
آتش بس شکننده
پس از مدت ها کش و قوس در جریان مذاکرات صلح سوریه که به دلیل شدت اختالفات بی نتیجه ماند، در 
  نهایت آمریکا و روسیه به صورت مشترک عملیاتی شدن طرحی موسوم به آتش بس را با هدف توفیق در 
مذاکرات آتی، از نیمه شب ۲۷ فوریه اجرایی کردند. اما به نظر می رسد این طرح علی رغم محاسن کوتاه 
مدت خود نظیر کاهش تنش ها، در بلند مدت به دلیل ایجاد فضای مناسب برای تقویت گروه های معارض و 

صفحه ۴تروریستی، موج جدیدی از اختالفات و درگیری ها را در سوریه ایجاد کند ...
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مجیدتختروانچی:چشم ها به خانم چیچیچ!

تحریم و ایران هراسی به تاریخ پیوست
معاون وزیرامور خارجه با اعالم این که احتیاط بیش از حد بانک های اروپایی در مذاکرات با ایران بی پایه 

است، تاکید کرد که محافظه کاری وکال و بخش حقوقی برخی بانک های اروپایی موجب عقب ماندن 
آنها از توسعه روابط با ایران خواهد شد. مجید تخت روانچی ضمن تشریح دستاوردهای اقتصادی 

در فضای پسابرجام به آمادگی ایران برای انجام مذاکرات با کشورهای خارجی به ویژه در حوزه 
اقتصادی در چارچوب اعتماد و احترام متقابل اشاره و اظهار کرد: در حوزه بانکی 
یکی از چالش های موجود احتیاط بیش از حد بانک های اروپایی است و در این 

صفحه 3صفحه ۲صفحه 3مورد نگرانی دارند آن هم در شرایطی که با توجه به قانون  ... صفحه 7

مادیا چیچیچ گزینه ســرمربیگری تیم ملی 
والیبال بانوان ایران اســت و قرار اســت در 
مدت حضورش در ایران رد صورت جلب نظر 
مسئوالن فدراســیون فعالیت رسمی خود را 
اغاز کند. کدتی است تیم 
ملی زیر نظر چیچیچ 
در حال تمرین است. 

گزینه مربیگری  ...

پزشکیان:

شورای نگهبان »لیست مثال انگلیسی« را تایید کرده بود
صفحه 3

صفحه ۲

بیژن نوبــاوه گفــت: اینکه چرا 
لیست دیگری بیشــتر از ما رای 

آورد شاید  ...

دکتر محمد هاشــمی، حقوقدان، 
در رابطه بــا محمدرضا نجفی که 

در تیرماه امسال  ...

غالمعلــی حــداد عــادل رئیس 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی 

در پاسخ به  ...

عامل رای آوری 
لیست 

اصالح طلبان

طبق قانون نیازی 
به استعفای نجفی 

نیست

از رسیدگی 
به مردم غافل 

شده ایم

وداع با مرید صدیق انقالب 

 تندرو و میانه رو 
ادبیات دشمن است

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه تندرو و 
میانه رو، ادبیات دشمن است، گفت: رئیس جمهور از 
ادبیات برگرفته از فرهنگ سیاسی غرب استفاده نکند.
فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنی برپرهیــز از کلید واژه هــای "افراطی، تندرو و 
میانه رو" اظهار داشــت: سال هاســت ما در ادبیات 
سیاســی غربی هــا بــه واژگانی مثل چپ، راســت، 

صفحه 3میانه رو و تندرو آشنا هستیم ...

انتقاد بی سابقه وزیر 
خارجه امارات از عربستان
در پی آشــکار شــدن اختالف عربستان و امارات در 
یمن، عبدالله بن زاید، وزیرخارجه امارات، به شــدت 
از عربستان سعودی انتقاد کرد. امارات عربی متحده 
و عربستان مدتی اســت درباره حمایت و دشمنی با 
گروه های یمنی دچار اختالف شده اند و این اختالف 
باعث شــده اســت امارات از مشــارکت درعملیات 
آزادسازی تعز خودداری کند. این اقدام امارات باعث 
بروز مشکل در مســیر حمله به تعز شده است. یکی 

صفحه ۴از عوامــل اختــالف میــان  ...

حس نوع دوستی بشر 
از کجا می آید؟

بــر اســاس یافته های تحقیقــات علمی جدیــد در حوزه 
عصــب شناســی، حس نوع دوســتی و بشــر دوســتی، 
پاســخی به گزاره های اخالقی و دینی نیست بلکه ناشی 
از یــک هوش ذاتــی و مربوط به غریزه انســانی اســت.

به گزارش »آی تابناک« بســیاری از دانشمندان در طول 
تاریخ ادعا کرده اند که نوع بشــر به شکل ذاتی از نقایص 
اخالقی فراوانی برخوردار اســت و بیش از هر چیز به خود 
و منافع خود فکر میکند. بر اســاس ایــن گفته ها، بدون 

صفحه 5وجود یک نظــام اخالقی و دینی  ...

جادوی قرص های الغری 
چیست؟!

با انبوه تبلیغاتی که در خصوص قرص های الغری 
می بینیم، ممکن اســت برای شــما هم این ســوال 
بوجود آمده باشــد که براســتی جادوی قرص های 
الغری چیســت و چگونه می توان همه چیز خورد و 
دست آخر با خوردن یک ترکیب جادویی، تناسب اندام 
را هم حفظ نمود و از شــر اضافه وزن خالص شــد؟ 
بگذارید پاسخ به این سوال را در همین ابتدا بدهیم؛ 
برخــالف همــه تبلیغاتــی که بــه شــما می گویند، 

... جادویــی  قــرص  صفحه 6هیــچ 

سودای نفتی حاج حسین
حســین هدایتــی نیــازی به معرفــی نــدارد. آقای 
عابربانــک که عالقه خاصی به خریدن باشــگاه آن 
هم از نوع لیگ برتری دارد. وی در این سالها تالش 
زیادی برای اینکار داشــته امــا آنچنان موفق نبوده 
اســت. تالش هدایتی در سالهای اخیر برای حضور 
در هیات مدیره پرســپولیس هم نتیجه نداده است.
پرســپولیس بــه  زگشــت  با ی  بــرا ش  تــال
حســین هدایتی در یکسال گذشــته تالش زیادی 
داشــته که به هیات مدیره باشــگاه پرسپولیس وارد 

صفحه 7شــود امــا موفق نبــوده اســت ...

صفحه ۲

پیکر آیت اهلل واعظ طبسی با حضور رهبر انقالب و مسئوالن و مردم تشییع شد
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معاون پلیس دبی روابط ایران و ابوظبی را تعیین نمی کند
عضوکمیســیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاســامیبابیاناینکهروابطکشورهابراساساظهار
نظرهایافرادنظامیتنظیمنمیشــود،تاکیدکرد:صحبتهایاخیرمعاونپلیسدبیبیارزشاستوانتظارمی
رودوزارتامورخارجهاماراتآنراتکذیبکند.حجتاللهخداییســوریبااشارهبهصبحتهایاخیرمعاونرئیس
پلیسدبیگفت:نبایدصحبتهاییکمســئولانتظامیونظامیشهرکوچکیدراماراتجدیگرفتهشودچراکه
قرارنیستمســئوالننظامیوانتظامیکشورها،روابطاقتصادیوسیاســیبیندوکشورتعیینشود.نمایندهمردم
سلسلهودلفاندرمجلسنهمشورایاسامیدراینبارهکهمعاونرئیسپلیسدبیعنوانکردهبایدظرفسهسال

ایرانیهاازاماراتاخراجشــوند،ادامهداد:ایناظهارنظربهمنزلهآناســتکهدراماراتکودتاییرخدادهیاکشــورینظامیاستواکنونشاهد
صحبتهاینظامیهایاینکشــوردربارهروابطسیاسیواقتصادیهســتیم.ویتاکیدکرد:انتظارمیرودکهوزارتامورخارجهاماراتصحبت
هایمعاونرئیسپلیسدبیراتکذیبوواکنشدرســتوبهموقعیداشــتهباشدونشــاندهدکهتبادلواقتصادیآنهابراساسعقانیتاست.
خداییســوریاظهارداشت:ازآنجاییکهایناظهارنظرازسویمعاونتپلیسیکیازشــهرهایاینکشورانجامشدهاستلزومیوجودنداردکه

وزارتامورخارجهایرانواکنشینشاندهد.
عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسامیباانتقادازاظهارنظرمعاونپلیسدبیگفت:صحبتهایمعاونپلیسدبی

هیچارزشینداردونبایدورابطدوکشوربراساساظهارتفردنظامیتنظیمشودمگراینکهدراماراتکودتاییرخدادهباشد.

طبق قانون نیازی به استعفای نجفی نیست
دکترمحمدهاشمی،حقوقدان،دررابطهبامحمدرضانجفیکهدرتیرماهامسالبهسرپرستیمعاونتیدراستانداری
مرکزیگماشــتهشدوبدونکنارهگیریازاینســمتتاشــشماهپیشازانتخاباتدرانتخاباتثبتنامکردگفت:
شــرکتوثبتنامدرانتخاباتبراساساصولوقواعدخاصیصورتمیگیرد.اینکهگفتهمیشودآقاینجفیکهدر
لیســتاستانتهرانرایآوردهبایدازاسامیانتخابشدگانحذفشــود،معتقدمبانگاهیبهقانوننیازیبهاینکار
نیستچوندرقانونبرایاستعفایایشانازسمتیکهداشتهانداحساسنشدهودرنگارشقانوننیزنیامدهاست.
اینحقوقدانافزود:وفقماده29،اشــخاصزیربهواسطهمقاموشغلخودازداوطلبشدندرحوزههایانتخابیه

سراسرکشورمحرومندمگراینکهحداقلششماهقبلازثبتنامازسمتخوداستعفاکردهوبههیچوجهدرآنپستشاغلنباشند:1-رئیسجمهور
ومعاونینومشــاورانوی2-دبیرمجمعتشــخیصمصلحتنظامومعاونینوی3-مشــاورینمعاونینرئیسجمهور4-رؤسایدفاترسرانسه
قوه5-وزراوسرپرســتانوزارتخانهها6-معاونینومشاورینوزرا7-استانداران8-معاونینومشاوریناستانداران9-فرمانداران10-بخشداران

11-شهردارانورؤسایمناطقشهرداری12-رؤساوسرپرستانسازمانهایدولتیو....
ویادامهداد:همانطورکهمشاهدهمیکنیم،اینقانوناقرارمیداردکهسرپرستانمعاونتهارامشمولموضوعاستعفاقرارندادهاست.بنابراین
نجفیعملخافقانونیانجامندادهاست.بایدتاکیدکردکهطبققانون،اگرآقاینجفیمعاونبودیااگرسرپرستسازماندولتیبود،بایداستعفا

میدادولیایشانسرپرستیکمعاونتبوده،پسالزامقانونیبرایاستعفاوجودندارد.

تحریم و ایران هراسی به 
تاریخ پیوست

معاونوزیرامورخارجهبااعاماینکهاحتیاطبیش
ازحدبانکهایاروپاییدرمذاکراتباایرانبیپایه
اســت،تاکیدکردکهمحافظــهکاریوکاوبخش
حقوقیبرخیبانکهایاروپاییموجبعقبماندن

آنهاازتوسعهروابطباایرانخواهدشد.
مجیدتختروانچیضمنتشــریحدســتاوردهای
اقتصادیدرفضایپسابرجامبهآمادگیایرانبرای
انجاممذاکراتباکشورهایخارجیبهویژهدرحوزه
اقتصادیدرچارچوباعتمادواحتراممتقابلاشاره
واظهــارکرد:درحــوزهبانکییکــیازچالشهای
موجوداحتیاطبیشازحدبانکهایاروپاییاســت
ودراینموردنگرانیدارندآنهمدرشــرایطیکهبا
توجهبهقانونهیچگونهنگرانــیدراینموردوجود
نداشــتهودرچارچوببرجاممانعــیبرایمبادالت

بینطرفیننیست.
ویادامــهداد:ازدیدایراناحتیــاطونگرانیبرای
مبادالتاقتصادیبهویــژهبانکیوجودنداردواین
موضوعبیشــتربهکماطاعیآنهانسبتبهشرایط
پسازلغوتحریمهابرمیگرددکهالبتهبهمرورحل

خواهدشد.
معاونوزیرامــورخارجههمچنینایــنموضوعکه
برخیکشورهاتاشمیکنندتادرروندموفقیتآمیز
برجــاماختالایجــادکنندراازدیگــرچالشهای
موجوداعامکردوگفتکهاینمــوردنیزبهتدریج

کمرنگترخواهدشد.
تختروانچــیهمکاریبرخیازکشــورهادرزمان
تحریمآنهمدرشــرایطیکهکشورهایاروپاییاز
اینارتباطعقبنشــینیکردهبودندرایادآورشــدو
تاکیدکرد:بهدلیلعدمحضوربرخیکشورهابهویژه
اروپاییها،یکسریکشورهایدیگردرزمانتحریم
ارتباطپررنگتریباماداشتندایندرحالیاستکه
بااجراییشدنبرجامورفعموانعارتباطبااروپاییها
دلیلیبرایفراموشکردنکشــورهاییکهدرزمان
تحریمباماهمراهیکردندنمیبینیمواینارتباطات

ادامهخواهدداشت.
معاونوزیرامــورخارجهدرادامهبهدســتاوردهای
مذاکراتهستهایواجرایبرجاماشارهایداشتو
افزود:درنتیجهاینمذاکراتوباتصویبقطعنامه
2231تمامــیقطعنامههایگذشــتهازبینرفتو
شورایامنیتبرنامههستهایایرانراپذیرفتودر
اینرابطههمکاریصلحآمیزهســتهایادامهپیدا
خواهدکرد،ایندرحالیاســتکهمــاازابتداهمبه

دنبالاستفادهازساحهایهستهاینبودیم.
تختروانچــیهمچنینفروپاشــیتحریمهاوکنار
رفتنایرانهراسیراازدیگردستاوردهایهستهای
واجرایبرجــاماعامکردوگفــت:زمانیعدهای
بازارخودراباایرانهراســیوگســترشآنگرمنگه
میداشــتند،امابعدازاجراییشــدنبرجــامپروژه
ایرانهراسیشکســتخوردهوســاختارتحریمها
ازهمپاشــیدهشــدهاســتبایدبگوییمکهتحریمو

ایرانهراسیبهتاریخپیوستهاست.

وداع با مرید صدیق انقالب 
پیکر آیت اهلل واعظ طبسی با حضور رهبر انقالب و مسئوالن و مردم تشییع شد

اوراپرقدرتترینمردخراســانمیدانســتند.کســیکهدرســالهایپس
ازانقابتولیتآســتانقدسرضویرابرعهدهداشــت.شــیخعباسواعظ
طبسیدرجوانیبهخطابههایپرشورشعلیهرژیمپهلویمشهوربود،چنان
کهســخناناوپسازقیامخونین15خرداددرمحضورامام،باعثشــدامام
بــهمدت20دقیقهبگرید.امااوپسازانقابازلحاظاقتصادیبهمدیریتش
مشهوربودوازلحاظسیاســیبهویژهازسالهایزمامداریمحموداحمدی
نژادتابهحالبهمواضعاعتدالیواخاقمداریاش.آنهمدرشــهریکهبه
دلیلموقعیتشهموارهیکیازمهمترینپایگاههایجریاناصولگراییبودهو

جنجالیترینسخناناززبانامامجمعهاششنیدهمیشود.
واعظطبســیجمعه7اسفندوپسازشرکتدرانتخاباتمجلسوخبرگانبه
کمارفتوبعدازیکهفتهدرگذشــت.حاالرسانههادرموردجانشیناوگمانه
زنیمیکنند،ازرئیســیدادستانکلکشور،تاعلمالهدیامامجمعهمشهد،

تاامکانشورایشدنتولیتآستانقدس.

واعظ طبسی که بود؟
آیتاللهواعظطبسیدربهمن1314درمشهدبهدنیاآمد،پدرآیتاللهواعظ
طبسیازعالمانوســخنرانانبرجستهونخســتینواعظیکهبودرویمنبر
حوزهعلمیهعلیهاقداماترضاخانسخنمیگفتوسرانجامهمینسخنان
سببشــدتابهطرزمشکوکیکشتهشــدوآیتاللهواعظطبسیپدرخودرادر

یکسالگیازدستبدهد.
واعظطبسیاز16سالگیدرحوزهعلمیهمشغولتحصیلعلوماسامیشد.
آشناییباشهیدنوابصفویشوروشوقمبارزهدرآیتاللهطبسیایجادکردو
ویمخالفتخودبارژیمطاغوتراازسال1331آغازکرد.واعظطبسیپس
ازاولینســخنرانیضدحکومتدرحضورامام)ره(درقمومنزلمیراحمدی،
ســال1339درحالیکههنوزمعممنبود،ممنوعالمنبرشــدودیگرنامشدر

لیستادارهاطاعاترژیمپهلویثبتشد.
مرحومواعظطبســیچندمــاهپیشازانقابنیــزباآیتاللهبهشــتیبرای
همکاریدرزمینهتشــکیلحزبجمهوریاســامیدیدارکرد.در1358او
بهعضویتمجلسخبرگانقانوناساســیدرآمد.در15فروردین1359امام
خمینیطیحکمیحجتاالساموالمسلمینعباسواعظطبسیرابهعنوان
تولیتآستانقدیرضویمنصوبکردندوطبسینمایندهولیفقیهدراستان
خراســانهمشد.دربخشــیازاینحکمآمدهبود:»نظربهســابقهجنابعالی
درادارهامورآســتانهمقدســهحضرتثامن)ع(واعتمادیکــهدراینبارهبه
جنابعالیمیباشد،بهسمتتولیتآنآستانهمقدسهمنصوبمیشوید...الزم
بهتذکراستکههیچیکازنهادهایجمهوریاسامیمانندجهادسازندگی
وهمچنینوزارتارشادملییااشخاصعادیحقدخالتدرموقوفاتوسایر
متعلقاتآســتانقدسراندارد«.امامدرســال67مجددًاحکمتولیتآستان
قدسرضوی)ع(رابهشیخالشیوخخراساندادندوبارحلترهبرکبیرانقاب
درخرداد68،آیتاللهخامنهاینیزواعظطبسیرابرتولیتآستانقدسرضوی
ابقاکردند.اودرســال75باحکمرهبرانقاببهعضویتمجمعتشــخیص

مصلحتنظامدرآمدوتاپیشازدرگذشت،عضواینمجمعبود.

