم دلی و همکاری سازنده، علیرغم عدم انجام 
تعهدات آن سازمان، بستر بهره برداری آن سازمان محترم 

را از رویدادهای ورزشی فراهم آورده است.
3- ســازمان محترم صدا و ســیما برای پخش مســابقات 
مختلف خارجی یا خرید اجازه پخش مسابقات هزینه باالیی 
پرداخــت می کند امــا پرداخت هزینه بابــت فوتبال ملی و 
باشگاهی را با تردید و مخالفت سپری کرده و اجرای الزامات 
بین المللی برای خرید مجوز پخش مسابقات خارجی را مغایر 
قوانین  و اسناد باالدستی نظام نمی داند اما در پرداخت حقوق 
پدید آورندگان رویداد ورزشی با کم لطفی اقدام الزم را طی دو 

سال اخیر ننموده است.
4- پخش هر برنامه ای حتی با پائین ترین استقبال از صدا 
و ســیما با پرداخت هزینه های تولید و یا خرید مجوز پخش 
از پدید آورنده مربوطه صــورت می گیرد اما جذاب ترین، پر 
بیننده ترین و ناب ترین برنامه یعنی مسابقات ورزشی فوتبال 
بدون پرداخــت حقوق صاحبان این رویداد پخش می گردد 
و باالتریــن تعرفه تبلیغاتی صدا و ســیما نیز در حین همین 

مسابقات از صاحبان کاال و خدمات دریافت می شود.
5- پیرو جلسه مورخ 7/8/93 بین وزیر محترم کشور، وزیر 
محترم ورزش و جوانان  و رئیس محترم وقت سازمان صدا 
و ســیما مقرر شده بود با افزایش20 درصد به مبلغ پرداختی 
فصــل 92-93، برای فصل 94-93 مبلــغ 5/22 میلیارد 
تومان پرداخت شود که آن سازمان استنکاف ورزیده و فوتبال 

ملی و باشــگاهی را با بحران جدی رو به رو ساخته است که 
انتظار می رود نسبت به تسویه بدهی ســال 94/93 اقدام 

عاجل به عمل آید.
6- پیرو تفاهم نامه منعقده در مورخ 5/5/94 در رابطه با راه 
اندازی پروژه IPTV ظرف دو ماه، متاسفانه علیرغم گذشت 
حدود هشت ماه و پایان نیم فصل مسابقات لیگ 94/95 
و گذشــت بیش از بیست و دوم هفته مســابقات لیگ برتر 
خلیج فارس و لیگ آزادگان، این پروژه به علت مشکالت زیر 
ساختی در آن سازمان و روشن نبودن ابعاد موضوع تاکنون 

بال اقدام مانده است.
ایــن موضوع علیرغم قول و تاکیدات آن ســازمان مبنی بر 
تامین بخشی از مســائل مالی و حقوقی باشگاهها، لیگ و 
فدراسیون فوتبال و حتی پیش پرداخت از طریق این پروژه، 
عمال با از دست رفتن فرصت طالیی هشت ماهه، موجبات 
ضرر و زیــان کالن به فوتبال باشــگاهی و لیگ کشــور و 
فدراسیون فوتبال گردیده است و بدینوسیله مراتب شکواییه 
از بابت عدم تحقق قول قرارهای کتبی و شفاهی آن سازمان 

محترم اعالم می گردد. 
مســتدعی اســت جهت تعیین و تکلیف و روشــن شــدن 
موضــوع، دســتور فرمائیــد ظرف یــک هفته نســبت به 

پاسخگویی و ارسال پاسخ، اقدام الزم به عمل آورند.

داستان ادامه دار حق پخش!

