
همه مردان رئیس جمهور! 
با اعالم حمایت چهار سناتور دیگر آمریکایی از توافق هسته ای ایران، شمار حامیان این توافق در سنا به عدد 
42 رسید. این بدان معناست که اکنون دموکرات های حامی توافق می توانند با استفاده از امتیاز »فیلیباستر« 
یا اطاله دادرسی، جلوی مطرح شدن قطعنامه مخالفت با توافق هسته ای ایران را گرفته و حتی نیاز به استفاده 
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از قدرت وتو برای حفظ توافق را نیز از میان ببرند. این موضوع که به 

صفحه 4شکست تالش های جمهوری خواهان برای جلوگیری از اجرایی شدن توافق هسته ای ...
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سقـوطدرالسوگاس

اعزام زیردریایی هسته ای 
روسیه به مقصد سوریه 

پایگاه اینترنتی »دبــکا«، نزدیک به محافل امنیتی 
رژیم صهیونیستی، با استناد به اخبار به دست آمده از 
منابع اطالعاتی و نظامی خود، ضمن اشاره به اعزام 
زیردریایی »دیمیتری دونســکوی« )TK-208( با 
20 موشــک بالیســتیک قاره پیمــا و 200 کالهک 
هسته ای به مقصد سوریه، آن را بزرگ ترین زیردریایی 
موجود در جهان و در کدگذاری های ناتو دارای عنوان 
گردباد نامید. بنابراین گزارش، هر یک از 20 موشک 

صفحه 4بالیستیک قاره پیمای موجود  ...

 نبرد دولتی 
با اپل و مایکروسافت

ماجرای تالش های دولت آمریکا برای دسترســی 
بــه داده هــا روی دســتگاه ها و احیانــا ســرورهای 
شرکت های بزرگ تکنولوژی همچون گوگل، اپل و 
مایکروسافت، موضوع جدید نیست و طی ماه های 
اخیر و به ویژه بعد از آن که این شــرکت ها به شــدت 
بــرای ارائه اطالعــات به دولــت و NSA مخالفت 
کردند، فشــار دولتی بر این شــرکت ها افزایش پیدا 
کرده اســت. اکنون اما خبر از آن می رسد که دولت 

صفحه 5آمریکا عمــال وارد یک نبرد  ...

 حمایت برای 
طرح جویشگرهای بومی

معــاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در شانزدهمین نشست شورای راهبری 
جویشــگر بومی، بر حمایت این وزارتخانه از شرکت های 
ارزش آفریــن در اجرای طرح جویشــگر بومی تاکید کرد. 
برات قنبری گفت: طرح جویشگر بومی یکی از طرح های 
کلیدی در راستای شبکه ملی اطالعات محسوب می شود 
و انجام این طرح برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
یک ضرورت اســت. او با بیان اینکــه وزارت ارتباطات به 

صفحه 5تمام تصمیم های گذشــته درباره ...

 همه عالئم 
یک مرض واگیردار!

مسعود ابراهیمی- مصرف گرایی این این روز ها پنجه 
در پنجه نســل ما انداخته و جامعه حکم کسی را پیدا 
کرده که درمان را می شناسد و آن را در دسترس دارد، 
امــا اســتفاده ای از آن نمی کند. حتــی در زمانی که 
نزدیک است مصرف زدگی پشتش را به خاک برساند. 
اندیشــیدن و به کارگیــری حجت باطنــی )عقل(، 
قناعت، پرهیز از اســراف و تبذیــر و امثالهم همگی 
مولفه هایی هســتند که آشــنایی کــودکان با آن ها، 

صفحه 6آنــان را از ابتال بــه طاعون  ...

 پوست اندازی 
یوزپلنگ ها

تیم ملی تا کنون ســه بازی در مقدماتی جام جهانی 
انجام داده و دیدارهای آســان با ترکمنستان، گوام و 
هنــد به کارلوس کی روش این فرصت را داده تا یکی 
دیگر از دغدغه های مهم این سال های فوتبال ما را 
برطرف کنــد و روح جوانی را در کالبد تیم ملی بدمد. 
با اضافه شــدن بازیکنان جــوان و با اعتماد به نفس 
بــه تیم ملی در چند بازی اخیــر حاال خیال خیلی ها 
بابــت جام جهانی پیش رو و ضعیــت تیم ملی بعد از 

صفحه 7کارلوس کی روش راحت اســت ...