ازنظرسیاسیشایدبتوانآیتاللهعباسواعظطبسیراازسیاسیونراستگرای
متمایلبهاعتدالیوندانســتکهبیشازآنکهدرمیانهمیدانسیاستباشد،
ازنفوذخوددرپشــتصحنهبرایکمکبهنظاماسامیاستفادهکردهاست.
طبســیپیشازانتخابات94ودرزمانتأییدصاحیتهانیزدرخواستکرده
بودکهشــرایطبهگونهایباشدکههمهســایقاینگونهاحساسکنندکهدر

رقابتانتخاباتیحضوردارند.
امابســیاری،عباسواعظطبســیراباتوجهبهجایگاهوکاریزمایش،نفراول
خراسانمیدانستندکهحتیتغییراستاندارانواموراتاستانبانظرومشورت
اوصورتمیگرفت.اکبرهاشــمیرفســنجانیکهازدوستانصمیمیواعظ
طبسیبودهاست،درکتابخاطراتسال68خود)بازسازیوسازندگی(برای
روزسهشنبه20تیر68مینویسد:»شبباآیتاللهخامنهایجلسهخصوصی
داشــتیم.موقعشــامآقایواعظطبسیهمبهماملحقشــد.دربارهاستاندار

خراسانصحبتشد«.
مرحومطبسیپسازمسئولیتتولیتآستانقدسرضوی،نظامنویناداری
اسامیرادرآنایجادکرد،برایحفظاموالآستانقدستاشهایفراوانی
انجامدادوبااحیایموقوفات،آنراازنذوراتجداکرد.درزماناوآستانقدس
توسعههفتبرابریداشتواز12هکتاربه90هکتاررسیدوتعدادصحنهای

حرمرضویاز4صحنبه10صحنافزایشیافت.
ساختدودانشــگاهبافضاییبیشاز34هزارمترمربعو17رشتهتحصیلی،
98هزارمترمربــعفضایآموزشــیدرقالببنیادفرهنگــیرضوی،اهدای
370هــزارمترمربعبهآموزشوپرورش،ســاخت57هــزارمترمربعفضای
آموزشی،ایجادمؤسســهبهنشــربا1130عنوانکتاب،احداث36کتابخانه
جدیدوتوســعهکتابخانهمرکزیآســتانقدسوگردآوری80هزارجلدکتاب
خطیوچاپســنگیوافزایشکتلببهبیشازدومیلیونجلدازفعالیتهای
ســازمانتحتمدیریتاوبود؛ضمناینکههولدینگآستانقدسعاوهبر
اشتغالزاییدرشرقکشور،بهعنوانیکیازنمونههایمدیریتموفقاسامی

شناختهمیشود.

پیام مسئوالن نظام در فقدان واعظ
آیتاللهخامنهایرهبرانقابدرپیامتســلیتخودبهمناسبدرگذشتآیت
اللهطبســیویرابرادریهمدلوهمزبانبرایخــودومریدیَصدیقبرای
امامراحلوخدمتگزاریپایداروسختکوشبرایانقابخواندندونوشتند:
اکنونبافقدانایشاناینجانببرادرمهربانوهمسنگردورانغربتوشدت
پیشازانقابوهمکارســختکوشســالهایپسازانقابراازدســت
دادهوازخداوندرحیمپاداششایســتهوغفرانورضوانالهیرابرایایشــان

مسألتمیکنم.
آیتاللــهخامنهایدراینپیامموضــعانقابیووفاداریبــهآرمانهاینظام
اسامیومجاهدتدراینمسیردشــوارراکهغالبًابدونتظاهرانجامگرفته
اســت،فصلدیگریاززندگیاینروحانیعالیقدرعنوانکردندودرخصوص
فعالیتهایانقابیوینوشــتند:ازنخســتینطلیعههایمبارزاتنهضت
اسامی،مشهدمقدسشاهدحضورشجاعانهواثرگذاراینروحانیمحترمدر

عرصههایپرخطروقبولدشواریهایآنبودواینحضورصریحوصادقانهتا
آخرینروزهایمبارزاتملتایرانادامهیافت.

آیتاللههاشــمینیزدرپیامیبهاینمناسبتواعظطبسیرادوستصدیق،
برادر،همســنگرسالهایمبارزهوهمکارخودخواندوتاکیدکردکهباپیروزی
انقاباسامیواعظیکیازمؤثرترینشخصیتهابرایتثبیتنظام،بهویژه
درمنطقهیشرقکشــوربود.هاشــمیدراینپیامتاکیدکردکهحکمامامبه
ایشــانبرایادارهیآســتانقدسرضوی،مدیریتحوزهعلمیهبزرگمشهد
مقدسوتــداومآندردورانرهبریآیتاللهخامنهای،نشــانازمدیریتپویا
وکارآمدشــانداشــتکهطرحعظیمتوســعهیحرمرضویوحفظوتوسعه

موقوفاتآستانقدسرضویازماندگارترینکارهایمدیریتیشاناست.
حسنروحانیرئیسجمهوردرپیامخودفقدانآیتاللهواعظراضایعهایبزرگ
برایحوزهوکشــورخواند.روحانیدراینپیامواعــظراهمگامبارهبرانقاب
ونیزهمراهشهیدانیچونهاشــمینژاد،پرچمداراننهضتاسامیدردیار
خراسانخواندکهپسازپیروزیشکوهمندانقابنیز،باوجودتهدیدوترورو
ازدستدادنهمسنگرانشهمچنانباصابتوعزمراسخبهدفاعازارزش

هایانقابونظاماسامیپرداخت.
علیالریجانیرئیسمجلسدرپیامتسلیتخودفقدانآیتاللهواعظطبسی
راثلمهایجبرانناپذیربرایتمامیدوســتداراناهلبیت)ع(خواندهاســت.
الریجانیمرحومطبسیراازخدمتگزارانبرجستهوموثردرتمامیادوارمختلف
انقابونظامخواندهوبااشــارهبهممنوعالمنبریویابازداشتوزندانیشدن
طبسیدرزمانشاهتاکیدکردکهاینمرارتهاوسختیها،هیچگاهخللیدر
ارادهمصمموخستگیناپذیرایشانبهوجودنیاوردوهموارهراسخوپرتاشدر

راهخدمتبهانقابقدمبرداشتند.
صــادقآملیالریجانیرئیسقــوهقضاییهدرپیامخودنوشــتاهتمامویژهو
همیشــگیواعظطبسیدرتبعیتازولیامرمســلمینووالیتفقیهوتاش
خستگیناپذیردرمناصبومدارجمختلفدرجمهوریاسامیایراندرکنار
خدمتگزاریهایبیشــائبهبهامتاسامیوزائرانامامهشتم)ع(هیچگاه
ازیادهاوخاطرههانخواهدرفت.محسنرضایینیزدرپیامتسلیتخودبهاین
مناسبتآیتاللهطبسیراعالممجاهد،نماینده،یارویاورصدیقامامراحلو
مقاممعظمرهبریخواندهاســتکهازمفاخرروحانیتدرعصرحاضربودودر

تاریخمشعشعمجاهدتروحانیتشیعه،ماندگارشد.
گفتنیاستامروزمراسمخاکسپاریمرحومآیتاللهواعظطبسیباحضور
مقامهایبلندپایهکشوربرگزارشد،رهبرانقاببرپیکراونمازخواندوپیکرش
دررواقتوحیدخانه،پشــتســرامامرضا)ع(وصحنعتیقبهخاکســپرده
شــد.ازجملهمقاماتکشوریولشــکریحاضردراینمراسمحسنروحانی
رئیسجمهور،علیالریجانیرئیسمجلس،صادقآملیالریجانیرئیسقوه
قضاییه،آیتاللهامامیکاشانی،عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشور،حجت
االســامپورمحمدیوزیردادگستری،حجتاالسامعلویوزیراطاعات،
آیتاللهعلمالهدی،محمدباقرقالیباف،ســردارسامیجانشینفرماندهکل
سپاه،سردارقاآنیجانشینســپاهقدس،محمدرضاعارف،محمدهاشمیو

حجتاالسامرئیسیدادستانکلکشوربودند.

پیگیریروزواکنشروز

وظیفه همه کاندیداها تمکین به رأی مردم و قانون است
نمایندهمنتخبمردماســتانتهراندرپنجمیندورهمجلسخبرگانرهبریگفت:همهنامزدهایانتخابات،چهکســانیکهرأیآوردندوچهآنهاکهرأینیاوردند،یکوظیفهدارندو
آنتمکینبهرأیمردموکمکبهمنتخبانبرایانجامهرچهبهتروظایفقانونیاست.محســناســماعیلیدرمراسمسپاسوقدردانیازفعاالنستادهایمردمیدردورانتبلیغات
انتخاباتیاظهارکرد:نقطهقوتنظامسیاسیماایناستکهسیاسیوندرزمانانتخاباتبایکدیگررقابتکنند،اماوقتیرقابتتمامشددرفضایهمدلیتحتهدایتهایرهبری
معظمانقاب،دستبهدستهمدهندتامشکاتمردمکمترشود.ویباقدردانیازحضورخالصانه،برادرانهوخودجوشفعاالنستادهایمردمیدردورانتبلیغاتانتخاباتهفتم
اســفندماهخاطرنشانکرد:دعاکنیدبهاعتمادمردمعزیزمانوفاداربمانموشرمندهآنهانشــوم.آرامبخشترینوتاثیرگذارترینلحظههایحضورمدررقابتهایانتخاباتزمانیبود
کهمادراندوســتانشــهیدمازراههایدورتماسمیگرفتندوبرایموفقیتمندرانتخاباتدعاونذرمیکردند.اینبرایمازهرچیزدیگــرباارزشتربودوازپروردگارمیخواهمکه

شرمندهآناننشوم.

سیاسی
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حجتاالســامسیدرضاتقویقائممقامجامعهروحانیتمبارزدربارهتخریبنیروهایمتدینوانقابیباعناوینیهمچون"تندرو"گفت:نیروهایانقابیکسانیهستندکهعشقبهخداواسامدارند
وپایآرمانهایاماموانقابورهبریایســتادهاند.ویافزود:مقاممعظمرهبریدراینزمینهکاماتوضیحدادند.معتقدمکســانیکهمدعیوالیتمداریهســتندنبایدازاینادبیاتعلیهنیروهای
مومنوانقابیاســتفادهکنندوافرادیراکهدلســوزانهبراینظاماسامیزحمتکشــیدهوبرارزشهایانقابیتکیهدارندراتخریبکنند.حجتاالسامتقویتصریحکرد:افرادیکهازاینادبیات
علیهنیروهایمومنوانقابیاستفادهمیکنندبایدبدانندکههموارهدرمسیرخطرات،نیروهایانقابیپیشتازهستندازاینروانصافرارعایتکردهودرخطغربیهاحرکتنکنند.اگراینمسیرراادامه
بدهند،دیرینخواهدگذشــتکهبایدپاســخگوییملتانقابیماباشــند.ویدرادامهگفتوگویخوددربارهادامهوحدتاصولگرایانپسازانتخابات7اسفندنیزگفت:درراستایهماهنگیووحدت

نیروهایارزشــیووالییهرآنچهازدستمانبربیایدکوتاهینخواهیمکرد.جلساتوحدتاصولگرایانادامهپیدامیکندچراکهوحدتاصلی،راهبردیاستوتاشمانایناستکهدرسراسر
کشوراینفرآیندنهادینهشود.

عامل رای آوری لیست اصالح طلبان
بیــژننوبــاوهگفــت:اینکــهچرالیســت
دیگریبیشــترازمارایآوردشایدبهدلیل
ســازماندهیبهترطرفمقابلبــودامادر
مقابــلاینکهاعتراضاتازپروســهمنطقی
صورتگرفتبســیارخوشــاینداستواین
بهمعنایحاکمشــدناخاقدراینگروه

سیاسیاست.نوباوهادامهداد:مهمایناستکههمهدرهرشرایطیمنافع
ملیکشوررادرنظرداشتهباشیم.باتوجهبهفرمایشاترهبریمبنیبراینکه
کشــوردشــمنانمهمیداردبایددرتمامیعرصههاوحدتواتحادمانرا
حفظکنیم،قطعامابهنمایندگاندرمجلسبعدیتاحدیکهبتوانیمکمک

خواهیمکردچوندیگراختافمعناندارد.

از رسیدگی به مردم غافل شده ایم
غامعلیحدادعادلرئیسفرهنگســتان
زبانوادبفارسیدرپاسخبهاینسوالکه
فیلمجدیددهنمکیراچگونهدیدهاســت،
گفت:اینفیلمفضایــیمتفاوتازفضای
سینمایمارانشانمیدهد.فیلمیاستکه
مهمترازراهحلیکهعرضهمیکند،مشکل

رابرجســتهمیکند.اهمیتفیلمایناستکهبههمهمامیگویدکهجامعه
مسائلمهماخاقیومعضاتاجتماعیمهمیدارد.چهباییبخواهدنازل
شودوچهنشود،خوداینمعضاتاجتماعیمهمهستند.ویهمچنیندر
پاسخبهسوالدیگریدرموردکنایههایسیاسی»رسوایی2«بهمسئوالن

سیاسی،اظهارداشت:همهماازرسیدگیبهحالمردمغافلشدیم.

طرح جرم سیاسی رد شد
شوراینگهباننظرخودرادرموردطرحجرم
سیاسیاعامکرد.طرحجرمسیاسیمصوب
جلسهمورخچهارمبهمنماهیکهزاروسیصدو
نودوچهارمجلسشورایاسامیدرجلسه
مورخ12اسفند94شوراینگهبانموردبحث
وبررسیقرارگرفتکهنظراینشورابهشرح

زیراعاممیشود:-عبارت»سلبغیرقانونیآزادیافراد«دربند)پ(ماده3،
باعبارت»نقضآزادیهایمشروعدیگران«دربند)د(ماده16قانونفعالیت
احزاب،جمعیتها،انجمنهایسیاسیوصنفیوانجمنهایاسامییا
اقلیتهایدینیشناختهشدهمصوب7/6/1360مذکوردربند)پ(ماده2
قابلجمعنیستوایجادابهاممیکند؛پسازرفعابهاماظهارنظرخواهدشد.

احتمال تکرار ائتالف با 
اصالح طلبان

مرتضــیبانکسرپرســتنهادریاســتجمهوری
درحاشیهنشستهماندیشــیمدیرانکلفناوری
اطاعاتاستانداریهایکشوردرجمعخبرنگاران
درپاســخبهپرسشایســنادربارهاســتمرارائتاف
اصاحطلبــان،معتدلیــنوحامیــاندولــتدر
انتخابات96،اظهارکــرد:تاکنونازائتافنتایج
بسیارخوبیحاصلشدهاستوفکرمیکنمکهاین

نتیجهقابلتکراراست.
ویهمچنینبــهتحلیلانتخاباتاخیردرکشــور
بهویژهدرتهرانپرداخــتوگفت:بافراخوانمقام
معظمرهبریوارادهمردمشاهدحضورحداکثریو
چشمگیرمردمدرانتخابات7اسفندبودیم.باوجود
اینکهبایدنــام46نفردربرگههایرأییادداشــت
میشــدواینموضوعزمانبربودمشــاهدهکردیم
کهمردمباشورواشــتیاقباالییپایصندوقهای

رأیحضوریافتند.
معاوناجراییحزباعتدالوتوســعهادامهداد:به
نظرمننتایجبســیارخوبیازانتخاباتحاصلشد
ومردمنشــاندادندکههمچنــانپایعهدخودبه
نظام،رهبریودولتهستند.آنهاآمدندتامسیری
راکهدرســال92آغازکردندراادامهدهندواهداف

آنراکاملکنند.
بانکهمچنیندرپاسخبهپرسشیدربارهبرگزاری
انتخابــاتالکترونیکــیدوردوممجلــس،اظهار
کرد:زیرساختهایالزمبرایاجرایالکترونیکی
انتخاباتایجادشدهاســتاماشوراینگهبانباید
برگزاریالکترونیکیانتخاباتراتأییدکند.باوجود
اینکهمدتزیادیازمرحلهاولانتخاباتنگذشــته
استاحتمالبرگزاریالکترونیکیانتخاباتدردور
دومبعیداستاماباتوجهبهاینکههمهزیرساختها
برایانتخابات96فراهماستمدیرانومسئوالن
مربوطهبایدنســبتبهتوجیهشوراینگهبانبرای

اینکاراقدامکنند.
سرپرســتنهــادریاســتجمهــوریدرادامهاین
نشســتبرلزوماســتفادهازفنــاوریاطاعاتدر

ساختاراداریکشورتأکیدکرد.
ویبااشارهبهمزایایبرگزاریالکترونیکیانتخابات
دروزارتکشور،خاطرنشانکرد:برگزاریانتخابات
بهصــورتالکترونیکیعــاوهبراینکهســامت
انتخاباترابیشترتضمینمیکند،درترغیبمردم
وافزایشمشــارکتآنهادرانتخابــاتنیزتأثیرگذار

است.
بانکبابیاناینکــهمقدماتاجــرایالکترونیکی
انتخاباتازســویوزارتکشوروباهمکاریوزارت
ارتباطاتفراهمشدهاست،اظهارکرد:امیدواریم
درسال96وباارائهگزارشاتالزموتوجیههایمورد
نیازبهشــوراینگهبانشاهدبرگزاریالکترونیکی

انتخاباتدرکشورباشیم.
ویباتأکیدبراینکهپاکی،چابکیوکوچکســازی
نظامازطریقاســتفادهبهینهازفناوریهاینوین
امکانپذیراســت،اظهارکرد:وجودفناوریهای
نوینوسیســتمهایالکترونیکــیدرفعالیتهای
اداریمهمتریــنعنصرتضمینکنندهقانونمداری

دریکسیستماست.
معــاوناجراییحزباعتدالوتوســعهبااشــارهبه
مقاومــتبرخیازمســئوالنکشــوردربکارگیری
سیســتمهایفنــاوریاطاعــات،اظهــارکرد:
برخیازدســتگاههانسبتبهاســتفادهازارتباطات
الکترونیکــیمقاومــتنشــانمیدهنــد.ایندر
حالیاستکهگسترشاســتفادهازاینسیستمها
باعــثتشــویق،ترغیــبوحمایــتمــردمازآنها

خواهدشد.