ورزش
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دارم ز غم فراق یاری که مپرس
روز سیهی و شام تاری که مپرس
از دوری مهِر دل فروزی است مرا

روزی که مگوی و روزگاری که مپرس
)هاتف اصفهانی، قرن دوازدهم، رباعیات(

برجام 2: اداره کشور با قدرت نرم!
نصرت الله تاجیک |  تاریخ هشت ساله ایران از 1384 تا 1392 غم انگیز و پرخسارت بود و تا سالیان 
دراز هر کسی به هر میزانی در ایجاد آن وضعیت نقش داشته باید توبه کند و از مردم نیز پوزش بخواهد! 
اگرچه خوشبختانه با درایت مسئولین، کارکرد مثبت سیاست و حکومت در ایران و موقع شناسی مردم 
و حضور موثر آنان پای صندوق های رای در سال 92 آن روند قهقرائی متوقف شد اما حداقل انتظار 
مردم آن است که همه از اشتباهات خود درس بگیرند و راه و روش ، نحوه تعامل با مردم خود را با رعایت 
اصول شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بهبود بخشند. با درخواست مسئوالن کشور از مردم 
برای بازگشت آنها به صندوق های رای و اعتماد و اطمینان نسبی بخشی از آنها سرنوشت انتخابات به 
گونه ای رقم خورد که روش جدیدی در تعامل با دنیا پیش گرفته شد که نتیجه آن نجات سیاست خارجی 
از گاز گرفتگی و خفگی بود. این امر به نوبه خود پروژه ایران هراسی که از داخل و خارج هدایت می شد 
به بن بست کشاند و مردم شکوفه های امید را بر درخت دوساله برجام دیدند. این مدل رفتاری با دنیا باید 
برای کسب منافع حداکثری ملت بزرگ و فهیم ایران در داخل نیز دنبال شود. الگوی تعامل سازنده با 

دنیا هم منافع ملی ایران را تامین می کند و هم صلح و امنیت را به منطقه می آورد. دیپلماسی از جنس 
قدرت نرم است و الگوی رفتاری ما در سیاست خارجی طی دوسال گذشته توانست با ایجاد قدرت نرم 
نه تنها پروژه ایران هراسی را از بین ببرد بلکه موفق به ایجاد فضای تنفسی جدید برای سیاست خارجی 
و کشور شد تا بتواند با دنیا گفت وگو و تعامل مثبت داشته باشد. علی رغم توجه خاص و البته ضروری 
به مسائل خارجی متاسفانه در صحنه داخلی کمتر به بازسازی اجتماعی، مشکالت و گسل های آن 
پرداختیم و مشــکالت اقتصادی مردم نیز مزید بر علت شد که کمتر به اینگونه مسائل و مخصوصا 
ناهنجاری های سیاسی اجتماعی پرداخته شود. ما با حذف به جایی نمی رسیم و اصل اساسی فراهم 
کردن مشارکت همگانی برای تقویت زیرساخت های مادی و معنوی رشد و توسعه کشور است. بدون 
شک مشــارکت هدفمند، با عالقه و انگیزه شهروندان در هر زمینه ای نیز در جامعه تولید قدرت نرم 
می کند و باعث بهبود کارکرد نظام سیاسی کشور، بهره دهی بهینه، زندگی راحت تر، سالم تر و با کیفیت 
باالی مردم از جهت اخالقی و روانی خواهد شد. هر چه میزان و کیفیت مشارکت باال باشد این قدرت 

تولید شده موثرتر و با اقتدار بیشتری است. بنابراین استفاده از قدرت های همگن در داخل و خارج هم 
باعث ایجاد هم افزایی می شود و هم از هرز نیرو و ظرفیت های کشور جلوگیری می کند. ما به سمت 
کمبود و فقر منابع پیش می رویم و در اطرافمان و در منطقه خاورمیانه نیز مسائل و مشکالت فراوان 
سیاسی اجتماعی در حال شکل گیری و وقوع هستند و این تحوالت محیطی ایجاب می کند کشور را 
از طریق قدرت نرم و با حداقل هزینه اداره کنیم. اختالف من با فرد و یا افرادی که بنده و یا امثال من را 
احراز صالحیت! نمی کنند این است که ما معتقدیم فرهنگ، ارزش های دینی، اخالقی و موقعیت 
ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی نیاز به کارهای سخیف و تحقیر مردم و ملت های دیگر و حتی دشمنان 
ندارد. اقداماتی نظیر پخش عکس تسلیم شدن سربازان دستگیر شده آمریکایی یا نشان دادن گریه 
آنان در تلویزیون یا بازســازی آنچنانی صحنه با غل و زنجیر و آرایش آنچنانی تر در راه پیمایی بیست و 
دوم بهمن سال جاری در قم نیاز به پاسخگویی دارد و الزم است دستگاه های نظارتی به راحتی از کنار 