صفحه 7

نتایج ضعیف و کسب تنها سه سهمیه المپیکی برای کشتی فرنگی ایران

درخواست دوم محمدرضا 
رحیمی از مهدی هاشمی

آیت الله هاشمی: 

به تندروها  اجازه دخالت ندهید
رئیس جمهور اتریش و هیئت همراهش امروز و در ادامه سفرشان به دیدار آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی رفتند. هیئت بلندپایه اتریشی که از روز گذشته وارد تهران شدند پس از دیدار با 

 رئیس جمهور و رهبر انقالب در روز گذشته امروز به دیدار رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام 
رفتند.  آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار رئیس جمهوری اتریش و هیئت همراه، با بیان اینکه 
در بین کشورهای اروپایی، اتریش از معتدل ترین کشورها هم از لحاظ سیاسی و هم از جنبه اقتصادی 

است، خاطر نشان کرد: آقای هاینس فیشر، اولین رئیس جمهوری است که بعد از توافق 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3هسته ای به ایران سفر کرده است که این امر، نشانگر سابقه این کشور... صفحه 3

حضور چهره های نامدار در زندان اوین همچنان 
خبرساز اســت. پس از آنکه 
مهدی هاشمی نزدیک 
به بیســت روز پیش 
راهی اوین شد هر از 

چندی از اوین ...

رهبر انقالب در دیدار با اقشار مختلف مردم:

رژیم صهیونیستی تا 25 سال آینده وجود نخواهد داشت
صفحه 2

صفحه 2

گفــت:  عــارف  محمدرضــا 
اصالح طلبان به قصــد پیروزی 

در انتخابات ...

چند روز پــس از حضور ســعید 
جلیلی به همراه تیم مذاکره کننده 

سابق هسته ای ...

آیت اهلل ســید محمدعلی علوی 
گرگانی از استادان برجسته حوزه 

علمیه قم خواستار ...

توصیه عارف  
به هواداران 

دولت

عقب نشینی 
رسایی از  

جلیلی

وزارت فرهنگ 
و ارشاد به قم 

منتقل شود
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اظهارات کامل جلیلی روی آنتن رفت
تنها یک اشــاره سخنگوی کمیســیون ویژه برجام هسته ای کافی بود تا رســانه ملی اعالم کند که گزارش کامل نشست 
کمیسیون بررسی برجام با سعید جلیلی و تیم مذاکره کننده قبلی هسته ای را پخش خواهد کرد. اتفاقی که ساعت چهارده 

امروز رخ داد و ویدئوی کامل این جلسه از شبکه خبر پخش شد.
نشست هفتم کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع مشترک هســته ای یا همان برجام آن قدر عجیب بود که واکنش های 
آن همچنان ادامه دارد. مهمانان این نشســت، تیم سابق مذاکره کننده هسته ای به سرپرستی سعید جلیلی بود، جلیلی 
که مدت ها از دنیای سیاست دور شــده، در این جلسه گفته بود: »از صد حق مسلم خودمان در برجام صرف نظر کرده ایم 

و »اجازه« جایگزین حق شده اســت«. اظهارات جلیلی بی واکنش نماند. علی اکبر والیتی آن ها را »برداشت گروهی و شخصی« خواند و علی شمخانی، 
کمیسیون برجام را به سلیقه ای رفتار نکردن، تشویق کرد. 

در پی این واکنش ها، سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون برجام که اتفاقا دوست و همراه قدیمی جلیلی است، سیاسی کاری در این کمیسیون 
را تکذیب کرد و در ادامه گفت: »اگر احساس این است که با آقای جلیلی به گونه دیگری برخورد شده، از صدا و سیما درخواست می کنیم نشست آقای جلیلی 
را پخش کند، زیرا نشست ایشان پخش نشده، در حالی  که هر دو نشست آقای عراقچی پخش شده و اگر جلسه کمیسیون با آقای جلیلی هم پخش شود، 
به این شبهات پاسخ داده می شود.« حاال صدا و سیما مشروح نشست هفتم این کمیسیون را پخش کرده است. پیش از این هم یک بار  گزارشی از نشست 
کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی با حضورعراقچی و تخت روانچی اعضای اصلی تیم مذاکره کننده هسته ای با گروه ۱+۵ پخش شد.