 تندرو و میانه رو 
ادبیات دشمن است

شورای نگهبان »لیست مثال 
انگلیسی« را تایید کرده بود

نمایندهمردمتهراندرمجلسنهمبابیاناینکهتندروومیانهرو،ادبیاتدشــمناست،گفت:رئیسجمهورازادبیات
برگرفتهازفرهنگسیاسیغرباستفادهنکند.

فاطمــهآلیــانمایندهمــردمتهــراندرمجلسشــورایاســامیبــااشــارهبهفرمایشــاتمقــاممعظــمرهبری
مبنــیبرپرهیــزازکلیدواژههــای"افراطــی،تندروومیانــهرو"اظهارداشــت:سالهاســتمادرادبیاتسیاســی
غربیهــابــهواژگانــیمثلچــپ،راســت،میانهرووتنــدروآشــناهســتیموجناحهایچپوراســتکشــورهای
غربــیماننــدآمریــکاواروپــامتکیبــرگروههــایقــدرتوثــروتهســتندوهــردورهسیاســتهاییراتعریف

میکنند.
ویادامهداد:متأسفانهچندینسالاستدرکشوربدونتوجهبهفرهنگسیاسیجامعه،درواژگانسیاسیماتغییراتی
ایجادشدهواینواژگانواردادبیاتسیاسیکشورشدهاست.درحالیکهادبیاتسیاسیامامخمینی)ره(ومقاممعظم
رهبریهرگزبهدنبالاینمواردنیســتندکهواژهچپوراستبهکارببرندواینبزرگوارانهموارهاستفادهازاینواژهها

راالگوگیریازادبیاتسیاسیغربمیبینند.
نمایندهمردمتهراندرمجلسبااشارهبهفرمایشاتمقاممعظمرهبریافزود:درزمانیکهاصولگراییواصاحطلبی
مطرحمیشود،مقاممعظمرهبریمیفرمایندکههراصولگرایواقعیبایدبهدنبالتحولوایجاداصاحاتباشد
وهراصاحطلبواقعیبایداصولگراباشد؛یعنیبهمبانیتفکراصولگراییکهدردینواندیشههایامام)ره(است،

التزامداشتهباشد.
آلیاباتأکیدبراینکهدرفضایسیاســیعدهایتاشدارندکهواژگانغربیراجابیندازندونهادینهکنند،گفت:رهبر
معظمانقابفرمودندکهازنظرمنانقابــیوغیرانقابیوجوددارد.مردمنیزدیدهاندکهافرادیباعنواناصاح
طلببهمرزافراطیگریمیرسندوحتیدرفتنه88باضدانقابوغیرانقابیهاهمصدامیشوندوخیزبراندازی
درکشوربرمیدارندیاازطرفدیگرمشاهدهمیشودکهافرادیکهادعامیکننداصولگراهستنداماممکناستسر

بزنگاههاوتصمیماتاساسیکشورغایبباشندیامحتاطانهعملکنند.
ویاظهارداشــت:مابایدشاخصهایانقابیبودنکهحفظارزشهایاسامیوخواستههایشهدا،آرمانهای
حضرتامام)ره(،اســام،انقاباسامی،روحیهاستکبارستیزیوعدممماشاتباآمریکاواقمارآمریکاسترابه
عنوانشــاخصهایانقابیبودنبدانیموهرکسیاینشاخصهاراندارد،ضدانقابییابهتعبیربهترغیرانقابی

است.
نمایندهمردمتهراندرمجلسبااشارهبهاستفادهازواژگانتندرووافراطیتوسطسیاسیونکشورتأکیدکرد:مشاهده
میکنیمکهدریکســالهاخیردرکشــورازواژگانوالفاظیمثلتندروومیانهرواستفادهمیشود؛اینواژگانوارداتی
است.متأسفانهبرخیازدولتمردانمایاعمدًامیخواهنداینفرهنگرادرجامعهحاکمکنندیاآنقدرغربگراهستند
کهمتوجهنیستنداینواژگانبااقتضایفرهنگوجامعهسیاسیغرباستنهفرهنگسیاسیماکههرکسیانقابی

بودوغیرتانقابیداشت،تندوربنامند.
آلیاگفــت:برخــیدرزمانامــامخمینی)ره(نیــزازالفاظــیمانندمرتجعبــرایانقابیــوناســتفادهمیکردندو
هــماکنــونازواژهتندرواســتفادهمیکننــد؛اماازنظــرصاحباناصلــیانقابیعنیخانــوادهشــهدا،ایثارگران
ومــردممتدینمفهــومهمانمفهــومانقابــیوغیرانقابــیبودناســت؛منتهیبرخــیدولتمردانبــااهداف
خاصــیواژگانخاصــیرامدتــیاســتدرفضــایجامعــهمنتشــرمیکننــدتابهــرهبــرداریخــاصوویژهای

داشتهباشند.
نماینــدهمردمتهــراندرمجلسدربارهاســتفادهرئیــسجمهــورازکلیدواژههــای"افراطی"اظهارداشــت:چند
مــاهازآغازکاردولتیازدهمنگذشــتهبــودکهآقایرئیسجمهورســعیمیکــردعصبانیتخودرابابــهکارگیری
واژههای"تندرو،بیشناســنامه،بــیهویتوبیســواد"مدیریتکند؛اینواژههــابرایاولینبــاراززبانباالترین
مقامکشــورشــنیدهشــدوبعدازآنســایرمســئوالندرشهرســتانهایمختلفبهویاقتداکردندواینادبیاترا

بهکاربردند.
نماینــدهمردمتهراندرمجلسخاطرنشــانکرد:مااخیرًابهجزتنــدرو،میانهرووبیســوادازبرخیدولتمردانچیز
دیگرینمیشــنویم؛لذادرخواستداریممسئوالنکشور10سالدیگرراببینندکهبرسرکارنیستندوکارنامهخودرا
بررسیکنندکهوقتیبرســرکاربودند،چهوادادگیهاییبهفرهنگوادبیاتغربداشتند،بهجایاینکهبهفرهنگ

وادبیاتماتوجهکنند.

نماینــدهاصاحطلبمردمتبریزدرمجلسگفت:مابهراحتیمیتوانیمدردانشــگاههاومجامعبینالمللیبامنطق
اســامیازدیدگاهونظرماندفــاعکنیماماباممنوعکردن،حــذفکردن،تحریمکردنوحصرکــردنراهبهجایی

نمیبریم.
مسعودپزشکیاندرگفتوگوباخبرنگارپارلمانیایلنا،بااشارهبهبرگزاریدوانتخاباتمهموسرنوشتساز7اسفندماه
درمســیرپیشرفتکشوراظهارداشت:پیاممهمایندوانتخاباتاینبودکههنگامیکهبراساسقانونعملکنیم،
مشــکلیپیشنمیآیدوهنگامیکهبرخافقانونعملمیکینم،عکسالعملهاینامناسبیازسیستممیگیریم

کهبهنفعمملکتنیست.
اوتاکیدکرد:اگردررابطهباآنچهدرقانوناساســیبهعنوانحقجامعهآمدهدرســتبرخوردکنیم،نبایدبامشکلی
روبروشویمامااگرسلیقهایبرخوردکنیم،طبیعتًابهمشکلبرمیخوریموانعکاسآنرابهگونهایمتفاوتدرجامعه

خواهیمدید.
نمایندهمردمتبریزدرمجلسبابیاناینکهپیاماصلیانتخاباتتمکینازقانونبود،گفت:نمیتوانبرخیازقوانینرا
بپذیریموبعضیازقوانینرامنافیمصالحبدانیم.نمیتوانباعدهایبهدلیلتخلفازقانونبرخوردکنیموباعدهای
دیگربهاینبهانهکهاقدامشــانخودجوشیاارزشیبوده،باتساهلبرخوردکنیم.قانونخودجودشوغیرخودجوش

نمیشناسدوهیچکسحقنداردخودجوشیاغیرخودجوشبرخافقانونعملکند.
اودرتوضیــحعلــتپیروزیتمامیلیســتاصاحطلبــاندرتهــرانودلیللیســتیرایدادن،یادآورشــد:اقدام
یکپارچــهمــردمتهــراندررایدادنبــهلیســتاصاحطلبــانرامیتــوانبهعنــوانواکنشــیبــهبیقانونیها
ارزیابــیکــرد.درواقــعمــردمتهــراندراعتراضبــهروندموجــودبهصــورتیکپارچهبــهلیســتاصاحطلبان

رایدادند.
پزشــکیانادامهداد:هنگامیکهفردیهمچونآقایابوترابیفردکهفردمثبتومنصفیاست،دراینسیستمرای
نمیآورد،یعنیبخشیازکارایراددارداماحتیراینیاوردنابوترابیفردنیزواکنشیاستبهرفتارهایهمینسیستم

ومردمطبیعتًااینگونهپاسخمیدهند.
اوهمچنینباانتقادازآنچهبهعنوان»لیســتانگلیسی«مطرحشد،خاطرنشانکرد:بههرحالشوراینگهباناین

افرادراتاییدکردهاستوچنینحرفییعنیشوراینگهبان،انگلیسیهاراتاییدکردهاست.
نمایندهمردمتبریزاضافهکرد:درشــرایطیکهبســیاریمعترضبودندکهچراشــوراینگهبانبسیاریازنیروهای
خدوماصاحطلبراتاییدنکرده،عدهایمدعیشــدندکهبرخیازافرادیکهتوسطاینشوراتاییدصاحیتشدند،
انگلیســیاندوایناتفاقنمونهایدیگرازهمانرفتارخافقانوناســت.ایندرســتنیســتکهبرخیبهخودحق

میدهند،بههرکسیراکهدوستندارند،هرانگیبچسبانند.
عضوکمیســیونبهداشتودرمانمجلسنهمیادآورشد:افرادیکهتوسطتندروهاانگلیسیخطابشدند،امروزبا
رایمردمبهمجلسخبرگانراهیافتند،آیااینمسخرهنیست؟!درواقعمسئلهایننیستکهاینافرادانگلیسیبودند،

بلکهکسانیکهچنینمسائلیرامطرحمیکردند،تهمتواتهامبیاساسمیزدند.
اوبااشارهبهحمایترادیوبیبیسیازنیروهایانقابیدرجریانانقاباسامی،گفت:زمانیکهمابهدنبالانقاب
وسرنگونیرژیمشاهبودیم،آیابیبیســیازانقابطرفدراینمیکرد؟!حالبااستداللاینآقایانپسبایدنتیجه

گرفتانقابماانگلیسیبود؟!
پزشــکیانادامــهداد:زمانــیکــهتندروهــادراســرائیلوآمریــکابابرجــاممخالفــتمیکردنــد،اینافــرادنیز
درداخــلکشــورمخالــفبرجــامبودندامــاکســینمیگفــتمخالفــانداخلیبرجــامحــرفاســرائیلراتکرار

میکنند.
پزشکیانگفت:مامیتوانیمدردانشــگاههاومجامعبینالمللیبهراحتیبامنطقاسامیازدیدگاهونظرماندفاع

کنیماماباممنوعیت،حذف،تحریموحصرراهبهجایینمیبریم.
ایننمایندهاصاحطلبمجلساعامکرد:کلیدگشایشمشکلممنوعالتصویریوهمچنینمسئلهحصرتنهادر
دستیکنفرنیستوتازمانیکههماهنگیکاملمیاندولت،مجلس،قوهقضاییهونیروهایامنیتیبهوجودنیاید،

اینمشکلهاحلنخواهدشد.
اواضافهکرد:فراموشنکنیمکهحلاینمشــکلهاارتباطیبهمجلسندارد،چراکهصدوراحکامآنتوسطشورای

عالیامنیتملیصورتگرفتهومجلستصمیمیدربارهآننگرفتهاست.

رویداد ۲۴ نوشت: تندروها در ایران کنار رفتند و ایران نگران تندروهای آمریکا
همانطورکهبرخیمقاماتدرواشنگتننگرانبودندکهدولتایرانازتوافقهستهایبرایتوسعهپنهانیتسلیحاتهستهایخودبهره

خواهدبرد،درتهراننیزطرفنابکاریاستکهقصددارددراولینفرصتممکنتحریمهاعلیهایرانرابازگرداند.

 نامه نیوز نوشت: الریجانی یا عارف، کدام بر کرسی سبز ریاست پارلمان دهم تکیه می زنند؟
باتوجهبهنتایجاینانتخاباترقابتبرایریاستمجلسبینعلیالریجانیومحمدرضاعارفرقمخواهدخوردویکیازایندو

سیاستمداربرکرسیریاستمجلسدهمتکیهخواهدزد.

 عصر ایران نوشت: در باب سخنان اخیر سید احمد خاتمی
آیتاللهسیداحمدخاتمیدرخطبههایدیروزنمازجمعهادبیاتیرابهکاربردکهمیتواندالگویمناسبیبرایگفتمانحاکمبرخطباو

تریبونداراندردورانجدیدیباشدکهبهقولایشان،دورانیاستکهباید"تاشنماییمدلهارابههمنزدیککنیم".

 الف نوشت: انتخابات تهران را باخته ام؛ اما پرچم جمهوریت نظام باالست
هنرمندیدردوپارهکردنمردمبهدوقطبکامامتضادنیست.هنرمندیدرایستادگیپایرأیملتاست؛چهآنرأیاصاحطلب

باشدوچهاصولگرا.حتیاگرآشوبهایخیابانیباالبگیرد،بایدجمهوریتنظامحفظشود.

 رجانیوز نوشت: عبرت های شکست اصولگرایان در تهران
کنونراستگراییجدیدیابایدپایانحیاتسیاسیاشرابپذیرندیادرروندقبلیخودتجدیدنظرجدیکنند.اینانتخاباتنقطهیعطفی

استکهمعانیوحرفهایزیادیباخوددارد.

عکسروزسایتنگار

درحاشیهمراسماقامه
نمازبرپیکرآیتالله
واعظطبسیباحضور
رهبرمعظمانقاب،
آیتاللهامامیکاشانی
وحسنروحانیبارهبر
انقابدرحالگفتگو
هستند.

خبرنامه
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رصدخانه

آتش بس شکننده
ابهام در روند صلح سوریه به واسطه ضعف های طرح آتش بس

پسازمدتهاکشوقوسدرجریانمذاکراتصلحســوریهکهبهدلیل
شــدتاختافاتبینتیجهمانــد،درنهایتآمریکاوروســیهبهصورت
مشــترکعملیاتیشدنطرحیموســومبهآتشبسراباهدفتوفیقدر
مذاکراتآتی،ازنیمهشــب27فوریهاجراییکردند.امابهنظرمیرســد
اینطرحعلیرغممحاســنکوتاهمدتخودنظیــرکاهشتنشها،در
بلندمدتبهدلیلایجادفضایمناسببرایتقویتگروههایمعارضو
تروریستی،موججدیدیازاختافاتودرگیریهارادرسوریهایجادکند.در
حقیقت،برخافخواستهاصلیبازیگرانخارجیازجملهآمریکاوروسیه
ازاجرایطرحآتشبسیعنیتوفیقدرروندمذاکراتصلح،شرایطجدید
کهدرقالبآنهمهکشــورهاملزمبهرعایتاصولویژهاینظیرممانعت
ازجملهبهگروههایشورشــیومعارضشــدهاند،فضایمناسبیبرای
تقویتگروههایمعارضوتروریســتیایجادکردهاستوبیمآنمیرود
کهشــرایطموجوددربلندمدتموججدیدیازاختافاتودرگیریهارا

درسوریهایجادکند.
روزنامــه»ایندپنــدت«درگزارشــیبــامحوریــتاینموضوعنوشــت
گزارشهایرسیدهنشانمیدهدکهشرایطپیشآمدهپسازآغازطرح
آتشبس،موجبشــکلگیریمــوججدیدیازاعتراضــاتگروههای
معارضوشورشــیعلیهدولتقانونیســوریهشدهاســتکهباتوجهبه
مصونیتبینالمللیایجادشده،فضارابرایطرحاعتراضاتخودمناسب
میبینند.اینگزارشاضافهمیکندکهشــرایطفعلی،فضاییمناسبرا
برایگروههایمعارضفراهمکردهاستتاباحضورمجدددرخیابانها
وطرحاعتراضاتخود،اوضاعیشــبیهبهموجهایاولیهاعتراضاتدر
ســال2011ایجادکنندوبهنوعیبازگشتبهگذشــتهرابهجایتاش
برایساختآیندهبهترتداعیکنند.درهمینرابطه،برخیازمعارضینبه
روزنامه»ایندپندت«گفتندماازاهدافخوددستنمیکشیمواعتراضات

ومخالفتراتارسیدنبهیکانقابادامهخواهیمداد.
بهجزاینگزارش،»رادیواروپایآزاد«نیزدروبگاهاینترنتیخوددررابطهبا
اوضاعفعلیسوریهدردورانآتشبسنوشتشرایطفعلیبهگونهایاست

کهاگرچهحماتنظامیعلیهگروهتروریستیداعشباعثعقبنشینی
اینگروهتروریســتیازبرخیمناطقتحتتصرفنظیرمرزسوریهعراق
میشــود،اماازآنسو،برخیگروههایمعارضوتروریستیازفرصتبه
دستآمدهاستفادهمیکنندومناطقخالیرابهتصرفخوددرمیآورند.
گروهموســومبه»دیدبانحقوقبشرسوریه«نیزدراینرابطهاعامکرد،
پسازعقبنشــینیهایصورتگرفتهتوسطگروهتروریستیداعشدر
جریانحماتجدید،یکگروهازمعارضینمناطقمشرفبهمرزعراق
درســوریهرابهتصرفخوددرآورد.اینگزارشاضافهکرد،موجحمات
ائتافآمریکاییبهمواضعگروهتروریستیداعشمنجربهفرارنیروهای
اینگروهازمنطقهمرزیعراقسوریهشدهاست،اماازسویدیگر،برخی
معارضینمسلحازمرزاردنخودرابهاینمناطقرساندندومناطقخالی

شدهرابهتصرفخوددرآوردند.