چنین وقایعی که باعث ایجاد وهن نقش دولت ایران است عبور نکنند. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

خالقیت انگیزه اکتشاف است
مروری بر کتاب »قانون های خالقیت در شوخی، هنر و علم« نوشته 

آرتور کستلر
آرتور کســتلر متولد 1905 در بوداپســت مجارســتان، ســال 1931 به حزب کمونیست پیوست 
و پس از شــروع جنــگ داخلی اســپانیا او هم مانند بســیاری دیگر از نویســندگان بــزرگ مانند 
جــورج اورول و آندره مالرو به اســپانیا رفــت. او به عنوان خبرنــگار روزنامــه نیوزکرونیکل لندن 
عــازم ماالگا شــد و در همــان جا بود کــه پس از ســقوط مــاالگا به دســت ارتش فرانکــو و به 
دلیــل طرفــداری از جمهوری خواهان دســتگیر شــد و به زندان افتــاد. در ماه مه ســال 1937 
با وســاطت وزارت امــور خارجه انگلســتان با یک زندانی دیگــر که اســیر جمهوری خواهان بود 
مبادله شــد و به انگلســتان برگشــت. پس از آزادی از زندان کتــاب گفتگو با مرگ را نوشــت که 
 شــرحی روانکاوانــه و قابل تامل از شــرایط و اوضاع و احوال هــم بندی های او بود کــه به اعدام 

محکوم شده بودند.
در اوایل دهه 40 میالدی با انتشار کتاب ظلمت در نیمروز که در مورد محاکمات مسکو و همچنین 
افشــاء جنایت های استالین بود شــهرت جهانی پیدا کرد. او در1 مارچ 1983 در سن 77 سالگی 
به اتفاق همسرش و به پیروی از مرام انجمن exit که عضو آن بود به زندگی پرماجرای خود پایان 
داد زیــرا به موجب آیین این انجمن: »هر کس حق دارد که هر وقــت الزم بداند آبرومندانه از این 

جهان برود.«
»پیوند دوگانه ی ناگهانی اندیشه یا رویدادی با دو ماتریس عادتًا ناسازگار اثری خنده آور پدید می آورد 
به شرط آنکه این داستان ، این مجرای معنایی، حامل تنش هیجانی درستی باشد وقتی این مجرا 
سوراخ می شود و انتظارات ما درست از آب در نمی آید، تنش باقی مانده به صورت خنده فوران می 

کند، یا به شکل آرام تر لبخند جریان می یابد.«

متن باال بخشــی از فصل اول کتاب در مورد شــوخی 
و خنده اســت. کســتلر در ایــن کتاب به نحــوی تامل 
برانگیــز عواملی را که باعث وقوع ابتــکار و خالقیت و 
همچنین عوامــل موثر در بروز پیداش طنز، شــوخی، 
هنر و کشف علمی را بیان می کند. او در این کتاب از بعد 
روان شــناختی ، فیزیولوژیک و فلسفی به بررسی پدیده 