پرونده تخلفات خودروسازی در قوه قضاییه مفتوح است
»خودرو بخریم یا نخریم«، یکی از سوژه های داغ هفته های اخیر بود که با اظهارات وزیر صنعت بحث پیچیده تر شد. اما 

داستان به اینجا ختم نشد و در نهایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی دست به کار شدند.
در همین راستا، دبیر کمیسیون اصل 90 گفت: »طبق آخرین خبرها، موضوع شکایت مردم از خودروسازان مطرح نیست 
اما ما با مدیران سایپا و ایران خودرو با محور فرمایشات رهبری در خصوص افزایش کیفیت و ایمنی خودروها جلسه داشتیم.« 
مصطفی افضلی فرد بر این اعتقاد است که بین عملکرد خودروسازان و قانون ارتقای کیفیت و ایمنی فاصله زیادی وجود 
دارد. وی با بیان این مطلب گفت: »متاسفانه برخی وارد کنندگان لوازم یدکی برای افزایش سود هنگفت واردات، اقدام به 

واردات لوازم و قطعات بی کیفیت چینی کرده و این لوازم به صورت فراگیر در خودروهای ایرانی به کار گرفته شده است«.
نماینده مردم اردبیل اما ناظران و بازرسان را در این اشتباه بی تقصیر ندانست و گفت: »قصور ناظران و بازرسان یکی از عوامل واردات و به کارگیری لوازم یدکی 
فاقد کیفیت چینی است. به دلیل بی توجهی و بی مسئولیتی ناظران اجرای قانون، شاهد فراگیر شدن استفاده از لوازم یدکی در صنعت خودروسازی کشور 
هســتیم. این مسئله باعث افت شدید کیفیت و ایمنی خودروهای نو شده است، به همین دلیل مردم ترجیح دادند خودروهای دست دوم با کیفیت بهتر را 

خریداری کنند. قانون ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو متضمن افزایش کیفیت لوازم یدکی داخلی و واردات با کیفیت لوازم یدکی خارجی است.«
دبیر کمیسیون اصل نود در نهایت خبر داد: »پرونده تخلفات صورت گرفته در صنعت خودروسازی کشور در قوه قضاییه همچنان مفتوح است. کمیسیون 

اصل 90 قانون اساسی نیز بازخورد این گزارش را رصد می کند، در صورت کم کاری و نیاز وارد کار می شود.«

 به تندروها 
اجازه دخالت ندهید

رئیس جمهــور اتریــش و هیئــت همراهــش امروز 
و در ادامــه سفرشــان به دیــدار آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی رفتنــد. هیئــت بلندپایــه اتریشــی که 
از روز گذشــته وارد تهــران شــدند پس از دیــدار با 
رئیس جمهــور و رهبر انقالب در روز گذشــته امروز 
 به دیدار رئیــس مجلس تشــخیص مصلحت نظام 

رفتند. 
آیت اللــه اکبــر هاشــمی رفســنجانی در دیــدار 
رئیس جمهــوری اتریــش و هیئت همــراه، با بیان 
اینکــه در بیــن کشــورهای اروپایــی، اتریــش از 
معتدل تریــن کشــورها هم از لحاظ سیاســی و هم 
از جنبه اقتصادی اســت، خاطر نشــان کرد: آقای 
هاینس فیشــر، اولیــن رئیس جمهوری اســت که 
بعد از توافق هســته ای به ایران ســفر کرده اســت 
 که این امر، نشــانگر ســابقه این کشــور در اعتدال 

است.
هاشــمی رفســنجانی در ایــن دیدار که حــدود 90 
دقیقه به طور انجامید، با اشــاره به سیاست خارجی 
صلح طلبانــه و اصولــی ایــران در مقاطــع مختلف 
زمانی بــه ویژه پــس از جنگ تحمیلــی، گفت: در 
آن زمان کشــورهای مختلف دنیا با دیدن سیاست 
خارجی ایران، رویه  خود را تغییــر دادند و عراق تنها 
و مقروض در شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
متجاوز شــناخته شــد که برای رهایی از مشکالت 
خویــش و اســتفاده از مخازن نفتی کویــت، به این 
کشــور حمله ور شــد و اشــتباه خــود را در حمله به 
 ایــران، مجددا تکرار کرد که نهایتا منجر به ســقوط 

صدام شد.
وی با اشــاره به سیاســت بی طرفی ایــران در حمله 
عراق به کویت و آمریکا به عراق، اظهار کرد: برخی 
کشورهای عربی و غربی های همراه با صدام پس از 
دیدن عملکرد ایران در آن مقطع، اظهار پشیمانی و 
در جهت بهبود روابط با کشــورمان اقدام کردند و ما 

نیز به خوبی نتیجه سیاستمان را دیدیم.
هاشــمی رفســنجانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیــان اینکه نتایج افکارســنجی ها نشــانگر 
خوشــحالی و رضایت مردم جهــان و ایران از توافق 
کشــورهای ۱+۵ بــا جمهــوری اســالمی ایــران 
اســت، ضــرورت اجــرای تعهــدات و پایبنــدی از 
ســوی طرفین توافق هســته ای را مــورد تاکید قرار 
داد و گفــت: دو طــرف مذاکره نباید اجــازه دخالت 
تندروهــای داخلی و خارجــی را بدهنــد و باید پس 
 از توافــق کامــل هســته ای بــه اجــرای تعهدات 

خویش بپردازند.