جداازمواردذکرشــده،موضوعمهمدیگریکــهتوجهبهآنجالبتوجه
است،ایناستکهبرخیرهبرانگروههایمخالفوشورشیکهپیشتر
درمذاکراتصلحژنوحاضربودنددرحالحاضرازبرگزاریمذاکراتصلح
روزهایآتیکهمقصوداصلیطرحآتشبسنیزبود،استقبالنمیکنند
وشرایطحاضررابرایبرگزاریمذاکراتمناسبنمیدانند.برایمثال،
ریاضحجاب،یکــیازمهمترینرهبرانگروههایمعارضدرگفتوگو
باشبکه»اســکاینیوز«گفت:ازابتدانیزمذاکراتصلحیشروعنشده
بودوحالنیزبااوضاعفعلی،شــرایطبرایآغازمذاکراتصلحمناســب
نیست.ریاضحجابکهسابقهنخستوزیریدولتسوریهرادرکارنامه
داردودردورقبــلمذاکراترئیسکمیتهعالیمذاکراتبوداضافهکرد،
جزدرچارچوبعدمحضوربشاراســدچهدردورهانتقالیوچهدرمرحله
بعدازآن،بههیچمذاکراتیپانخواهیمگذاشــت.ازســویدیگر،»هیثم

مناع«معارضسرشناسسوریورئیسمشترکگروهمعارضموسومبه
شــورایدموکراتیکسوریهنیزدرگفتوگوباخبرنگارانباطرحاینادعا
کهمذاکراتدرشرایطموجودبهاحتمال80درصدشکستخواهدخورد،
اضافهکردشــرایطموجودفضایمناسبیبرایاســتمرارروندمذاکرات

صلحنیست.
ازســویی،پیشازاینســایتخبری»بیبیســی«گزارشدادهبودکه
علیرغماعامآتشبسازسویروسیهوآمریکانیروهاینظامیترکیه
همچنانمواضعکردهایسوریهدرشمالاینکشورمورداصابتحمات
خودقرارمیدهند.رهبرانکشــورهایسیاســینقشآفریندرتحوالت
ســوریهنیزپیشازاینهرکدامبنابهمنافعکشورشــاناعتراضخودرا
بهســازوکارحاکمبرآتشبسســوریهاعامکردند.برایمثال،فرانسوا
اوالند،رئیسجمهورســوریه،باطرحانتقاداتیازروســیهگفتروســیه
نمیتواندهمازآتشبسحمایتکندوهمدولتســوریهراموردحمایت
خودقراردهد.برآیندمجموعآنچهگفتهشد،چنیناستکهفضایفعلی
واستقرارآتشبسدرسوریهبهجایایجادشرایطمناسببرایتوفیقدر
مذاکراتصلحآتی،عمًاشرایطمناسبیرابرایتقویتگروههایمعارض

وتروریستیوافزایشخواستههایآنانایجادکردهاست.
درهمینراستامیتوانگفتدلیلمخالفترهبرانگروههایمعارضبا
برگزاریمذاکراتصلحدرحالحاضربهایندلیلاستکهادامهآتشبس
امکانتقویتآنهارافراهمخواهدکردوباعثخواهدشددرادامهآنها
بادســتپردرمذاکراتصلححاضرشوندوامتیازاتبیشتریرابهدست
آورند.گفتنیاستپیشازاینبشاراسدرئیسجمهورسوریهضمنپذیرش
آتشبسهشداردادهبوداینطرحمیتواندبهتقویتگروههایمعارضو
جنگجویانشورشیکمککند؛حالآنکهبشاراسدآمادگیخودرابرای
هرگونهتغییردرســاختارحاکمیتیســوریهازمجرایقانوناعامکرده
است.بایداشارهکردکهباوجوداینشرایط،تاشهایبینالمللیبرای
برقراریصلحدرســوریههمچنانادامهداردودرهمینراستا،مذاکرات

میانقدرتهایبزرگبرایتدوینشرایطالزمدرجریاناست.

انتقاد بی سابقه وزیر خارجه امارات از عربستان
درپیآشــکارشــدناختافعربستانواماراتدریمن،عبداللهبنزاید،وزیرخارجهامارات،بهشدتازعربستانسعودیانتقادکرد.اماراتعربیمتحدهوعربستانمدتیاستدربارهحمایتودشمنیباگروههاییمنیدچاراختاف
شــدهاندوایناختافباعثشــدهاستاماراتازمشارکتدرعملیاتآزادسازیتعزخودداریکند.ایناقداماماراتباعثبروزمشکلدرمسیرحملهبهتعزشــدهاست.یکیازعواملاختافمیانایندوهمپیمان،درخواستعبدربه
منصورهادی،رئیسجمهوریمســتعفیوفرارییمنازترکیهبهعنوانحامیاخوانالمسلمینبرایپیوستنبهائتافمتجاوزانبودکهایندرخواســتباخشموناخرسندیاماراتروبروشد.بهگزارشپایگاه»اخبارالساعه«،عبدالله
بنزایداینباربابازنشــرپیامتوئیتری»فرحانالمالکی«،فعالسیاسیمخالفرژیمآلسعودبهشــدتهمپیمانهایسعودیخودراهدفحملهقرارداد.فرحانالمالکیدریکپیامتوئیتری،جامعهعربستانراجامعهایتربیتشده
برفرهنگکشــتاروتشییعجنازهدانستکهفقطازتکفیروتحریمسخنمیگویند.بنزایدنیزنوشت:»اینفرهنگ،مخالفزندگیاست؛انسانراتحقیروازتروریسمحمایتمیکند«.ایناقداموزیرخارجهامارات،خشمسعودیهارا
برانگیختوآنهانیزبهتحقیراماراتوتواناییملتآنپرداختند.کاربرانسعودیدرشبکههایاجتماعینیزاماراتیهارا»عیالدحان«نامیدند؛زیراازمحمددحانازمسئوالنسابقحرکتفتحمشورتمیگیرند.انتقادوزیرخارجه
اماراتازعربستانیکانتقادتصادفیویاناگهانینبود؛بلکهانعکاسبهتنگآمدناماراتازتکرویهایعربستاندریمناست.اماراتمعتقداستکهعربستان،ائتافمتجاوزانبهیمنرابیتوجهبهخواستمتحدانشادارهمیکند.

یکپناهندهسوریخارجازاردوگاهیدرمرزیونانومقدونیهدرانتظارصدور
روادیدنشستهاست.

آتشفشــانفیگوفورانمیکند.ایننماییازاینآتشفشــانازآلوتنانگوواقعدرحومهگواتماالسیتیدرکشور
کواتماالست.

تاکسیهایهندیوهنرنماییرنگارنگ
برپیکرهخودروهایمسافربرپایتخت.

 وزیر انرژی روسیه 
به ایران می آید

آلکساندرنوواک،وزیرانرژیروســیه،ازتصمیمبرایسفربه
ایراندرآیندهنزدیکخبردادهاســت.ویاظهارداشته:»در
دیداربامقامهــایایرانیدرخصوصتوســعههمکاریهای
اقتصــادی-بازرگانیومبادالتتجاریوعرصههایمختلف
روابطایرانوروســیهگفتوگوومذاکرهمیکنم«.وزیرانرژی
روســیهجزئیاتبیشــتریازمذاکراتخودبامقامهایایرانی
واینکهآیــادرچارچوبکمیســیونمشــترکهمکاریهای
اقتصادیایرانوروسیهگفتوگومیکندیاموضوعاتدیگر،

بیاننکرد.

  دستور کار اصلی داووداوغلو 
در سفر به تهران

دیدارنخســتوزیرترکیــهازایرانمیتوانــدموجبتقویت
مناســباتتجاریبهدنباللغوتحریمهاعلیهتهرانشــود؛
چراکهدســتاوردهایسیاســیانتخاباتمیتواندراهرونق
تجاریراهموارکند.ترکیهبــهعنوانیکقدرتاقتصادی
منطقــهمیتواندیکیازســودبرندگانعمــدهازاینجریان
باشــدباشــد؛زیراحســنروحانیکهبهلطفدستاوردهای
انتخابــاتاخیردرایــرانتقویتشــده،طرحهاییرابرای
ارتقایبخشخصوصیواستقبالازسرمایهگذارانخارجی

دنبالمیکند.

 پادشاه بحرین: تل آویو 
می تواند از ما دفاع کند!

حمدبنعیسیآلخلیفه،پادشــاهبحرین،گفتهرژیماسرائیل
قادراســتازخودشوهمچنین»کشــورهایعربیمعتدل«
درمنطقهدفاعکند.ویدردیداربادیداربامارکاشنایر،خاخام
صهیونیستی،تأکیدکردهاست:»اسرائیلنهتنهاقادربهدفاعاز
خوداست،بلکهمیتواندازدیدگاههایاعتدالگرایانوکشورهای
عربیدرمنطقهدفاعکند«.ویدرایندیدارتأکیدکردهاســت
کهتوازنقدرتدرخاورمیانهبیناینعناصرمعتدلوافراطگرا
بهاسرائیلتکیهدارد.اشــنایرمیگویدکهبنخلیفهتأکیدکرده
بازگشاییکانالهایدیپلماتیکبااسرائیلتنهابهزماننیازدارد.

  حمله مجدد ارتش ترکیه 
به شمال سوریه

ارتشترکیهمواضعیرادرحومهشــمالیحلبواقعدرشــمال
سوریههدفقراردادهاســت.الجزیرهمدعیاستاینحمله،
علیهمواضعداعشانجامگرفتهاست.باوجوداین،خبرگزاری
رویترزتصریحکــردهکهحملهمذکور،علیــهمواضعکردهای
ســوریهبودهاست.برایناســاس،تانکهایترکیهبهمواضع
»یگانهایدفاعمردمی«)YPG(درشهر»عفرین«حملهو
آنهاراگلولهبارانکردهانــد.ایناقدامترکیه،درصورتتأیید،
نقضقطعنامه2268شــورایامنیتســازمانمللمتحدبه

شمارمیرود.

بین الملل

افسراننظامیجدیدکرهجنوبی
درمراسمرژهنظامیبرایورودبه
ارتشاینکشورشرکتکردند.
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حس نوع دوستی بشر از کجا می آید؟
یافته های جدید علم عصب شناسی از ریشه های اخالق در مغز

براساسیافتههایتحقیقاتعلمیجدیددرحوزهعصب
شناســی،حسنوعدوستیوبشردوســتی،پاسخیبه
گزارههایاخاقیودینینیستبلکهناشیازیکهوش

ذاتیومربوطبهغریزهانسانیاست.
بهگزارش»آیتابناک«بســیاریازدانشمنداندرطول
تاریخادعاکردهاندکهنوعبشــربهشکلذاتیازنقایص
اخاقیفراوانیبرخورداراســتوبیشازهرچیزبهخود
ومنافعخودفکرمیکند.براســاسایــنگفتهها،بدون
وجودیکنظاماخاقیودینیبشردلیلقانعکنندهای
برایســرکوبخواســتهایغیراخاقــیورفتارهای
خودپسندانهخودنداردودرنتیجهحسنوعدوستییک

احساستقلبیدربشراست.
امابراساسیافتههایجدیدیکمحققبرجستهعصب
شــناسدردانشــگاه»راکفلر«بانــام»دونالففاف«-
DolanfPfaff–ایــنطرزتلقیازرفتاراجتماعیبشــر
منســوخشــدهوقابلتطبیقبایافتههــایعلمینوین
نیست.ویدرکتبخودتحتعنوان»مغزنوعدوست«
-TheAltruisticBrain–اشارهمیکندکهیافتههای
جدیدعلمعصبشناســیومطالعهرفتارهایاجتماعی

بشــربهیکدیدگاهجدیددربارهحسنوعدوســتیمی
انجامد.دیدگاهیمبتنیبراینامرکهحسنوعدوستی
نهپاســخیبهکدهاودســتورهایدینیواخاقیبلکه
یــکغریزهذاتیاســتکهریشــههایآندرمغزبشــر

نهفتهمیباشد.
بهعبارتدیگر،براســاسگفتههایفاف،مازادهشده
ایمکهنیکباشیم،ماواجدمدارهاییدرمغزخودهستیم
کهبهمــااجازهمیدهدتانســبتبهآنچــهدیگرانفکرو
احساسمیکنندحساسباشیموبارنجهایآنهااحساس
همدردیکنیمونســبتبهرفاهآنهااهمیتقائلشویمو
همچنینهمهایــناطاعاترابهرفتارهایمشــفقانه
وازرویمهربانــیترجمهکنیم.بخــشعمدهایازاین
گاهذهنومغزماقرار مکانیزمعصبیدرقسمتناخودآ
دارد،امــاهمچنانوجوددارنــدورفتارهایماراصورت
بنــدیمیکنند.بههمیندلیلاســتکهمــااغلببرای
رفتارهاینوعدوســتانهخوددالیلوپاسخهایعقانی
جســتجومیکنیم.عقانیتیکهبعدازمواجههباواقعیت

بروزمیکندونهقبلازآن.
فافدراینبارهمینویســد:اصلهدایتکنندهمغزسالم

بشریایناست:اولاقداماخاقیوبعدپرسشازچرایی
آن.ویهمنظربابســیاریازبیولوژیستهایمعتقدبه
نظریهفرگشــتیاتکامل،براینباوراســتکهحسنوع
دوســتیناشــیازکدهایاخاقیودینینیست،بلکه
بهگونهایتکاملیدرانســانهایاولیهرشدکردهاست
تاآنهارادریکدنیایخشــنوبیرحم،درکنارهمزنده
نگاهداشتهومنجربهبقایآنهاشود.درایندیدگاه،حس
توالدوبقاینســلواهمیتبهکودکاننقشبهســزایی

داشتهاست.
امــااهمیتکارفافدرایناســتکهخــودرامحدودبه
نظریــهتکاملــینمیکنــدوازآننیزفراترمیــرود.ویبا
مطالعهســختوبازبینیدقیقآثاربســیاریازمحققان
قبلی،نشــانمیدهدکهکمکویاریرسانیبهسایرین
بهشکلعمومیاولینپاسخمادرتعاماتبشریاست.
برهمیناســاسویمعتقداســتکهبایدبهفکرتدوین
استراتژیهاییباشــیمکهاینقابلیتدربشررابهخوبی

استخراجکنیم.
برایناساسکهاگرانسانهابهاینموضوعواقفباشند
کهبهشکلذاتیوغریزیازحسنوعدوستیبرخوردار

هستند،ایننوعازرفتاردراولیناولویتهایتعاملیآنها
قرارخواهدگرفت.ویبرایجادشــرایطیکهامکانبروز
اعتمادورشــدروابطبهتررابرایاستخراجهرچهبیشتر

حسنوعدوستیفراهمآورد،تاکیدمیکند.
ازهمیــنرویویبازهمفراترمیرودوپیشــنهادمیکند
کهحتیبشــربایــدنهادهــایمقرراتیوسیســتمهای
قضایی–جناییراازنوســاختاربندیکنــدتاایننهادها
وسیســتمهابیشازقبلمبتنیبرحسنوعدوستیبه
جایروندهایتنبیهیباشــند.ویمینویسد:ازآنجایی
کهمیدانیمکهمعاملهاخاقیرفتارپیشفرضبشــری
اســتومعتقدیمکهایننوعازرفتارپســندیدهومطلوب
اســت،درنتیجهناگزیربهنظرمیرسدکهاقدامبهایجاد
فرهنــگونهادهاییبــرایترویجوپــرورشاینتقابلو

معاملهاخاقیکنیم.
البتهبایــدمدنظرداشــتکهگرایشــاتنوعدوســتانه
جهانشمولنیســتندومواردینقضازایننوعاحساس
بهوفوردیدهمیشود.پاسخفافبهاینمواردنقضازجمله
جنگوجنایت،ایناستکهبایدازمفهوممغزنوعدوست

برایدفعکردنآنهااستفادهکرد.