ایجاد خالقیت در آثار مختلف می پردازد.
از نظــر کســتلر یکــی از اصلی ترین راه هــای ایجاد 
خالقیــت، مطالعه و دقت در آثار گذشــتگان اســت. 
بــه این ترتیب کــه با مطالعــه و بررســی دریافته های 
گذشتگان می توان جزیی را یافت که قبال به آن توجه 
نشده اســت. او معتقد اســت انتقال ناگهانی تاکید یا 
جابجایی توجه به جنبــه ی ظاهرًا نامرتبط یک مفهوم 
با پیوندی دوگانه در بیشــتر شوخی ها دیده می شود در 
هنر و کشف به جای تاکید بر توجه از کل به جزء توجه 
روی جزئیات بیشــتر صورت می گیــرد و از جنبه های 

غالب به جنبه های قباًل نادیده گرفته شــده ای از کل تغییر یافته و آن را در پرتوی جدیدی نشان 
می دهد. کستلر بر این باور است که هنگامی که فرصت جدید برای کشف معنی فرا رسیده باشد 
هنــوز به قدرت الهام یک مغز اســتثنایی و گاهی یک واقعه تصادفی نیاز اســت تا از قوه به فعل 
گاهی و استنتاج منطقی اند  درآید. به نظر او از یک طرف با کشــفیاتی روبرو هستیم که ناشی از آ
گاه پدیدار می شوند، این دو طیف  و از یک طرف روشــن بینی های ناگهانی که از اعمال ناخودآ

در روش ها و فنون خالقیت هنری نیز وجود دارد.

زعیم حوزه علمیه اصفهان که بود؟
آیت  الله سید حســن فقیه امامي در سال 1313 هـ .ش 
برابر بــا 1353 ق، در خانــواده اي اهل علــم و دین در 
اصفهان متولد شد. ســید محمدحسن پس از گذراندن 
دوره ابتدایي، به تحصیل علوم دیني روي آورد. استادان 
وي در مقدمات، بزرگاني چون سید ابوالحسن درچه اي، 
عباســعلي ادیب،  شیخ محمدحســن نجف آبادي، سید 
محمد هاشــمي، حاج یحیي فقیه ایماني، حاج حسین 
اخباري و حاج باقر اخبــاري بودند. آیت  الله فقیه امامی 

پس از پایان مقدمات، دروس ســطح را نزد حضرات آیات، فیاض، ســید حســین خادمي و سید 
مرتضي موحــد ابطحي آموخت. آنگاه در درس خارج فقه و اصول شــرکت کرد و از محضر آیات 
عظــام بهبهاني، و خادمــي بهره برد. وي ضمن تحصیــل از فعالیت  هاي فرهنگــي و اجتماعي 
غافــل نبود. ازاین  رو، با تدریــس و تألیف به تربیــت طالب و فضالي جــوان پرداخت. آیت  الله 
فقیه امامي در اصفهان و برخي شــهرها به فعالیت  هاي فرهنگي،  اجتماعي پرداخت که از جمله 
آن مي  توان به بنا و تعمیر و بازســازي مدارس علمیه، مســاجد، تأســیس بیمارستان، درمانگاه و 
صندوق قرض الحســنه اشــاره کرد. وي در اصفهان منشأ خدمات بســیاري بوده و اکنون حوزه 
درسي ایشــان نیز دائر است. ایشــان با موسســه هاي دیني و خیریه اي که به نام نامي پیشوایان 
معصوم علیهم الّســالم، فعالیت خدماتي و اجتماعي داشته و دارند، همکاری گسترده داشت که 
به عنوان نمونه مي توان از همکاري با انجمن مددکاري امام زمان )عج( و انجمن خیریه حضرت 
اباالفضل )ع( ویژه پیوند کلیه نام برد. ســرانجام آیت الله سید حســن فقیه امامی در روز یکشنبه 

15 اسفند ماه 89 دار فاني را وداع گفتند.