آمریکا در صدد جبران گذشته باشد
وی در پاســخ به پرســش رئیس جمهــوری اتریش 
درمــورد آینــده روابط ایــران بــا آمریکا، با تشــریح 
عملکــرد خصمانــه آمریــکا در قبال دولــت و ملت 
بزرگ و متمدن ایران در طول ســال های گذشــته، 
تاکیــد کــرد: دولت آمریــکا باید با اتخاذ سیاســتی 
منصفانــه، همــراه بــا احتــرام و درک اشــتباهات 
گذشــته، در جهــت جبــران عملکــرد خویش گام 
بــردارد و روابــط بــا ایــن کشــور، مســتلزم جبران 
 گذشــته و قدم هــای جدیــد آمریــکا بــه ســوی 

ایران است. 
رئیس مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام تصریح 
کــرد: ایــران آمادگی کامــل دارد تــا در دوره  جدید 
خود با همه کشــورهای جهان به ویــژه اروپا روابط 
و همکاری های سیاســی و اقتصادی را گســترش 
 داده و براســاس منافع متقابل سطح همکاری ها را 

ارتقا بخشد.

رژیم صهیونیستی تا 25 سال آینده وجود نخواهد داشت
شورای نگهبان چشم بینای نظام و نظارتش استصوابی است

رهبر انقالب صبح امروز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم با انتقاد 
از کسانی که شیطان بزرگ را فرشته نجات نشان می دهند، حفظ و تقویت روحیه 
انقالبی گری را یکی از عوامل مقابله مقتدرانه با دشمنی های پایان ناپذیر آمریکا 
اعالم کردند. ایشــان همچنین با بیان برخی نکات درباره انتخابات اسفند 94، 
بر سالمت همه انتخابات ها در تاریخ 37 ساله جمهوری اسالمی تاکید کردند و 
نتیجه انتخابات را نیز مانند آرای مردم، حق الناس خواندند که باید از آن دفاع کرد.

اقدامات گذشته آمریکا نباید از حافظه مردم پاک شود
آیت الله خامنه ای ماه شهریور را حاوی خاطراتی پرمعنا خواندند و گفتند در همه 
اتفاقــات رخ داده در این ماه از جمله کشــتار مردم بی گناه در ۱7 شــهریور ۵7، 
شهادت رئیس جمهور و نخســت وزیر در 8 شــهریور 60، ترور آیت الله قدوسی 
و آیت اللــه مدنی و حمله صدام به ایران در 29 شــهریور ۵9، ردپای مســتقیم یا 
غیرمســتقیم آمریکا مشاهده می شود. ایشــان با ابراز نگرانی از فراموش شدن 
تدریجــی این خاطرات تأمل برانگیز به ویژه در ذهن جوانان کشــور، از کم کاری 
دستگاه های مسئول در این زمینه انتقاد کردند، چراکه این حوادث نباید در حافظه 
تاریخی ملت کمرنگ شــود، زیرا اگر نسل جوان از شــناخت و ریشه یابی این ها 

بازماند، در شناخت راه حال و آینده کشور دچار خطا خواهد شد. 

شیطان بزرگ را فرشته جلوه می دهند
آیت الله خامنه ای، اقدام تاریخی امام خمینی در دادن لقب »شــیطان بزرگ« 
به آمریــکا را، حرکتی بســیار پرمغز برشــمردند و تاکید کردند  کــه رئیس همه 
شیطان های عالم، ابلیس اســت، اما ابلیس کارش فقط اغوا و فریب است در 
حالی که آمریکا هم اغوا می کند، هم کشتار هم تحریم و هم فریب و ریاکاری. 
رهبر انقالب با انتقاد شــدید از کســانی که ســعی می کنند چهره بدتر از ابلیس 
آمریکا را فرشته نجات جلوه دهند گفتند: دین و انقالبی گری به کنار، وفاداری 
به مصالح کشــور و عقل چه می شــود؟ کدام عقل و وجدان اجــازه می دهد ما 
جنایتــکاری مانند آمریکا را بزک کنیم و دوســت و مورد اعتمــاد جلوه دهیم؟ 
ایشان با هشــدار درباره سیاســت ها و روش های نفوذ آمریکا هشدار دادند که 
شــیطانی را که ملت از در بیرون کردند، درصدد است از پنجره برگردد و ما نباید 

اجازه این کار را بدهیم.