Space X چهارمین شکست پیاپی فالکون 9 و
شــبگذشــتهSpaceXبــرای
چهارمینباراقدامبهپرتابموشک
فالکــون9خــودبــهفضاکــرداما
همانگونهکهانتظارمیرفت،نتوانست
بهشکلموفقیتآمیزاینموشکرا
بررویسکویشناوربررویاقیانوس
فرودآورد.ایانماســکدراینباره

گفتهاستکهموشکبهسختیبررویشناورفرودآمد.
اینبرایبارچهارماســتکــهSpaceXدرصددبود
تاموشــکفالکون9رابهسامتبعدازپرتاببرروی
یکشناورخودراندراقیانوسفرودآوردومانندهمه
تاشهایقبلیاینیکینیزباشکســتمواجهشد،
هرچندتاشسوماینپروژهخیلیبهموفقیتنزدیک

شدهبود.
ایندرحالیاســتکهدســتاندرکارانایــنپروژهاز

ابتدایشــلیکوپرتابموشــک
امیدچندانیبهفرودموفقیتآمیز
آننداشــتندزیرااینموشــکقرار
بودیکماهوارهســنگینرادرمدار
باالییزمینقراردهد.اینبهمعنی
حجمزیادیازمصرفســوختدر
هنگامپرتاباستکهبرایلحظه
Spaceفرودسوختچندانیباقینمیگذارد.تاکنون
Xموفقشدهاســتفقطیکبارفالکون9رابهشکلی
موفقیتآمیــزبررویزمینبنشــاند.البتهنشــاندن
موشکبررویزمین،بسیارراحتترازفرودآوردنآن
برروییکشناورخودراناست.اماازآنجاییکهفرود
بــررویزمیندرهمهپروژههــاوماموریتهاممکن
نیست،SpaceXتاشزیادیداردتااینموشکرا

بررویشناوردراقیانوسفرودآورد.

دعوت پنتاگون از هگرها برای هک کردن این سازمان
وزارتدفاعایــاالتمتحدهممکن
استهیبتنظامیترسناکیداشته
باشد،امابههیچوجهمرکزدادههای
آنایننیرومندینداردوآنگونهکه
حملههایســایبریچندمــاهاخیر
نشــانداد،بســیارهمآســیبپذیر
است.حاال،پنتاگونبرایشناخت

نقاطآسیبپذیرسیستمهایخودازهکرهادعوتکرده
استتاوبسایتعمومیایننهادنظامیراهککنند.
وزارتدفاعایاالتمتحدهگفتهاستکهایننخستینبار
استکهدرتاریخدولتفدرالیکنهاددولتیبهکسانی
کهنقصهایسایبریآنراآشکارکنندجایزهمیدهد.
البتهاینیکروالرایجدرغولهایفناوریمانندیاهو
وفیسبوکاســتواینشــرکتهاپاداشهایخوبی
بههکرهاییکهبتوانندواردسیســتمهایآنهاشدهو

رخنههایامنیتیآنراآشــکارکنند
درنظرمیگیرند.

امادرهرحــالپنتاگــونیکنهاد
نظامیاستوبایستیسوابقکسانی
کهدراینبرنامهشرکتمیکنندتأیید
شــودوپسازآنهمدریکفضای
کنترلشــدهبررویسیســتمهای
تعیینشــدۀاینســازمانکارخودراانجامبدهند؛این
احتمااًلبهآنمعناســتکهدسترسیاینسیستمهابه

اطاعاتحساسپنتاگونقطعشدهاست.
»کریسلینچ«مدیرخدماتدیجیتالوزارتدفاعایاالت
متحدهمعتقداســتاینبرنامهنهتنهاســببمیشود
راهحلهاییبرایایمنساختنسیستمهایاینسازمان
یافتهشــود،بلکهکمکمیکندامنیتاینکشــورهم

بیشترتأمینشود.

جزئیاتی از نسل جدید 
عینک هوشمند گوگل

نســلنخســتعینکهایهوشــمندگوگلپساز
عرضهبهبازارمصرفباعدماستقبالعمومیمواجه
درحالیکه شدتاجاییکهاینشرکتاواخردی93ـ
فقطیکماهازآغازفروشاینعینکهادرانگلستان
ناگزیرشدفروشاینمحصولرامتوقف میگذشتـ
کند.درآنزمانتصورمیشدگوگلپروژهعینکهای
هوشــمندرارهاکردهاســت،امااینشــرکتاعام
کــردقصدنداردازایــنپروژهعقببکشــد؛بلکهبعد
ازتکمیلنســخهارتقایافته،اینبــاربایکمحصول
پرقدرتتربهبازارهایجهانیواردخواهدشــد.نسل
دومعینکهایهوشمندگوگلبهلحاظپیکربندی،
مقاومترازعینکهایســریاولخواهدبودوتاحد
زیادیدربرابرضرباتســنگینآســیبناپذیراست.
گفتهمیشــوداینعینکهاازپردازنــدهایپرقدرت
برخورداراستکهموجبافزایشسرعتمحصولو
ارتقایعملکردآنمیشود.اینمحصولساختاری
ضدآبداردوبهتعدادیقطعهداخلیجدیدنیزمجهز
شدهکهدرنسخهقبلیوجودنداشتهاست.دیگراین
کهدرنســلدومعینکهایگوگل،طولعمرباتری
افزایشومدتزمانشارژکاهشیافتهاست.بعاوه،
حملاینعینکهــاجاگیرنبودهوبراحتــیباتوجه
بهبدنهانعطافپذیردرناحیهدســتهها،قابلحملدر
جیبوجعبههایمخصوصعینکاست.درسری
جدیدعینکهایهوشمندگوگلیکچراغنیزتعبیه
شدهکهدرحینذخیرهسازیعکسیافیلمازمحیط
پیرامونروشــنمیشــودتابهاینترتیبکاربرنتواند
بهصورتمخفیانــهحریمخصوصیدیگرانرانقض
کند.اســتفادهازاینعینکبهکاربرامکانمیدهد
تااطاعاتموردنظررابدوندخالتدســتازطریق
فرمانهایصوتیجلوچشمظاهرکند.باتوجهبهاین
کهصفحهنمایشعینکدرنسخهجدیدبزرگتراست،
کاربربرایمشاهدهجزئیاتبیشتر،فضایکافیدر
اختیارخواهدداشــت.ایناطاعاتکهچندیپیش
درسامانهاینترنتیکمیسیوناطاعاتیفدرالآمریکا
منتشرشد،تائیدمیکندپروندهعینکهایهوشمند
گوگلبستهنشدهاست.گوگلپسازشکستدرپروژه
قبلیعینکهایهوشــمنداعامکــرداینبارقصد
نداردمحصولجدیدخــودرادرمعرضفروشعموم
قــراردهد.بلکهجامعههدفنســلدومعینکهای
گوگلفقطکارکنانمشاغلخاصگزارششدهاست.
اینکهکداممشاغلدراولویتمصرفقراردارندهنوز
مشخصنیســت،اماپیشبینیمیشودپزشکانو
طراحانازجملهمصرفکنندگانعمدهاینمحصول

باشند.
لنزی که با پلک زدن بر روی اجسام 

بزرگنمایی میکند!
یکیازمحبوبترینداســتانهایتلویزیونیدردهه
1970ایاالتمتحده،داستانمردششمیلیوندالری
–SixMillionDollarMan–وچشمفوقالعادهوی
بودکهباقابلیتهایالکترونیکیخاصتجهیزشده
بود.اماهرچنددردهه70اینموضوعیکداســتان
علمیتخیلیمحســوبمیشــد،امروزامابهواقعیت
EricTremblay-»پیوستهاست.»اریکترمبلی
–متخصصاپتومتر،موفقبهســاختیکلنزخاص
شدهاستکهمیتواندبهشمادیدیتلسکوپیببخشد.
این»سوپرچشم«اوایلسالجاریمیادیطیجلسه
ایدرانجمنآمریکاییتوسعهعلم–AAAS–رونمایی
ومعرفیشدهاست.اینلنزکهنوعبسیارپیشرفتهتریاز
طرحمفهومیاستکهدرسال2013معرفیشد؛تنها
1.55میلیمترضخامتداردومجهزبهیکتلکسوپ
بازتابیبسیارکوچکاست.کهبهکاربراجازهمیدهدبا

چشمکزدناقدامبهبزرگنماییکند!

رصدخانه

کشف سیاه ترین ماده دنیا
S u r r e y  شــرکت
NanoSystemsمشهور
VantaBlackبهساخت
اســت.مادهایســیاهکه
قادربهجذبوحلکردن
تمامیفوتونهاینوردر
خودتاحــد97.7درصد

اســت.اینیکدستاوردبســیاربزرگاست
بــهطریقــیکهوقتــیاشــیاءبــانانوتیوب
هایکربنیVantaBlackپوشــیدهشوند
بهکلــیناپدیدخواهدشــد.امــااکنوناین
شرکتموفقشدهاســت،مادهایسیاهتر
ازVantaBlackرااختــراعوکشــفکند.

یعنیدرواقعســیاهترین
مادهایکهتاکنونبشــر
بهچشــمخوددیهاست!
اینمــادهدرواقعتحولی
جدیــددررونــدســاخت
اســت. VantaBlack
ایــنمادهبهقدریســیاه
اســتکهطیفســنجهایماقادربهاندازه
گیریآننیســتند!حتیباافکندننوریک
لیزرفــوقالعادهقدرتمندبــررویآن،هیچ
بازتابوانعــکاسنوریازایــنمادهوجود
ندارد.تاپیشازاینســاختمادهایتااین

حدسیاهسابقهنداشتهاست.

BMW ساخت هوشمندترین خودروی هوشمند توسط
بیاموبهدنبالآیندهاستو
اینبرایخودروسازمعظم
آلمانــیبــهاینمعناســت
کــهقصــدداردگروههــاو
طراحهایخودرابرایکار
بــررویهــوشمصنوعی
بســیجنمایند؛بــهگزارش

رویترز،اینآیندهناظربرزمانیاســتکهدیگر
کادیاکوآئــودیموضوعرقابتنیســتند؛
TrueCarو)Uber(بلکهرقابتمیاناوبــر
)وبسایتمقایسۀقیمتخودرو(است.بهگفتۀ
»کاوسفروهیلچ«ازشرکتبیامو،»وظیفۀ
اصلیماحفظکردنوطراحیکسبوکاربدون

تسلیمکردنآنبهبازیگران
اینترنتیاســت.وگرنهمابه
صورتفاکــسکان)یکی
ازشرکتهایتهیهکنندۀ
قطعــاتبرایاپــل(هایی
برایشرکتهاییماننداپل
درخواهیمآمــدوتنهابرای
آنهایکبدنۀفلزیخواهیمبود.«)بهاینمعنا
کهیکبازیگرحاشیهایبرایسازمانبزرگتری
تبدیلخواهیمشدکهکلافتخاروسوداصلی
رابهخوداختصاصمیدهد(.اومعتقداســت
کهبرایاو،اینیکنبردمهمبرایرسیدنبه

»هوشمندترینخودرو«است.

کشف دوردست ترین کهکشان با تلسکوپ هابل
تلســکوپفضایــیهابل
موفقبهکشفدوردست
ترینکهکشانیشدهاست
کهتاکنونستارهشناسان
شناساییکردهاند.عائم
نوریگرفتهشــدهتوســط
تلسکوپفضاییهابلکه

یکگروهبینالمللیازســتارهشناســانآنرا
GN-شناســاییکردند،متعلقبهکهکشان
z11است.تصویرگرفتهشدهتوسطهابلنشان
میدهدکهاینکهکشانداغوجوانتنها400
میلیونســالبعدازپدیده»مــهبانگ«)بیگ
بنگ(بهوجودآمدهاســتونــورآنازفاصله

13.4میلیاردسالنوریبه
زمینرسیدهاست.محققانی
کهاینکشفجدیدراانجام
دادهاندمیگوینــد:آنهااز
حداکثرقابلیتهایهابل
استفادهکردهاندوتازمانیکه
تلسکوپفضاییقدرتمندتر
دیگریراهاندازینشــود،کشــفکهکشان
هــایدورترتقریباامکانپذیــرنخواهدبود.با
وجوداینکهکهکشــانGN-z11بــهاندازه
قابلتوجهیکوچکترازکهکشــانراهشیری
استامامیزبانشــمارزیادیازشکلگیری

ستارههااست.

آی تی
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پنجره

جادوی قرص های الغری چیست؟!
کنکاش درباره سوالی که انبوه تبلیغات الغری به ذهنمان متبادر می کنند

باانبوهتبلیغاتیکــهدرخصوصقرصهایالغریمیبینیم،ممکناســت
برایشــماهماینســوالبوجودآمدهباشــدکهبراســتیجادویقرصهای
الغریچیســتوچگونهمیتوانهمهچیزخوردودســتآخرباخوردنیک
ترکیبجادویی،تناسباندامراهمحفظنمودوازشراضافهوزنخاصشد؟
بگذاریدپاســخبهاینسوالرادرهمینابتدابدهیم؛برخافهمهتبلیغاتیکه
بهشمامیگویند،هیچقرصجادوییبرایکاهشوزنوجودندارد!نهقرصی،
نهشــربتی،نههیچترکیبدیگری.البتهشواهدوقرائننشانمیدهدکهاین
قرصهاچندانهمغیرجادویینیستندچراکهمیتوانندبههیچفایدهایبرای

مشتریانوخریداران،فروشندگانراثروتمندکنند!
بهگزارشمجلهسامت،اگرچشمانتانرابازکنیدونگاهیبهمطالبجسته
وگریختهایکهدرهمهجاوجوددارندبیندازیدمیبینیدکهتبلیغاتزیادیدر
جاهایمختلفدرموردقرصهایجادوییوتضمینشــدهکاهشوزنبدون
نیازبهورزشورژیمهایغذاییوجوددارند.اینکهآنداروراازعمقجنگلهای
آمازونگرفتهاندویااینکهترکیبیاستکهدکترشمانمیخواهددرموردترکیبات
آنبهشمابگوید،ایننقصشرکتهایینیستکهمیخواهندپولیراکهبهزحمت
بدســتآوردهایدازشمابگیرندوداروییرابهشمابدهندکهدرنهایتروغنمار

ازآبدرمیآید.
کریستوفراوچنر،محققمرضچاقیواستادیاردانشکدهپزشکیدرنیویورک
میگوید:اینصنعت،اعتقادبهاینکهبهترینفــرمبدنازطریقمصرفدارو
شــکلمیگیردراجاودانیمیکند.اینشــرکتهامیدانندکهداروهایشانکار
نمیکنندامابههرحالآنهاراتبلیغمیکننــد.اگربجایورزشورژیمغذایی

فقطیکقرصبخوریدمسلماراحتراستوهمهآنراانجامخواهندداد.
ازمیانمکملهایبسیارمشهورعصارهلوبیا،دانهقهوهسبزوکتونتمشک

بیشــتربهچشــممیخورندکهتولیدکننــدهگاناینداروهاادعــامیکنند
کهترکیباتآنهاچربیســوزاســتومتابولیســمبدنراافزایشمیدهدو
همچنینازلحاظپزشــکیاثباتشــدههســتندوهیچگونهاثراتجانبی
ندارند.هرچندایــنداروهاازپشــتوانهDoctor.Ozبرخوردارنداماکیلن
گوئراصاحبکلینیــکClevelandبیانمیکندکههمهاینادعاهاراجع
بهاینداروهاجعلیمیباشــند.دکترکلینهمچنینمیگویدکههیچکدام
ازاینادعاهاییکهدرمورداینداروهاشــدهتوســطهیچمحققمســتقلی
تاییدنمیشــونداماچونهیچکدامازاینمکملهاتوسطسازمانغذاودارو
کنترلنمیشــوندتولیدکنندهگانآنهابدونهیچگونــهنگرانیبهکارخود

ادامهمیدهند.
ازهمهمصیبتبارترایناستکهتولیدکنندهگانآنهامجبورنیستندترکیبات
استفادهشدهدرآنهارافاشکنند.گوئرامیگوید:معموالترکیباتیدراینداروها
وجوددارندکهدرلیستبرچســبترکیباتدارواسمیازآنهابردهنشدهاست.
ممکناستبررویمحصولیکلمه”فاقدکافئین”درجشدهباشدولیدرعین
حالحاویکافئینباشد.حتیاگرترکیباتفعالآندارودارایهیچگونهاثرات

جانبینباشندممکناستمحتوایآندارایاثراتجانبیباشد.
برچسبنزدنبررویمحصوالتممکناستبسیارخطرناکباشد.مطالعهای
کهسالگذشتهدرژورنالپزشکیBMCبهچاپرسیدنشاندادکهیکسوم
از44نوعدارویمکملیکهعنوانکردهبودنددارایترکیباتفعالمیباشــند
درحقیقتحــاویهیچترکیبفعالــینبودند.بعضیازانــواعآنهاهمحاوی
تنقاتبودندکهاینمیتواندبرایکســانیکهنســبتبهآنهاحساسیتدارند

بسیارکشندهباشد.
کریســتوفراوچنرمیگوید:بســیاریازاینمحصوالتدرتبلیغاتشانازواژه

“طبیعی”استفادهمیشودتاکسانیراکهازداروهایشیمیاییمیترسندراوادار
بهاستفادهازآنهاکنند.مردممیخواهندباورکنندکهدراعماقطبیعتدارویی
وجودداردکهچربیهایآنهارامیسوزاند.امااگرواقعاچنینداروییوجوددارد
شرکتهاییکهساالنهمیلیونهادالرصرفمطالعهدراینموردمیکنندبایداول
موفقبهشناساییآنهاشوند.حتیداروهاییشیمیاییکهتابهامروزساختهشده

اندهیچکدامکارنمیکنند.
بنابرایناگراینقرصهادارایاثراتاثباتشــدهاندکیهستندواینکهمصرف
آنهاخطرناکاســتچرامردمبازهمبهســمتآنهامیروند؟اوچنرمیگوید:
مردمبهدنبالراهیکوتاههســتند.واقعیتایناســتکهکاهشوزننیازبه
زمانوانرژیدارد.چهکسیحاضراستزمانوانرژیخودراصرفکند؟پس
سادهترینراهایناستکهبهجایورزشومراقبتازرژیمغذاییروزانهباقرص

کارمانراراهبیندازیم.
چهچیزیاینمســئاهرادشــوارترمیکند؟اوچنرمیگوید:جواببسیارساده
است»تکامل«.بدنمادرمقابلکمکردنوزنازخودمقاومتنشانمیدهد
زیرابرایسالهایمتمادیقحطییکیازبزرگترینمشکاتبشربودامابرای
اولینبارمیبینیمکهبشــربامشکلپرخوریمواجهاستوخیلیسختاست

وزنیراکهبدستاوردهایمبهراحتیازدستبدهیم.
تنهاباانجامکارهایسختمیتوانیموزنمانراکمکنیموهرچقدرزودتربهاین
مطلبپیببریدزودترمیتوانیدبهآناندامیکهمیخواهیدبرســید.عادتهای
غذاییتانراتغییربدهیدشکروکربوهیدراتکمتریمصرفکنید،بطورمنظم
ورزشکنیدوایننکتهرامدنظرداشتهباشیدکهدرکوتاهترینزمانبهنتیجه
نخواهیدرســید.هیچقرصجادوییوجودنداردتنهــاباتاشمیتوانیدبهان

چیزیکهمیخواهیدبرسید.