خوزستان 340 هزار منشاء گرد و غبار دارد
مدیر طرح مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به کمبود اعتبار طرح های مقابله با گرد و غبار گفت: باید 
هرچه ســریع تر برای جنوب کرمان و مقابله با گرد و غبار در این منطقه نیز تعیین اولویت شــود، زیرا 

امسال دریافت رطوبت در کرمان کمتر از خوزستان بوده است.
ضیاء الدین شعاعی با اشاره به اینکه طی طرح تصویب شده دولت در ارتباط با گرد و غبار، دستگاه های 
مختلف موظف شدند که عملیاتی انجام داده و حداکثر تالش خود را برای رهاسازی حق آبه تاالب ها 
و آبگیرها انجام دهند، افزود: باید اعتراف کنیم این طرح موفق نبوده است، چون آبی وجود نداشته 

که وارد تاالب ها شود.
وی با بیان اینکه در ســتاد مقابله با گرد و غبار برای دستگاه های مختلف وظایف و تکالیفی معین 
شده است که باوجود اعتبارات کم فعالیت های را در این زمینه انجام می دهند، اظهار کرد: برای 
ســازمان هواشناسی وظیفه پایش و پیش بینی مشخص شــده و قرار است سازمان محیط زیست 
در بحث منشا ء یابی فعال باشد، همچنین وظیفه پایش و کاهش آسیب پذیری شهروندان برعهده 
وزارت بهداشــت و وظیفه کاهش مصرف آب برعهده وزارت نیرو گذاشــته شــده اســت. سازمان 
جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری نیز روی عملیاتی چون کاشــت نهال و وزارت نفت بر مالچ پاشــی 

متمرکز هستند.
مدیر طرح مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به اینکه استان خوزستان 340 هزار هکتار منشاء گرد و 
غبار دارد، افزود: در استان خوزستان تمام تالش ها برای جلب اعتبار صورت گرفته و در این مدت با 
توجه به شــرایط اعتباری، برنامه های بلندمدت و میان مدت برای این استان تعریف شد و امیدواریم 

با خروج دولت از تنگناهای اقتصادی، اعتبارات بیشتری به منظور اقدامات بهتر تخصیص یابد.
به گفته شــعاعی، بایــد هرچه ســریع تر برای جنوب کرمــان و مقابله بــا گرد و غبــار در این منطقه 
 نیــز تعییــن اولویت شــود، زیــرا امســال دریافت رطوبــت کرمــان به خوبی اســتان خوزســتان 

نبوده است.
وی با بیان اینکه در همه اســتان ها به ریاســت اســتانداران و مدیران کل حفاظت محیط زیســت 
کمیته های اســتانی مقابله با پدیده گرد و غبار تشــکیل شده اســت، گفت: مطالعات منشاءیابی در 
استان ها  عالج کار نیست؛ بلکه ابزاری برای ارائه برنامه عمل مقابله با پدیده گرد و غبار است که 12 
استان به ویژه استان های غربی در آستانه پایان برنامه هستند و به 11 استان ابالغ شده که در صورت 

تخصیص اعتبار برنامه سند منشاء آنها نهایی خواهد شد.
مدیر طرح مقابله با پدیده گرد وغبار با بیان اینکه برنامه مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان در حال 
اجراست، اما با مشــکل اعتبارات مواجه است، افزود: برنامه جنوب کرمان نیز در حال نهایی شدن 
است اما اعتبارات اصال کافی نیست، وسعت حادثه باال است و امیدواریم با حمایت رئیس جمهور از 
محیط زیست و با توجه به اینکه دولت خود را محیط زیستی می داند، با بهبود وضعیت دولت، شرایط 

تخصیص اعتبارات نیز بهبود یابد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

فرهاد اصالنی قاتل اهلی کیمیایی می شود؟
فرهــاد اصالنــی برای بــازی در فیلم جدید مســعود 
کیمیایی در حال مذاکره است. در حالی که فیلمنامه 
»قاتل اهلی« مسعود کیمیایی آخرین مراحل بازنویسی 
را می گذرانــد، روزنامه »ســینما« خبــر داد که فرهاد 
اصالنی بازیگر اصلی این فیلم خواهد بود. از آنجا که 
شــخصیت اصلی »قاتل اهلی« یک رانت خوار کالن 
و یقه سفیدی اســت که به راحتی آب خوردن منویات 
خویش را پیش می برد با این حساب اصالنی را در این 