دشمنی آمریکا پایان ناپذیر است
رهبر انقالب دشمنی آمریکایی ها را با ملت ایران، پایان ناپذیر خواندند و به عنوان 
نمونه خاطرنشــان کردند که در همین روزهای بعــد از برجام و توافقی که هنوز 
سرنوشتش درست معلوم نیست، آمریکایی ها در کنگره مشغول توطئه و طراحی 
مصوبه ای علیه ایران هستند. ایشان تنها راه پایان یافتن توطئه های آمریکایی ها 
را، اقتدار ملی ایرانیان خواندند و تاکید کردند که باید به گونه ای قوی شــویم که 

شیطان بزرگ از نتیجه بخشی دشمنی های خود مأیوس شود.

 کوبیدن جوانان حزب اللهی به عنوان افراطی، 
کار بسیار غلطی است

رهبــر انقالب در ادامــه در تبیین راه های دســتیابی به اقتدار ملی بر ســه نکته 
اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون و همچنین حفظ و تقویت روحیه 
انقالبی گری به خصوص در جوانان تأکید کردند. ایشان اقتصاد مقاوم را از طریق 
اجرای عینی و بدون تأخیر سیاست های ابالغ شده اقتصاد مقاومتی امکان پذیر 
خواندنــد که گفتند دولــت کارهایی در این زمینه در دســت اجــرا دارد. آیت الله 
خامنه ای همچنین با اشــاره به تالش دشــمن برای الابالی و بی تفاوت کردن 
جوانــان تاکید کردند: آن ها می خواهند روحیه حماســی و انقالبی را در جوانان 
بکشند و در داخل نیز عده ای مدام جوانان حزب اللهی را با تعابیری نظیر افراطی 

می کوبند که این کار بسیار غلط است.

در عرصه دیگری با آمریکا مذاکره نمی کنیم
رهبر انقالب تالش آمریکایی ها برای مذاکره با ایران را بهانه ای برای نفوذ و تحمیل 
خواسته های کاخ سفید خواندند و تأکید کردند: ما فقط در قضیه هسته ای آن هم به 
دالیل مشخص و اعالم شده اجازه مذاکره دادیم که بحمدالله مذاکره کنندگان نیز در 
این عرصه خوب ظاهر شدند، اما در زمینه های دیگر با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم. 
آیت الله خامنه ای در ادامه افزودند با همه کشورها به جز شیطان بزرگ در سطوح 
مختلف دولتی، اقوام و ادیان، اهل مذاکره و تفاهم هستیم. ایشان همچنین تصریح 
کردند که آمریکایی ها، اکنون با نوعی تقسیم وظایف، با ایران دوگانه رفتار می کنند، 

برخی لبخند می زنند و برخی در حال تهیه مصوبه علیه ایران هستند.

 تا 25 سال آینده چیزی به نام رژیم صهیونیستی 
وجود نخواهد داشت

رهبــر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان با اشــاره بــه جعلی بودن دولت 
صهیونیستی گفتند: برخی صهیونیســت ها گفته اند با توجه به نتایج مذاکرات 
هسته ای، 2۵ ســال از دغدغه ایران آسوده شــده ایم، اما ما به آن ها می گوییم 
شــما 2۵ ســال آینده را اصوال نخواهید دید و به فضل الهی چیــزی به نام رژیم 
صهیونیســتی در منطقه وجود نخواهد داشت. رهبر انقالب تأکید کردند که در 
همین مدت نیز روحیه اســالمی مبارز، حماســی و جهادی، صهیونیست ها را 

راحت نخواهد گذاشت.

انتخاباتی کردن فضا پیش از موعد، به مصلحت نیست
آیت اللــه خامنه ای در ادامه به موضوع انتخابــات پرداختند و با تاکید بر اهمیت 
این موضوع، از کسانی که از یک سال و نیم قبل درصدد انتخاباتی کردن فضای 
کشور برآمده اند انتقاد کردند و گفتند: این موضوع به مصلحت کشور نیست، زیرا 
وقتی فضای رقابت و تعارضات انتخاباتی اصل می شود، مسائل اصلی به حاشیه 
می رود و این به نفع مردم و کشــور نیست. ایشان با بیان اینکه برگزاری انتخابات 

در ایران در 37 ســال گذشته، به هیچ علتی و در هر شرایط سخت و دشوار حتی 
یک روز به تأخیر نیفتاده، به تبلیغات بی وقفه آمریکا بر ضد انتخابات در ایران اشاره 
کردند و تاکید کردند که آن ها در همه دوران رژیم طاغوت حتی یک بار به انتخابات 
نمایشی، اعتراض نکردند و اکنون نیز به رژیم های دیکتاتور و وراثتی منطقه، هیچ 
اعتراضی نمی کنند، اما ایران را بــا وجود ده ها انتخابات کامال مردمی، مدام در 

معرض تبلیغات منفی قرار می دهند.