هپاتیت D را جدی بگیرید
دکترمن-دکترحسینفروتنگفت:دراکثرمواردبهتنهاییممکناستدرحالتهایخاصی
ایجــادبیماریکبــدینمایدولیمعموالیابهطورهمزمانهمــراههپاتیتBبودهویابرروی
هپاتیتBناقلمیباشــد.باتوجهبهشــیوعهپاتیتBدرکشورهایمختلف،مسئلهمهمی

دربیماریهایمزمنکبدیناشیازهپاتیتBمحسوبمیشود.
تشخیصهپاتیتDبراساسبررسیآنتیبادیهایناشیازویروسدرسرموخونوروش
جدیدتربررســیآنتیژن،خودویروسدربافتبیوپســیشدهازکبدبیماراست.آمارابتابه
اینبیماریدرکشــورهایمختفمتفاوتاســت.درحالحاضربررسیهایخیلیجدیدی
درعرصهدرماناینبیماریانجامشــدهبیشتردرمرحلهتحقیقاتیقراردارندخاطرنشانکرد
:درماناســتاندارداینبیماریاینترفرونآلفااســتکهدرکشــورموجودبودهودرمطالعات

مختلفپاسخدرمانی20تاحدود50درصدگزارششدهاست.

علل بروز سرطان در دوران کودکی
فارس-امیررضایی،متخصصآنکولوژیگفت:شایعترینعلتمرگناشیازتوموردرکودکان
زیر15ســال،سرطانخونولنفوماســت،بااینوجود،بهعلتپیشرفتهاییکهدردرمان
سرطانبهدستآمدهاست،بیشاز80درصدکودکانبیماربقای5سالیابیشترداشتهاند.
علتژنتیکیتاحدود5تا15درصدوعلتهایمحیطیشناختهشده5تا10درصددربروز

سرطاندرکودکاننقشدارد.
ویافزود:عواملســرطانزایفیزیکیمثلاشــعههاوعواملســرطانزایزیســتیمثل
آلودگیوعفونتهادربروزاینســرطانهامؤثراســت.تغذیهنامناسبوعواملسرطانزای
شــیمیاییمثلاستعمالسیگارتوســطمادردردورانباردارییاقرارگرفتندرمعرضسموم
آفتکشوآرســنیکیامصرفداروهایخاصدردورانبارداری،ازدیگرمواردمؤثردربروز

سرطاندرکودکاناست.

چند توصیه  به مسافران نوروزی مبتال به دیابت
باشگاهخبرنگاران-فهیمهحسینآبادیمتخصصداخلیگفت:الزماستبیمارانمبتابه
دیابتوسایلموردنیازشانراکهشاملدستگاهکنترلقندخون،انسولین،داروهاییکهبهطور
مداومازآنهااستفادهمیکنندراهمیشههمراهشانداشتهباشندوآنهارادرجاییقراردهند
تابهراحتیدردســترسباشــند.بهتراستبیمارانبرنامهغذاییمنظمیدرطولسفرداشته
باشندورونددرمانیخودرابدونتغییرادامهدهند.توصیهمیشودبیماراندروسایلنقلیهای
کهحضوردارندحتماموادغذاییحاویکربوهیدراترابههمراهداشتهباشندتادرصورتلزوم
ازآناســتفادهکنند.افرادمبتابهدیابتالزماستازپوشیدنکفشهایتنگوکفشهایی
کهپارادرمعرضضرباتقرارمیدهندجلوگیریکنند.ازخوردنقندهایساده،خوراکیهای
خیلیشیرینوخیلیچربومصرفآبمیوههاوتنقاتپرکالریجلوگیریکنندوازغذاهای

حاویحبوبات،غات،سبزیجاتبیشتراستفادهکنند.

عوارض خطرناک افراط در مصرف نمک
ســامتنیوز-دکتــرمحمدرضا
عباســیمتخصصنفرولوژیســت
گفــت:متاســفانهمیــزانمصرف
نمــکدرجامعهافزایــشومیزان
مصرفپتاســیمکاهشیافتهاست
کهاینمسالهبســیارنگرانکننده
است.براســاسمطالعاتکاهش

مصرفنمکوافزایشپتاسیمدربدنمیتواندمنجر
بهکاهشبرخیازبیماریهایقلبیشود.درسسها
وموادافزودنیمقدارقابلتوجهینمکوجودداردکه
اینمسئلهبسیارنگرانکنندهاست.ویافزود:بحث

گاهیواطاعرسانیدرخصوص آ
عوارضمصرفنمکدرکشورهای
دیگرمدتطوالنیاســتکهآغاز
شدهاستوبههمینعلتضرورت
داردکهکشــورمانیــزدراینزمینه
اطاعرسانیهایخودرابهصورت
وســیعآغازکنــد.زندگــیمدرنو
امروزیمنجربهتغییرعادتهایغذاییافرادشــده
است.بنابراینمیزانمصرفنمکدرجامعهافزایش

ومیزانمصرفپتاسیمکاهشیافتهاست.

بهبود هضم غذا با ریحان و رب نارنج
دکتــرمــن-مهــردادمیرکریمــی
متخصصطبسنتیگفت:سبزی
خــوردندرواقعمربــوطبهگیاهان
داروییهستندکهفوایدبسیارزیادی
دارنــد.تخمریحانیاتخمشــربتی
بسیاربرایهضممفیداستوبرای
همهمزاجهامفیداســت،بهترین

شیوهمصرفتخمشربتیبهاینصورتاستکهمقداری
آبلیمویاآبنارنجهمراهباتخمشربتیوعسلمخلوط

شدهو2ساعتبعدازغذامصرفشود.
آبلیموبهعنوانطعمدهندهغذابســیاررایجاستولی

توصیهمیکنیمکــهازآبنارنجنیز
درغذاهااســتفادهکنندچراکههر
مادهغذاییترشدارایطبعســرد
بــودهوآبنارنــجتنهامــادهغذایی
ترشبودهکهدارایطبعگرماست.
بهتراستکهبهجایربازربنارنج
درغذاهــااســتفادهکردچــراکهبه
هضمغذاکمکمیکنــدوموجببهبودطعمغذانیز
میشود.سوپجوبسیاررطوبتبخشاستوهمراهبا
سبزیهاییمانندریحان،نخودسبزبرایفصلگرما

غذایمناسبیاست.
اشتباهات بزرگ در 

شست وشوی صورت
شفاآناین-شستوشویصورتبهنظرسادهترین
قســمتمراقبتروزانهازپوستبهنظرمیرسدولی
عادتهاینادرســتمثلاســتفادهازصابونبرای
شستنصورتباعثیکســریاختاالتدرپوست
میشــود؛مانند:خشــکی،التهابوجوش.با10
اشتباهبزرگدرشســتنصورتکهاغلبمامرتکب
میشویموروشهایبرطرفکردنآنهاآشناشوید.
-کشیدن حوله روی پوست: برایخشککردن
صورتپوستتانراباحولهنوازشکنیدوضربههای

آرامبزنیدنهاینکهمحکمرویصورتبکشید.
-اســتفاده از دمای نامناســب آب: آبداغ
ممکناســتاحســاسخوبیبهپوســتشمادهد
امــامیتواندچربیهایطبیعــیومحافظتکننده
پوســتراازبینببــردوباعثخشــکیبیشازحد
پوســتیاتولیدبیشازاندازهســبوم)چربیپوست(
شــود.آبولرمبهترینگزینهبرایپاککردنآرامو

موثرپوستاست.
-ترس از روغن هــا: بهگفتهکارشناســانانواع
پوستهامیتوانندازفوایدپاککردنپوستباروغن
بهرهببرندحتیپوستهایچربوآسیبدیده.یک
روغنخوبمنافذپوستراازکثیفیوباکتریپاکو
بهالتیاموتعادلپوستکمکمیکند.بهدنبالیک
محصولپاککنندهروغنیباشــیدکهازچربیهای
گیاهیوطبیعیتشکیلشدهاست.خیلیسادهروغن
رارویپوستخودبمالید،ماساژدهیدوسپسبایک
پارچهتمیزآغشتهبهآبولرمصورتخودراپاککنید.

-اســتفاده از مواد تحریک کننده پوســت: 
یکلطفیدرحقپوستتانبکنیدوازموادیکهبه
آنآسیبمیزنند،دوریکنیدمانندعطرها،رنگها
وهمچنینمــوادنگهدارنــدهمثلپارابنوســدیم
لوریلسولفات.همیشــهبرچسبرویمحصوالت
بهداشــتیرامطالعهکنیدتاازموادتشــکیلدهنده

آنمطلعشوید.
-انتظار برای رطوبت پوســت: برایافزایش
میزانجذبرطوبت،مرطوبکنندهرابافاصلهبعد
ازشستوشویصورتووقتیهنوزپوستمرطوب
اســت،بمالیــد.برایســرمهاودیگــرمحصوالت
محافظتازپوستهماینروشرابهکارگیرید.اگر
منتظربمانیدتاپوستتانکاماخشکشود،عناصر
فعالمرطوبکنندهسختترجذبپوستمیشوند

وپوستراچربوچسبناکمیکنند.
-افراط در شست وشو: دراکثرمواردیکیادو
باردرروزشستوشویصورتمناسباستوبیشتر
ازاینباعثتحریکپوســتوحتیتولیدبیشازحد
چربیمیشود.اگردرطولروزآرایشنکردهاید،کرم
ضدآفتاببیشازحدنزدهایدوعرقزیادنکردهاید،
شبازپاککنندهاســتفادهنکنیدوفقطصورتتان
راباآبولرمبشویید.بهپوستتاناجازهدهیدگاهی
اوقاتازچرخهمحصوالتآرایشیرهاییپیداکند.
- الیه برداری بیش از حد: الیهبردارهایدانهدار
انتخابهایبهتریهستند.برایاینکاراسکراب
شکرواســیدهایمیوهراانتخابوحداکثردویاسه
باردرهفتهازآنهااســتفادهکنیــد.درالیهبرداریاز
انگشتخودبهجایلیفاستفادهکنیدتامانعکشیده

شدنپوستوآزارآنشوید.

سالمت
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حســینهدایتینیازیبــهمعرفیندارد.آقایعابربانــککهعاقهخاصی
بهخریدنباشــگاهآنهمازنوعلیگبرتریدارد.ویدراینســالهاتاش
زیادیبرایاینکارداشــتهاماآنچنانموفقنبودهاست.تاشهدایتیدر
سالهایاخیربرایحضوردرهیاتمدیرهپرسپولیسهمنتیجهندادهاست.

تالش برای بازگشت به پرسپولیس
حســینهدایتیدریکسالگذشتهتاشزیادیداشــتهکهبههیاتمدیره
باشگاهپرســپولیسواردشــوداماموفقنبودهاســت.نژادفاحقائممقام
وقتاینباشــگاهنیزازروزهاینخســتینحضورشدراینســمتبدنبال
اتفاقافتادنخواســتههدایتیبودامااینمسالهرخنداد.آخرینتاشها
برایاینمســالهفروردینماهقبلانجامشد.شانزدهمفروردینماهتسنیم
خبرداد:»حســینهدایتیبههمراهمحمدحســیننژادفاحجلسهایرابا
امیررضاخادم،معاونوزیرورزشوجوانانداشــتندکهطیاینجلسهقرار
شــدهدایتیبهعنوانعضوهیئتمدیرهباشگاهپرســپولیسانتخابشود.
دراینجلسهمقررشــدهدایتیعضوهیئتمدیرهشــودوتمامهزینههای
باشگاهراتاپایانفصلپرداختکند.«بهرغممنتشرشدناینخبرامااوضاع
برگشت.مالکباشگاهاستیلآذینازخادمخواستهبودکهپرداختهایوی
بهپرسپولیسبهعنوانبخشیازرقمواگذاریباشگاهثبتشودامامخالفت
بااینکاروعضویتاودرهیاتمدیرهباعثشــدتاهدایتیروز26فروردین
باانتشارمتنیدراینســتاگرامشاعامکردبهپرسپولیسکمکنمیکند:
»دالوران،نامآوران،پهـلوانانایرانزمین،پیروزیارزشمندشماغیورمردان
برهـــمهایرانیانوپارســیزبانانمبارک.چونبرخیازدوستانازمنگله
کردنکهچراشمابهپهـــلوانانتبریکنگفتهایدوتقدیرنکردید،بایدخاف
میلمکهنمیخواستمرســانهایبشهعرضکنم،طبققولیکهدیروزتلفنی
باآمریکابهپهـــلوانرسولخادموآقایبیاتدادم،باورودقهـرمانانعزیز
انجاموظیفهخواهـــمکردوپاداشناقابلیکهتعهـــدکردهامهـمراهشاخه
گلیتقدیمشانخواهـمکرد،الحقکههـــمگیتانالیقبهـتریناهـستید.
امادرموردپرسپولیسفکرکنمآقایاندوبارهطبقمعمولباتوجهبهتوافقات
صورتگرفتهرفتنتوپیچولذاحضورموقتیماوهـــمکارانمظاهـــرًامورد
رضایتآقایاننیست.بنابراینتاشمیکنیمدرمزایدهشرکتتابلکهپیروز
میدانباشیم،انشاءالله.هـــرآنچهازنیمفصلتااینساعتپرداختشده
بهعنوانیکشاخهگلسرختقدیمبهشماهـواداران.لذاازاینساعتبهبعد
بهدلیلپیچشآقایانبندهپرداختوتعهـــدینخواهـمداشتتاپیروزیدر
مزایدهوتحویلگرفتنباشگاه.یاعلی«.البتهدراینبینگفتهمیشودخبر
آزادیحمیدرضاسیاسیدرتغییرتصمیمامیررضاخادمبیتاثیرنبودهاست.

خرید ختافه و شرکت در مزایده
هدایتیکهدرسالگذشــتهبحثخریدباشــگاهختافهرابهراه
انداختهبود،ماههااســتدراینخصوصدیگرصحبتینمی
کندوســکوتاختیارکردهاســت!ازطرفدیگــرویبهرغم
شرکتدرمزایدهواگذاریپرسپولیسموفقنبود.ویکهدر
قالبشرکتاســتیلآذینقصدخریدپرسپولیسراداشت
باســنگبزرگیبهنامعــدمتاییدصاحیتمواجهشــدتا
همچناندربازگشــتبهپرسپولیسناکامبماند.ویالبته

دراینســالهاباباشگاهاســتیلآذینموفقنبود،تجربهبدینیزدرباشگاه
ملوانداشتوپیگیریخریدگهرتوســطاونیزبهنتیجهنرسید.هدایتیدر
اینسالهاکمکفراوانیبهپرســپولیسکردهکهالبتهدرابتدایسالآنرا
رسانهایکرد.لیستیکهجمعآنمبلغیحدودمبلغسهمیلیاردوهشتصدو
سیونهملیونوچهارصدهزارتومانرانشانمیداد.پرداختهایانجام
شدهدربازهزمانیسومدیماهسالگذشتهتا26اردیبهشتماهسالجاری
بود.آنچهمشــخصاســتاینکهویدرراهبازگشــتبهلیگبرترنتوانسته

موفقباشــدوازطرفدیگروزارتورزشرانیزباخودهمراهکند.

خرید نفت؟
درخبرهاآمدهاستهدایتیبعدازناامیدیازخریدپرسپولیساینباردست
روییکیازباشــگاههایباثباتلیگبرترگذاشــتهاســتوقصدداردنفت
تهرانخریــداریکند.گفتهمیشــوددرصورتیکههدایتــیمالکیتنفت
تهرانرادراختیاربگیردبهاحتمالفراوانحمیداســتیلیوعلیکریمیرابه
فوتبالبازخواهدگرداند.هدایتیتاکنونمالکیتاستیلآذین،ملوانوگهر

دورودرادراختیارداشتهاستوالبتهتجربهخوبیازحضوراودر
فوتبالوجودندارد.رکنالدینجوادیمعاونوزیر

ورئیسشــرکتملینفتایراندرحاشیه
مراسمدارســتانیمربیبدنسازتیم

فوتبــالنفتخبــرواگذاری
اینباشــگاهراتاییــدکردتا
شــائبهخریداینباشگاه
توســطحســینهدایتی
جدیتــرازقبلبهگوش
برسد:فعاچندپیشنهاد
وجــودداردکهبایــدمورد

بررسیقرارگیرداماهمانطورکهگفتمدرپایانفصلتصیمگرفتهخواهدشد.