فیلم باید در شــمایل یک یقه سفید ببینیم. اصالنی پیش از این با کیمیایی همکاری نداشته اما با 
تهیه کننده »قاتل اهلی« منصور لشکری قوچانی در »عصر یخبندان« و »کوچه بی نام« همکاری 
داشته است. به جز این عبدالله اسکندری که سال ها پیش و در »گوزن ها« همکار کیمیایی بود به 
عنوان گریمور و فرشاد محمدی فیلمبردار آثاری چون »کالشینکف«، »نهنگ عنبر«، »رخ دیوانه« 
و »رگ خواب« که امســال »امکان مینا« را در جشنواره داشت به عنوان مدیر فیلمبرداری از دیگر 
گزینه های پشت صحنه »قاتل اهلی« هستند. قابل توجه است که تاکنون با هیچ کدام از این گزینه ها 
قرارداد نهایی منعقد نشــده و همه چیز در حد مذاکره بود و انعقاد قرارداد موکول به پایان بازنویسی 
فیلمنامه شده است. گفتنی است فرهاد اصالنی در سال 1345 در شهر بیجار در استان کردستان 
متولد شد. بازی در تئاتر را سال 1357 هم زمان با تحصیل و هم چنین بازی در نمایش های رادیویی 
را از سال 1371 آغاز نمود. اولین بار در مجموعه تلویزیونی همسایه ها )1372( ایفای نقش کرد و 

سپس حضور جلوی دوربین را سال 1373 با فیلم روسری آبی تجربه کرد.

»خندوانه« قبل از نوروز پخش می شود
بهروز بقایی درباره همکاری دوبــاره  با خندوانه رامبد 
جوان، گفت: پس از شــش ســال دوری از تلویزیون، 
خرداد 94 بود که با برنامه خندوانه به تلویزیون برگشتم 
و از این بابت خوشحالم، چون رابطه عاطفی با تلویزیون 
داشتم و آنتن سیما برایم خیلی مهم بود. 20 سال پیش 
مجموعه  »نوعی دیگر« از شــبکه تهران پخش شد. 
بهروز بقایی، پرستو گلستانی، رضا فیاضی و رامبد جوان 
در این مجموعه ایفای نقش کردند. در هر قسمت از این 

مجموعه تلویزیونی، یک موضوع خانوادگی- اجتماعی و دو نوع نگاه مختلف به آن مطرح می شد 
و تالش می شد راه های رسیدن به درک متقابل بررسی شود. بهروز بقایی حاال به شهرهای مختلف 
سفر و گزارش های مختلفی برای برنامه »خندوانه« و رامبد جوان تهیه می کند. او این روزها مشغول 
تهیه گزارش است و به شهرهای مختلف می رود تا برای سری جدید برنامه خندوانه گزارش تهیه 
کند. وی درباره این گزارش ها توضیح داد: تاکنون برای تهیه گزارش به شهرهای اردبیل، قزوین،  
کرمان، بوشهر و جزیره هرمز سفر کرده ام. در استان اردبیل گزارشی از جشنواره آدم برفی این استان 
تهیه کرده ام که فکر می کنم جالب باشد. برای همین پیشنهاد می کنم مخاطبان خندوانه کمی صبر 
کنند تا در سری جدید گزارش های متفاوتی در خندوانه ببینند. وی همچنین درباره زمان پخش 
برنامه خندوانه یادآور شــد: این برنامه قرار است از قبل از نوروز پخش شود. در هر شهرستانی هم 
که سفر می کنم قرار است گزارش نوروزی از آنجا داشته باشم. این کارگردان و بازیگر همچنین از 

طرح های جدیدی با عنوان کار نمایشی و ترکیبی برای تلویزیون خبر داد.
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