صحبت درمورد سالمت انتخابات، اقدامی غلط است 
رهبر انقالب بــا تأکید بر ســالم بودن همه انتخابات 37 ســال گذشــته تاکید 
کردنــد که انتخابات در ایران، با معیارهای متعارف بین المللی نیز از ســالم ترین 
انتخابات هاســت، اما متأســفانه عده ای در داخل در اقدامی غلط در ســالمت 
انتخابات خدشه می کنند. ایشــان حضور پرشــور ملت در همه انتخابات های 
ســه دهه اخیر را نشانه اعتماد به نظام دانســتند و افزودند: چرا عده ای با طرح 
دغدغه های دروغین و مباداگویی های بی مبنا، این اعتماد را خدشه دار می کنند؟ 
آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه بدیهی است که در موضوع سالمت انتخابات 
مراقبت های شــدیدی به عمل می آید، اضافه کردند: تکــرار این حرف ها با چه 

هدفی صورت می گیرد؟ 

شورای نگهبان چشم بینای نظام و نظارتش استصوابی است
ایشان در بحث مراقبت از سالمت انتخابات، با اشاره به حرف های بی منطقی که 
در باب انتخابات درباره وزارت کشور و شورای نگهبان زده می شود تأکید کردند: 
شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا، چنین نهادی 
با اسم ها و عناوین متفاوت وجود دارد. ایشان همچنین اضافه کردند که نظارت 
شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان 
حق الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد. رهبر انقالب با تأکید بر ضرورت 
احراز صالحیت ها در انتخابات تاکید کردند که شورای نگهبان مراقبت می کند 
که اگر به علت برخی کوتاهی ها، افراد بی صالحیت، به عنوان نامزد وارد عرصه 
انتخابات شدند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی شورا است.

نتیجه آرای انتخابات، حق الناس است
آیت الله خامنه ای حضور پرشور مردم در انتخابات را ضامن حفظ کشور و رأی مردم 
را به معنای واقعی کلمه حق الناس خواندنــد و تأکید کردند: مراقبت از رأی هر 
ایرانی، واجب شرعی و اسالمی است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت 
کند، ضمن اینکه نتیجه آرای مردم نیز مظهر کامل حق الناس است و همه باید در 
مراقبت و دفاع از آن تالش کنند. رهبر انقالب ایستادگی در مقابل اصرار عده ای 
برای باطل اعالم شــدن نتیجه انتخابات 88 را نمونه ای از صیانت از نتایج آرای 
ملت و دفاع از حق الناس برشمردند و گفتند: 40 میلیون نفر با حضور پرشور، به 
میدان آمدند، نتیجه انتخابات نیز هرچه بود ما به طور کامل از آن دفاع می کردیم.

پیگیری روزواکنش روز

برجامنقاطقوتفراوانیداردوازنقاطضعفشبایدعبورکرد
آیت الله ناصر مکارم شــیرازی درخصوص توافق هســته ای گفت: برجام نقاط قوت فراوانی دارد و پیروزی محســوب می شــود. این مرجع تقلید با بیان اینکه برجام ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته 
باشــد، تاکید کرد که همه باید در این فکر باشــند که به نحوی از نقاط ضعف عبور کرده و آن ها را حل کنند و این کار راه حل دارد. وی در ادامه تاکید کرد که بررســی و گفت وگو درباره برجام نباید همراه با 

نسبت های ناروا دادن باشد وگرنه دشمن به هدف خود می رسد. 
وی بــا تاکیــد بر اینکه برجام اقدامی بوده اســت که پیروزی محســوب می شــود گفت: برجام نباید ســبب شــود افراد در مقابل هم بایســتند و برخــی بگویند وای بر مــا که چنین پیمانی بســته ایم و 
عــده ای آن را بزرگ تریــن پیمان بســته شــده در تاریخ بدانند تا اختالفات شــدید شــود. آیت الله مکارم شــیرازی ضمن اشــاره به اینکه دشــمن هم همیــن را می خواهد که اختالفــی در میان ملت 
 بینــدازد، افزودند: باید هوشــیار و عاقل باشــیم، از فرصت ها اســتفاده کنیم و وحدت خود را بــه هم نزنیم.  این مرجع تقلیــد تاکید کرد که اختالفــات در داخل به جای آنکه به نزاع تبدیل شــود، باید 

پژوهش و بررسی شود.