نظر منصوریان
علیرضامنصوریــاندرمورداینکهبحثانحالتیمنفــتویاواگذاریآنبه
گوشمیرسدگفت:مارایزنیهاییبابخشهایدولتیانجامدادیمواینحق
بچههایماستکهدرشرایطسختزمانیکهجنگیدندبرایگرفتنحقشان
کوتاهنیایندوعقبنشینیکنند.اینطورنیستکهعزیزیبگویدبهفوتبالعاقه
نــداردوبخواهیم17میلیونمردمتهرانراازیکتیممحرومکنیموبهفوتبال
آســیببرســانیم.ماتجربه20ســالقبلرادیدهایموتیمهاییمثلشاهین،
دارایی،کیان،بانکتجارت،پارسخودرووپاسرادیدهایمونبایداجازهدهیم
کهدوبارهایناتفاقبیفتد.ماباهمهوجودرایزنیمیکنیم.باافرادیکهدراین
بارهسیاستگذارهستندچراکهوظیفهماآوردنلبخندبهلبمردماست.سال
گذشــتهجوانهاینفتاالهلیرادرجدهبردندوسهبارحیدرحیدرگفتیمکه
ایــنکارقیمتندارد.ازطرفدیگرصددرصددولتجمهوریاســامیایران
عاقمندبهحضورجواناندرپایگیرندههاستوخارجازموضوعاتاخاقی
بایدبگویمکهسالگذشتهنفتشکوفاییتاثیرگذاریداشتوبههمیندلیلما
رایزنیهایمانراخواهیمکردتاایناتفاقنیفتد.بعداز45سالکهنفت
بهاینجارسیدهنبایداینطورباشدکههرکسیمیگویدبهفوتبال
عاقهندارمبحثواگذاریپیشبیاید.نبایداگرعزیزیاز
فوتبالخوششنمیآیدشمعآنخاموششود.مشکل
مادرهمهجوانباســت.حتیبرایگرفتنهتلروز
گذشتهیکساعتبااعضایهیاتامناومدیرعامل
باشگاهبعدازمراسممرحومدارستانیصحبتکردیم
وبایدبرایشاننفتمبارزهکنیمچراکهشانتیمما

باالترازنفتاست.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

اولیندورهمسابقاتهندبال
ساحلیبانوانایراناز11تا
14اسفندماهدربندرعباس
برگزارشد.

تیتر دو

گاف بزرگ دولت 
احمدی نژاد در فوتبال

انتخاباتریاستفدراســیونفوتبالایراندرحالی
قراراست11اردیبهشت95برگزارشودکهباانگشت
گذاشتنسازمانبازرســیبرروییکخاءقانونی
بزرگبازماندهازدولتنهم،انتخاباتاینفدراسیون

دچارابهامشدهاست.
سال1385سالتلخیبرایفوتبالایرانبود.سالی
کهفدراسیونفوتبالایرانازسویفیفاتعلیقشدوبعد
ازآنکمیتهای6نفرهمسئولتدویناساسنامهجدید
فدراسیونشدتافوتبالایرانازتعلیقخارجشود.سه
عضواینکمیتهرافیفاوسهعضواینکمیتهرادولت
انتخابکرد.اعضایمنصوبفیفا،مهندسصفایی
فراهانی،عضووقتکمیتهتوسعهفوتبالآسیاوعضو
هیاترییســهAFC،محمدخبیــری،نمایندهوقت
AFCدرایرانوغفاریرییسکمیتهروابطبینالملل
وقتفدراسیونبودند.سهنفریکهازسویایرانبرای
اساسنامهمشخصشدندنیزمحمدحسنانصاریفرد
مدیرعاملپیشــینباشــگاهپرســپولیس،کیومرث
هاشمیمعاونورزشقهرمانیسازمانتربیببدنی

سابقوعلیرغبتیدیگرمعاونسازمانبود.
این6نفردرنهایتاساســنامهایرانوشــتندوبرای
اجراییشــدنوقانونیشدناساسنامه،آنراجهت
تصویببههیاتدولتفرستادند.بعدازجلسههیات
دولتباریاســتپرویزداوودیمعــاوناولمحمود
احمدینژاداعامشدکههیاتدولتایناساسنامه
راتاییدکردهوایناساسنامهمیتوانداجراییشود.با
اینحالبعدازگذشــت8سال،سازمانبازرسیکل
کشورپسازاستعامازدبیرخانههیاتدولتمتوجه
تخلفیبزرگشــدهوآنهماینکهایناساسنامهبه

تاییدهیاتدولتوقتنرسیدهاست.
مشــکلاصلیوقتیایجادشــدهکهاخیــرااعام
شدهباتوجهبهعدمتصویبایناساسنامهدرهیات
دولت،فدراســیونیهابایدبراساساساسنامهسال
1381انتخابــاترابرگــزارکنند.ســوالیکهاینجا
مطرحاست،اینکهچراایناساسنامهدرهیاتدولت
محموداحمدینژادتصویبنشدهوبرچهاساسیاین
مسالهتاکنوناعامنشدهاست؟نکتهبعدیاینکه
چراسرپرستوقتفدراسیونفوتبالتاکنونبهاین
مسالهاشارهنکردهوآیابهترنیستدرحالحاضردر

اینبارهشفافسازیالزمصورتگیرد؟

 پایان محرومیت سوآرس 
در تیم ملی

مهاجــمتیمملیفوتبالاروگوئهپسازپشــتســر
گذاشــتن9بــازیمحرومیــت،برایبــازیمقابل
تیمهــایبرزیلوپــروبهتیمملیکشــورشدعوت
شدهاست.لوییسسوآرسدررقابتهایجامجهانی
2014بهدلیلگازگرفتنشانه»جیورجیوکیهلینی«،
مدافعتیمملــیایتالیا،بهمدتچهــارماهحضوراز
تمــامفعالیتهایفوتبالیو9بــازیبینالمللیبه
همراهاروگوئهمحرومشد.البتهاینبازیکنتابهحال
درسهبازیدوستانهبههمراهسایربازیکناناروگوئه
بهمیدانرفتهاماحقحضوردرهیچبازیرســمیرا
نداشتهاســت.اکنوناینبازیکنپسازپایانیافتن
دورانمحرومیتبرایدوبازیدرچارچوبرقابتهای
مقدماتیجامجهانی2018مقابلتیمهایبرزیلو
پروبهتیمملیاروگوئهدعوتشدهاست.سوآرسدر
تیمفوتبالبارســلوناتابهحال41گلبهثمررسانده

است.

 مارادونا: مسی را 
با مشت می زدم

بازیکنافســانهایفوتبالآرژانتینبــهپاسلیونل
مســیبهلوییسســوآرسداخلمحوطــهجریمه
واکنشنشانداد.مسیماهقبلدربازیباسلتاویگو
کهبهبرتــری6بریکبارســلوناانجامید،درصحنه
پنالتیبهجایاینکهتوپرایکضــرببزند،آنرابه
همتیمیاروگوئهایخودپاسدادواواینضربهرابه
گلتبدیلکرد.دیهگومارادونانســبتبهاینحرکت
واکنشنشــاندادهوگفتهاگردرزمینحضورمی
داشتمسیرابامشــتمیزد.ویکهدررقابتهای
جــامجهانــی2006هدایتتیــمملــیآرژانتینو
مربیگریمســیرابرعهدهداشتدراینخصوص
اظهارکــرد:اگرمــنداخلزمینبــودمباضربات
مشتبهاینحرکتواکنشنشانمیدادم.صرفنظر
ازاینکــهدردســتهآ،ب،ثویادبــازیمیکردم.

اطمینانداشتهباشیدکهمشتمیزدم.

رونالدو: طی ۱۰ سال گذشته 
افت نکرده ام

مهاجمپرتغالیتیــمفوتبالرئــالمادریدگفتفرم
مطلوببدنیخودرادر10ســالگذشتهحفظکرده
است.کریستیانورونالدوبراینباوراستکسبعنوان
وافتخاربهویانگیزهمیدهدتاهوادارانخودراشاد
کندوبرایهمیندرخارجاززمینسختکارمیکند
تافرممطلوبخودراحفظکند.اینبازیکنپرتغالیکه
بهدلیلانتقاداخیرازهمتیمیهایخودتحتفشار
قراردارد،بهتازگیمدعیشــدهکهفرمبدنیاشدر
10سالگذشتهفرقنکردهاست.ویگفت:داشتن
استعدادبدونسختکوشــیهیچمعناییندارد.می
خواهمدرباالتریــنفرمبدنیباشــم.فکرمیکنم
سطحبدنیامهمانباشدکهدر10سالگذشتهبوده
اســت.آنچهبهمنانگیزهمیدهدخوشحالکردن
هواداراناستومنمیخواهمبهبردنجامبارئال
مادریدونیزکسبافتخاراتشخصیامادامهدهم.
رونالدوبااشارهبهبازیبرگشتمقابلرمدرچارچوب
مرحلهیکهشتمنهاییلیگقهرماناناروپاکههفته
آیندهبرگزارمیشــود،اظهارکــرد:مادربازیرفت
عملکردخوبیمقابلرمداشتیمامابازیخانگیمابا
اینتیمیکبازیدیگراست.آنچهمزیتبهحساب
میآیدقابلاعتمادنیســتبایدبرایرسیدنبهدور
بعدیرقابتهابایــکبازیخوببرندهاززمینخارج

شویم.اینچیزیاستکهمامیخواهیم.

چشم ها به خانم چیچیچ!
مادیاچیچیچگزینهســرمربیگریتیمملیوالیبالبانوانایراناستوقراراستدر
مدتحضورشدرایرانردصورتجلبنظرمسئوالنفدراسیونفعالیترسمیخود
رااغازکند.کدتیاستتیمملیزیرنظرچیچیچدرحالتمریناست.گزینهمربیگری
تیمملیوالیبالبانوانگفت:منبهبازیکنانایرانخیلیاعتقاددارمومیدانماگر
درکنارهمباشیممیتوانیمکارهایبزرگیانجامبدهیم.مربیاسلوونی–صربستانی

تیمملیوالیبالبانواندربارهلیگبرتروالیبالبانوان،گفت:بازی
پایانیلیگرادرسالنبودموازنزدیکنگاهکردم.بازیخوبی
بودوانرژیخیلیخوبیازاینبازیگرفتم.اینرقابتخوب
یکنشانهبزرگبرایآیندهوالیبالبانوانایرانبود.اودرباره
حضوردوهفتهایخوددرایرانوکاروالیبالیســتهای
ایرانیگفت:دراینمدتبابهترینهایایرانکارکردمو
همچنینچندمربیایرانیکنارمبودندوباآنهاکارکردم.
منخیلیبهاینبازیکناناعتقاددارموفکرمیکنماگر
درکنارهمباشــیممیتوانیمکارهــایبزرگیبرایایران

انجامبدهیم.

سودای نفتی حاج حسین
هدایتی این بار به دنبال یک ماجراجویی جدید است

رئیسفدراســیونکشــتیدرفاصلهکمترازشــشماهتا
بازیهایالمپیک2016بهرئیسجمهورنامهنوشت.وی
درایننامهتاکیدکرداگردولتقهرمانیوموفقیتدراین

بازیهارانمیخواهدهمینحاالبگوید.
متننامهرسولخادمبهدکترحســینروحانیبهشرحزیر
است:احترامًاهمانطورکهمستحضرهستیدرقابتهای
المپیک2016برزیل،درحدودششماهآیندهبعنوانیکی
ازبزرگترینرویدادهایسیاسیواجتماعیجهاندرسالیاد
شدهبرگزارخواهدشد.ازچندماهگذشتهتاکنوندرخواست
هاوگایــهمندیهایزیــادیبدلیلعدمتوجــهالزمبه
فدراســیونهایالمپیکیوقهرمانانملیشرکتکنندهدر
مسابقاتالمپیک،بصورترسمیمنتشرواعامگردیده،
کهمتاســفانهفاقدهرگونهنتیجهعملیازسویمسئولین

محترمدولتبودهاست.
باعنایتبهاینکهبرایفدراسیونهایالمپیکی،کادرهای
فنیوقهرمانانملیقطعیشدهاست،کهکسبموفقیت
وپیروزیدرمســابقاتالمپیکبرزیل،هیچگونهاهمیت
واولویتیبرمبنایسیاســتهایجاریآندولتمحترم
ندارد،سپاســگزارخواهدبود،بفرمایید،ســخنگویمعزز
دولــت،صراحتااعامفرمایند،بــهدلیلمحدودیتهای
مالیواجرایی،یاهرعلتدیگریکهصاحمیدانید،دولت

تواناییحمایتازحداکثر20قهرمانملیکهدرچندرشته
ورزشیمحدود)کشتی،وزنهبرداری،تکواندو،دوومیدانی
ویا...تیراندازی(میتوانندمدعیکسبمدالدرالمپیک
2016برزیل،برایکشورعزیزمانایرانباشندرا،ندارد.

درواقــعقهرمانــانملی،مربیــانومدیــرانورزشهای
المپیکیکشــور،کهتمامیعمــر،آبرووتوانایــیخودرااز
زمانفعالیتآندولتمحترم،باکمترینحمایتممکن،
صــرفبرنامهریــزیوفعالیتبــرایکســبموفقیتدر
مســابقاتالمپیکآیندهنمــودهاند،انتظــاردارند،دولت
محترمصادقانه،اولویتنداشتنکسبنتیجهدرمسابقات
المپیکبرزیلرابهدههامیلیونمردمعاقهمندبهورزش
درکشوراعامنماید.جنابآقایدکترروحانیعزیز،حتما
استحضاردارید،کهکسبموفقیتدرمسابقاتالمپیک،
موضوعیکاماملیوبخشیازمنافعملیکشورمحسوب
میشــود.ازاینروموضوعینیستکهانتظارداشتهباشیم
بخشخصوصیمسائلومشکاتشراحلوفصلنماید.
الزماستبرایروشنشدنافکارحضرتعالی،عرضکنم،
سهمبودجهدولتدرتامیننیازهایمالیفدراسیونهای
المپیکی،کمترازپانزدهدرصدازکلبودجهفدراسیونهای
مذکوراســت.درواقعفدراســیونهایالمپیکیکهفاقد
هرگونهســاختاراقتصادیومنابعمالیهســتند،بیشاز

هشــتاددرصدازهزینههــایخودرابادســتخالیوگرو
گذاشتنآبرویمدیران،پیشکسوتان،مربیانوقهرمانان
ملیشانتامینمیکنند.حتماتصدیقمیفرماییدخدارا
خوشنمیآیدبدلیلعدمتوجهمســئولینمحترم،بیش
ازاین،اینســرمایههایمعنویجامعــه)قهرمانانملی،
موســپیدانپیشکســوت،مربیانومدیــرانورزشهای
المپیکــی(راقربانیکنیم.البتهمشــکاتمالی،بخش
کوچکیازمشکاتورزشهایالمپیکیاست،اماچوناین
مسائلبطورکلیاهمیتیازسویمسووالنمحترمارشددر

دولتندارد،بیانشفقطدردرابیشترمیکند.
تقاضادارمتوجــهفرماییدکهاعامصادقانهمواضععملی
دولتمحترمکهدرچندماهگذشــتهنیزعمابرآناصرار
داشتهاست،درخصوصعدمتواناییحمایتمالیواجرایی
ازحداکثر20قهرمانملیکهمیتوانندمدعیکسبمدال
درالمپیکبرزیلباشند،ارزشمندترینرفتاریستکهدولت
محترمدربرابرخواستوانتظارمیلیونهانفرازمردمعاقه
مندبهکسبموفقیتدرمسابقاتالمپیکبرزیل،میتواند
داشتهباشد.مطمئنباشیدمردمشــریفایراندرصورت
اعامصادقانهوصریحچنینمواضعی،موقعیتمسئولین
محتــرمدولترادرکنموده،وقــدرداناینرفتارصادقانه

خواهندبود.