سیاسی
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رسایی از ادعای منتسب به جلیلی عقب نشینی کرد
»پذیرش حقوق هسته ای صلح آمیز« به جای »پذیرش حق غنی سازی«

چنــد روز پس از حضور ســعید جلیلی بــه همراه تیم مذاکره کننده ســابق 
هســته ای در کمیسیون ویژه بررســی برجام در مجلس شورای اسالمی، 
بعد از انتشــار پاسخ های والیتی، بعیدی نژاد و صالحی به سخنان منتسب 
به جلیلی، حمید رســایی نماینده تهران در مجلس، با عقب نشــینی از این 
ادعــا که طرف آمریکایی در مذاکرات ایران و ۱+۵ حق غنی ســازی ایران 
را به رســمیت شــناخته اســت، از پذیرش »حقوق هســته ای صلح آمیز« 
ایران توســط وندی شــرمن نماینده آمریکا در مذاکرات اســتانبول 2 خبر 

داده است.
روز دوشــنبه و بعد از جلســه کمیســیون بررســی برجام سیدحسین نقوی 
حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که سخنگویی 
کمیســیون بررســی برجام را نیز بر عهده دارد به خبرنگاران گفت »ســعید 
جلیلی تصریح کرده که آورده  سیاســی ما در زمان تحویل پرونده، پذیرش 
حق هســته ای ایران و وادار کردن طرف مقابل به ویــژه آمریکایی ها مبنی 

بر پذیرش حق غنی سازی ایران بود«.
بعد از اعتراضات صورت گرفته از ســوی والیتــی، بعیدی نژاد و علی اکبر 
صالحی وزیر خارجــه دولت دوم احمدی نژاد به ســخنان جلیلی، این بار 
حمید رســایی نماینــده تهران در مجلــس و از مخالفان پر ســر و صدای 
مذاکرات هسته ای در صفحه اینســتاگرام خود با عقب نشینی از سخنان 
منتســب به جلیلی نوشته اســت که »در یکی از جلســات آقای جلیلی به 
پیام جالبی از طرف اوباما اشــاره کرد که وندی شــرمن آن را در مذاکرات 
قرائت کرد. موضوع مربوط به مذاکرات استانبول2 )فروردین 9۱( است. 
در این مذاکرات وندی شــرمن در ابتدای جلسه می گوید که من نه تنها به 
نمایندگی ازطرف دولــت آمریکا دراین مذاکرات بلکه بــه عنوان نماینده 
ویژه رئیس جمهور آمریکا این پیام رئیس جمهور را به شما که نماینده ایران 
و نماینده ولی فقیه ایران هســتید اعالم می کنــم. آقای جلیلی دو بخش 
از این پیــام اوباما را درجلســه بیان کرد: »ما حق ایران را برای اســتفاده 
صلح آمیز از انرژی هســته ای در چارچوبNPT  شناســایی می کنیم. ما 
اینجا نیستیم تا درمذاکرات ایران را مســتثنی کنیم«. آقای جلیلی اشاره 
کرد که گزارش این پیام اوباما که توسط شرمن در مذاکرات قرائت شد، به 
صورت مفصل و مکتوب به مقامات عالی کشــورمان ارائه شد و به عنوان 

سند رسمی در شــورای عالی امنیت ملی موجود است.«
روایت جدید رسایی از ســخنان جلیلی با روایت مطرح شده از سوی نقوی 
حســینی تفاوت عمیقی دارد زیرا »پذیرش حق غنی ســازی ایران از سوی 
آمریکا« بــا »پذیرش حقوق هســته ای صلح آمیز ایران از ســوی آمریکا« 

فاصله ای معنادار دارند.
حقوق صلح آمیز هسته ای هر کشور از جانب ایاالت متحده هرگز به معنای 

پذیرش حق غنی ســازی آن کشور از سوی ایاالت متحده نبوده است.
کشورهای در حال توسعه که به دنبال استفاده از انرژی هسته ای هستند 

از یک ســو و قدرت های غربی دارای سالح هسته ای از سوی دیگر، 
تفســیر کامال متفاوتی از حقوق هسته ای کشورها بر مبنای پیمان 

عدم اشاعه هسته ای موسوم به ان پی تی دارند. 