نامه خادم به رئیس جمهور:  قهرمانی در المپیک نمی خواهید بگویید
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گفتم که چرا صورتت از دیده نهان است
گفتا که پری را چه کنم رسم چنان است

گفتم که نقاب از رخ دلخواه برافکن
گفتا مگرت آرزوی دیدن جان است؟...
)خواجوي كرماني، قرن هفتم، غزلیات(

چراغ عقالنیت را دوباره برافروزیم
یحیییثربی|تعهدونداشتنتعهددوموضوعکامامهمدرپرداختنبهفلسفهاست.قدمابراین
اعتقادبودندکهفلسفهدانشینزدیکبهواقعیتاستپسبرایتحلیلآننبایدتعهدوجانبداری
همراهبامحققانوشارحانباشد.هنراینجاستکهبتوانیمدرعینبیتعهدیبهفلسفه،علومرا
درجهاناسامبومیکنیم.حرکتتجددوروشناندیشیدرقرونگذشتهازایران)جهاناسام(
وازبینفیلســوفاناسامیمانند»ابنسینا«و»ابنرشد«آغازشــد.آثارایندوفیلسوفنشان
دادکهایرانیانومســلماناندارایاستعدادشگرفیدرتجددوروشناندیشیهستند.آنهاچراغ
روشناندیشیراروشنکردندامامتاسفانهماانسانهایمعاصرآنراخاموشکردیماماغربیها

بهخوبیتوانستندازاینچراغمسیریروشنبرایعقانیتخودبازکنند.
ابنســیناوابنرشــددرقرنپنجمهجریآثاریارایهدادندکهغربیهادرهمانزمانآنهارا
ترجمهودنیایاسامرا»دنیایجدید«خواندند.آثارابنسیناوابنرشدروشآموزشعقانیت
وخردورزیبودکهمتاســفانهایندوروشباروشنشــدنچراغتصوفوعرفاندرجهاناسام

خاموششدودرمقابلاروپاییانباکمکازاینآثارمسیرعقانیتراپیشگرفتند.برایروشنتر
شدنموضوعبهفصلدهمکتابســهجلدی»تاریخفلسفهغرب«برتراندراسلاشارهمیکنم.
اینفیلسوفآثار»ابنرشد«و»ابنسینا«رابرایشرقوغربمسیحینقطهآغازمیداندوبرای
شرقاسامینقطهپایان.تمامیروشناندیشانپیشازرایجشدنعناوینیمانندروشناندیشی
وروشــنفکریازآثار»ابنرشــد«الهــاممیگرفتندامامتاســفانهامروزهمااصا»ابنرشــد«را
نمیشناسیمیااگرمیشناسیممحدودبهدوسهکتابیاستکهدربارهوینوشتهشدهکهایکاش
نوشتهنمیشد.توجهبهدونکتهدراینمجالخالیازلطفنیستوآناینکهروشناندیشیدر
جهاناســامدرقرونپنجموششمهجریقمریوقبلازآن،نشانمیدهدجهاناسامدر
آندورههاازاروپاومسیحیتبسیارجلوتربودهوبهحقازسویاروپاییان»دنیایجدید«خوانده
شدهاست.همانطورکهمیدانید،مسیحیت»کلیسا«رابهجایانساننشاند؛یعنیکلیسابرای
مسیحیانمظهرخدابودامادرمقطعیکهرنسانسیوروشنگریدراروپااتفاقافتاد،مظهرخدایی

»کلیسا«نیزفروپاشیدوبرخیاندیشمندان،ستارهشناســانوطبیبانازکلیسارویگرداندندو
خوددنبالحقیقترفتند.حاالاگربهاســامبرگردیم،میبینیمکهاســامازابتدا»انسان«را
خلیفهخداوندبرزمینقرارداد،کهپرداختنبهاینموضوعدرآثاراندیشمندانیمانند»ابنرشد«
و»ابنسینا«بهوضوحدیدهشدهاست،اماچنانکهدرباالبهآناشارهکردم،اینمشعلفروزان

عقانیتوروشناندیشیمتوقفوچراغآنبرایهمیشهخاموششد.
مسالهاساسیدیگریکهعاوهبرافولفلسفهاسامی،علومانسانِیامروزراتهدیدمیکنداین
استکههموارهبااینسوالمواجهیمکهآیاتولیدعلمدرعلومانسانینیزمیسراست؟یاتنهااین
اتفاقدرعلومتجربیرخمیدهــد؟بایدبگویمکهتولیدعلمدرعلومتجربینتیجهتولیدعلمدر
علومانسانیاست.اگردرمغربزمینفیلسوفانیامثالهیوم،بیکنودکارتتحولاساسیدر
علومانسانییعنیدرمُتد،منطقوطرزتفکرایجادنمیکردندهیچوقتدیدگاهدرعلومتجربی

امروزینایجادنمیشد.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

نویسنده ای که برای فرار از گرسنگی نویسنده شد
نگاهی به کتاب »دست از این مسخره بازی بردار اوستا« اثر مو یان

درکودکیآنقدرحرفمیزدکهمادرشرابهوحشــتمیانداخت،اگرکســیدمدستشنبودبا
درختیاکوهسرصحبترابازمیکرد؛اینعادتکودکیدرنوجوانیوحتیجوانیهمازسرش
نیفتاد.وقتییکریزحرفبزنیامکانداردچیزهاییبگوییکهنبایدگفت،آنهمدرســرزمینی
کهنمیشودهرحرفیراهرجاییزد.درمیانسالینیزهمچنانپرحرفاست،پرحرفیوقتیبا
روراستیهمراهباشد،میتواندموجبرنجشدیگرانشود.اینپرحرفیراهنگامدریافتجایزه
نوبلادبیاتنیزنشــاندادویکیازطوالنیترینســخنرانیهایتاریخنوبلراازخودبهیادگار
گذاشت.اینآدمپرحرفنامشچیست؟درزبانمحلیبهاومیگویندمویانیعنی»حرفنزن«!
خیلیازنویســندههایبزرگ،کودکیونوجوانیپرفرازونشــیبیداشــتهاند،همینباعثشده
مصالحبســیارجالبیبرایخلقداستانهایشــاندراختیارداشتهباشــند.مویانیکیازهمین
نویسندههاســتوتادلتانبخواهدازتجربههایدورانکودکیونوجوانیاشدرداستانهایش
اســتفادهکردهاست.درچینبهدنیاآمده،دریکمنطقهروستاییدرشمالشرقیاینکشور،در
روزگاریکهاهالیگرسنهروســتایآنهابهخیالاینکهزغالسنِگشفافنوعیخوردنیستبه
سمتآنهجوممیآورندوجمیعامشــغولخوردنآنمیشوند.چنینتجربهایواقعادرمخیله
مانمیگنجد،شایدخیلیسورئالبهنظربرســدامازندگیمویانپربودهازاینتجربههایواقعی
هولناککهبسیاریازآنهادرداســتانهایشنیزمورداستفادهقرارگرفتهاند.برایتصویرکردن
چنینلحظههاییبایدفقروگرســنگیدروجودنویســندهدرونیشــدهباشــد،چناکهمویاننیز
همینگونهاستوبااینکهسالهاازآنروزگارمیگذردوامروزمیتواندلذیذترینغذاهارابخورد،
هنوزمزهذغالســنگهاراازیادنبرده.چنیننویســندهایوقتیازگرسنگیمینویسدمیداند
ارزشغذابرایفردگرســنهواقعاچقدراست.ماجراینویسندگیاونیزهمینقدرجالبوجذاب

اســت.اوهمانندآنهاکهباخواندنکتابیاسرخوشی
شنیدنداســتانبهقصهگوییرویآوردهاند،نویسنده
نشده.اوبرایفرارازگرسنگیبهنوشتنرویآورده!در
روزگارانقابفرهنگیازدانشجوییتبعیدیکهپابهپای
اودرروستاکارمیکند،میشنودکهدرصورتنویسنده
شدنمیتوانددرطولروزسهوعدهغذایسیربخورد
وهمیناورابهفکرمیاندازدکهبهنوشــتنرویآورد.
مویانیکیازآننویسندههاییاستکهپیشازگرفتن
جایزهنوبلدرایــرانکامامهجوربــود.البتهگرفتن
جایزهنوبلنیزبرخافبسیاریازنویسندگانکهباعث
رویکردگستردهناشرانومترجمانبهآثارآنهامیشود،
چندانکمکیدراینزمینهنکردهاســت.شــایدبعداز
گرفتننوبل2012ناماودرایرانســرزبانهاافتاداما
اینشــهرتتنهاازدلاخبارومطالبیکهبهاووآثارش
پرداختهاندبهدستآمده،نهازانتشارآثارخوداو.بااین
اوصافمیتوانگفتمجموعهداستان»دستازاین

مسخرهبازیبرداراوستا«کهبههمتنشرچشمهوباترجمهبابکتبراییبهفارسیدرآمدهنخستین
کتابیاستکهازایننویسندهبهفارسیدرآمدهاســت.البتهمترجموناشرمجبورشدهاندبرای
اینکهکتابامکانانتشــارپیداکنددوتاازداستانهایآنراکناربگذارندوازقضایکیازآنها،از
مهمترینداستانهایکوتاهمویانمحسوبمیشودکهعنوانکتابنیزازآنگرفتهشدهاست.
ازاینمســئلهکهگریزناپذیربودهاگربگذریمشــشداســتاندیگرکتابازهشتداستانآنبا

ترجمهایمقبولبهفارسیدرآمدهاند.

خواننده ای که نام واقعی اش را نمی دانستند
حســینقوامــیدراردیبهشــت1288درتهــرانمتولد
شــد.اوازدورانکودکیبــهموســیقیعاقهمندبودند.
حسینخاناســماعیلزاده،همانکســیکهابوالحسن
صبا،مرتضیمحجوبی،رضامحجوبی،حســینیاحقی
وحســینتهرانیراآمــوزشدادهبوددرهمســایگیوی
زندگــیمیکــرد.هنگامــیکــهاســماعیلزادهصدای
حســینقوامــیرادرســنین10-12ســالگیشــنیداز
پدراوخواســتتابهویاجــازهدهدآمــوزشآوازیاورا

عهدهدارشــودکهبــامخالفتپدرمحمــودقواممواجهشــد.درآنزمانبادیدخوبیبهموســیقی
نگریســتهنمیشدودلیلمخالفتپدرحســینقوامینیزهمینبود.اماازآنجاکهحسینقوامیبه
خوانندگیعاقهداشتوحسینخاناسماعیلزادهنیزمشوقاوبوددلسردنشد.ویبهآهستگی
باگوشگرفتنآثــارخوانندگانآنزمانوتقلیدازایشــانبهتجربهاندوزیپرداخت.بارســیدنبه
ســنبلوغ،بهشــکلمحرمانهنزدعبداللهحجازیآمــوزشدید.عبداللهحجــازیبهردیفهای
آوازیمســلطبود.درســال1325ازسویحســینقلیمســتعان،رئیسرادیوبهاوپیشنهادکاردر
رادیودادهشــد.حســینقوامیبهدلیلشــرایطخانوادگیومخالفتایشــانونیزمحدودیتهای
محلکارش)ارتش(اینپیشــنهادرابهاینشــرطقبولکردکهدررادیوبهعنوانناشــناسمعرفی
شود.پسازمدتشــشماهروحاللهخالقیناممستعار»فاخته«رابرایویبرگزید.ایننامتازمان
بازنشســتگیازارتشبااوبودوپسازآنتوانســتباناماصلیخویشبرنامــهاجراکند.اومجموعًا
29سالازسال1325تاسال1354دررادیومشغولبهکاربود.اودرسن80سالگینیزهمچنان

آوازمیخواند.

سین هشتم در بندرعباس
چهارمیندورهجشنوارهســینهشتم)شهرتکانیوپاکسازیســاحل(باحضورمدیرکلآموزشو
مشارکتهایمردمیسازمانمحیطزیستکشوروسایرمسئوالناستانیدرپارکغدیربندرعباس
باحضورخیلعظیمدوستدارانمحیطزیستبرگزارشد.محمددرویشبااشارهبهاینکهمردمبومی
گاهیمحیطزیستیرسیدهاندکهاگردردریامشاهداتیازحیات ومحلیاینمنطقهبهسطحیازآ
وحشدریاییداشتهباشــندویاالکپشتیاپرندهمصدومیرامشاهدهکنندسریعامشاهداترابه
اطاعمحیطزیستمیرسانند،اظهارکرد:مردمبندرعباسدرحدیعالیبهاهمیتمحیطزیست،

دریاوسواحلپاکاعتقاددارند.
مدیرکلآموزشومشــارکتهایمردمیســازمانمحیطزیستکشــوردراینهمایشباتقدیراز
بانیانبرگزاریاینهمایش،اظهارکرد:توجهبهامرســاحلورسیدگیبهوضعیتظاهریآنباید
دراولویتهایکاریمســئولیناستانهرمزگانقرارگیرد.ویباتقدیرازخدماتمسئولینشهری
بندرعباسدرزیباییشهر،اظهارکرد:شهربندرعباسدرطولسواحلجنوبیکشوربهعنواننگین
خلیجفارسمیدرخشدوبایدبیشازپیشبهاینساحلبکرتوجهکرد،چوناینموضوعنشاندهنده

اهمیتدادنمابهمحیطزیستومحلیاستکهدرآنزندگیمیکنیم.
مدیرکلآموزشومشارکتهایمردمیسازمانمحیطزیستکشورادامهداد:دربسیاریکشورها
ازساحلاستفادهمناسبیمیشودوبرایســاحلبرنامهوطرحدارندومانیزبایداقداماتمناسبی
درساحلانجامدهیموبایدبرایپاکسازیســاحلفرهنگسازیشود.درویشبابیاناینکهبرای
اجرایبرنامهپاکسازیساحلبایدهمهامکاناتفراهمشودتامردمدرطولروزبتواننددراینبرنامه
مشارکتکنند،خاطرنشانکرد:نبایدپاکسازیساحلبهیکروزخاصخاصهشودبلکهبایدآحاد
جامعهبافرهنگسازیصحیحایناقدامرادرطولسالانجامدهند.ویخاطرنشانکرد:وجودشور
ونشــاطوانگیزهحاضراندرمراسمپاکسازیساحل،نشانگرعاقهشدیدمردمبهمحیطزیستو
درکزیادآنهاازاینمقولهاســت.درویشدرپایانتصریحکرد:بندرعباسدرتعطیاتآخرسالو
همچنینایامنوروزآمادهپذیراییازگردشگرانداخلیوخارجیباشدوامیدوارمشهروندانومیهمانان
درآنایامنیزاقداماتخودانگیختهدرحفظمحیطزیستانجامدهند.همچنینعضوشورایشهر
بندرعباسکهبرایحاضرینســخنرانیمیکرد،تصریحکرد:ســاحلبندرعباسجاذبهطبیعیو
منحصربهفردشــهربندرعباساستکههمهاقشارجامعهوظیفهحفاظتوحراستازآنرادارند.
کیانوشجهانبخشاظهارکرد:ســاالنهمیلیونهاگردشگرازسراسرایرانبزرگبهقصدآمدنبه
بندرعباسواســتانهرمزگانســفرمیکنندوهمینمطلبنیزاهمیتاستراتژیکبندرعباسرا
دربحثگردشــگریدوچندانمیکند.ویاضافهکرد:یکیازجاذبــههایمنحصربهفردیکه
گردشگراندرســفربهبندرعباسبهصورتویژهبهقصدبازدیدازآنبهبندرعباسمیآیند،ساحل
کمنظیربندرعباسدرایراناست.ویباتقدیرازحضورقشرهایمختلفدراینآیینفرهنگساز
ادامهداد:مردمشهربندرعباسبهساحلاینشــهرحساسیتبسیارزیادیدارندوفعاالنزیست
محیطیاینشهرستاننیزهموارهدرتاشبرایحفاظتازایننعمتگرانبهایخدادادیهستند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

رقابت رامبد جوان  با فردوسی پور 
برنامه»سهستاره«بامحوریتانتخاببرگزیدگان
تلویزیوندرســال94،ازامشــبساعت20روی
آنتنشبکهسهســیمامیرود.کاندیداهایبخش
مجریوگزارشازرامبدجوانوعادلفردوسیپور
تــاعلــیضیــاءومحمدحســینمیثاقیامشــب
همزمانباآغازبرنامه»سهستاره«معرفیخواهند
شــد.اینبرنامــهبااجــراوتهیهکنندگیاحســان
علیخانیهشتشــببهصورتزندهکاندیداهای

برترینهــایتلویزیوندرســال94رااعاممیکندکهشــاملبخشهایــیچونبهترین
مجری،برنامههایورزشوســرگرمی،گزارشــگرانبرنامهای،مجموعههایداســتانی
ونمایشــیودوبخشجنبیمتشــکلازورزشکارانبرترزنومردمیشــود.درنهایتاین
مخاطبانهستندکهباارسالنظراتشانبهسامانهپیامکیبرنامه،برگزیدهرامعرفیمیکنند
ودربرنامهتحویلســالباجمعبندیپیامکهایمخاطبان،برگزیدهمعرفیوتندیسشدر
حضورمخاطبانمردمیکهدراســتودیوحاضرهستندبهاواهدامیشود.دربرنامهامشب
»سهستاره«کاندیدایدوبخشبرترینمجریانوگزارشگرانتلویزیونیمعرفیمیشوند؛
کاندیداهاییکهدرمرحلهاولازطریقمدیرانهرشــبکهنامشــانبرایانتخابدراختیار
داورانبرنامهقرارگرفتهاســت.کاندیداهاییکهدربخشمجریانمعرفیشدهاندبهشرح
زیراســت:رامبدجوان،محمدجعفرخســروی،علیضیاء،عادلفردوســیپور،داریوش

فرضیایی،نجمالدینشریعتیونداملکی.

شهاب حسینی در ستایش قربانی چه گفت؟
مراســمرونماییتازهتریــنآلبومعلیرضــاقربانیبا
عنوان»دختپریوار«بهآهنگسازیمهیارعلیزاده
باحضورتعدادیازهنرمندانحوزهموسیقیوسینما

درفرهنگسراینیاورانتهرانبرگزارشد.
درابتدایاینبرنامه،فردینخلعتبریآهنگسازکه
اینباردرنقشمجریبودگفت:امروزبههزارویک
دلیلپذیرفتممجریبرنامهباشمواینهمرامیدانم
کهاصواًلنمیتوانممجریخوبیباشم،امااگرامروز

واالناینجاهســتمصرفًادوستیوبرادریمنباعلیزادهوقربانیاست،چراکهحاضرنیستم
مجریبرنامهایباشمکههماهنگیدرآنوجودندارد.

محمدعلیبهمنیشــاعرصاحبنامموســیقیوترانهســرایاینآلبومدرادامهجلسهگفت:
آنچهمیتوانمدراینجابگویمایناستکهعزیزانمعلیرضاقربانیومهیارعلیزادهباتولیدقطعه
پردهنشــینواقعیتیرامطرحکردندوآننجاتمنازپردهنشــینیبود.خوشحالمکهامروزدر
مراسمرونماییآلبومدختپریوارحضورپیداکردهاموامیدوارماینآلبومآینهروبهرویماباشد.
شهابحسینیبازیگرسینماوتلویزیونهمکهجزءمهمانانویژهاینبرنامهبودگفت:نتیجه
همکاریمهیارعلیزادهوعلیرضاقربانیباعثمیشــودیکموســیقیتصویرســازدرذهن
مخاطببهوجودبیاید.قطعهسوماینآلبومیکیازآثاریاستکهبعدازپایانتازهترینفیلمم
ازآناستفادهکردموعلیرضاقربانیبهمناجازهداددرانتهایفیلمازاینقطعهاستفادهکنم.

بههرترتیببایدبگویم:آقایقربانیفیلممنباصدایشمابهرستگاریرسید.
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