اصلی ترین اختالف دو طرف در تفسیر ماده چهارم این معاهده ظهور پیدا 
کرده است که بر اســاس آن »هیچ نکته ای در این پیمان نباید به گونه ای 
تفسیر شــود که حق غیر قابل انکار کشــورهای عضو در انجام تحقیقات، 
تولید و اســتفاده از انرژی هســته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر 

قرار دهد«.
طبق تفســیر غربی از ان پی تی، این ماده هرگز به معنای حق غنی ســازی 
کشــورهای مختلف نیست و ایاالت متحده اساسا حق غنی سازی را برای 
هیچ کشوری به رســمیت نمی شناســد و تنها در مواردی با غنی سازی در 

برخی از کشــورها بدون به رسمیت شناختن آن کنار آمده اند.
پذیرش حقوق صلح آمیز هسته ای کشورها در مذاکرات استانبول 2 با توجه 

به ادبیات طرف های مذاکرات در ســال های گذشــته، تقریبا 
هیچ ارزشــی ندارد. حتی قطعنامه های شــورای 

امنیت که مبنای اصلی فشارهای سنگین 
و تحریم های بین المللــی علیه ایران 

در سال های گذشته بوده است نیز، 
حق کشورهای عضو ان پی تی در 
توســعه تحقیق، تولید و استفاده 
از انــرژی صلح آمیز هســته ای 
برای مصارف صلح آمیز و بدون 
هیچ تبعیضی را مورد اشاره قرار 

داده اند.
عــالوه بــر اینکــه ایــن حــق 

کشــورهای عضــو ان پی تــی در 
از  ایــران  علیــه  قطعنامه هــای 

قطعنامــه ۱696 تــا ۱929 مورد 
اشاره قرار گرفته اســت، مقامات 
ســال های  در  نیــز  آمریکایــی 
گذشــته، بارها اذعان کرده اند که 
با حقوق هسته ای ایران مخالفتی 
ندارند. نکتــه مهم اما این اســت 
کــه حقــوق هســته ای صلح آمیز 

ایران بنا به تفســیر ایاالت متحده، 
حق غنی ســازی ایــران را در بر 

نمی گیرد.
ر  د

مقابــل روایت قبلی نقل شــده از جانب ســعید جلیلــی و همراهان وی در 
جلسه کمیسیون برجام، که اکنون با نقل قول کامال متفاوت رسایی همراه 
شده است، ســخنان روز گذشته علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت دهم 
و رئیس فعلی ســازمان انرژی اتمی قابل توجه اســت کــه از جمله گفته: 
وقتــی که به وزارت خارجه رفتم با توجه به ســوابقم در موضوع هســته ای 
به دنبال راه حل بودم. روابط ما با عمان هم بســیار خوب بود و برادرانمان 
برای وساطت اعالم آمادگی کردند ولی ما به جدیت آمریکایی ها اطمینان 
نداشــتیم به همین جهت یادداشــتی دادیم که اگر آمریکایی ها حاضرند 
با پذیرش حق هســته ای ایــران و لغو تحریم و غیره گفت وگــو کنند ما هم 
آمادگــی داریم کــه در نهایت با درخواســت اصلی آن هــا از طریق عمان 
زمینه گفت وگو فراهم شد و مســئولین ارشد نظام هم در جریان 
موضــوع قــرار گرفتند. به علــت بی اعتمــادی به 
آمریکایی هــا با شــرایطی موافقت شــد که 
موضوع پیگیری شــود. این موضوع از 
اواسط سال 90 شروع شد و باالخره 
برگــزاری اولیــن جلســه بهار 9۱ 
امکان پذیر شد. از اولین نشست 
تا اســفند همان ســال طول 
کشــید تا نشست دوم برگزار 
شــد که در آن آمریکایی ها 
کــه حق هســته ای و حق 
غنی ســازی را پذیرفتنــد 
و گفتنــد که ما آمــاده ایم 
که غنی ســازی شــما را به 
رسمیت بشناسیم. بنابراین 
حق غنی سازی در هیچ یک 
ســوی  از   ۵+۱ مذاکــرات  از 
آمریکایی ها به رســمیت شــناخته 
نشــده بلکــه در گفت وگــوی مســقط 
آمریکایی هــا حق غنی ســازی ایــران را 
به رســمیت شــناختند و بعد از این بود 
که دولت جدید آمــد و مذاکرات را 

پیگیری کردند.

درخواستدوممحمدرضارحیمیازمهدیهاشمی
حضور چهره های نامدار در زندان اوین همچنان خبرساز است. پس از آنکه مهدی هاشمی نزدیک به بیست روز پیش راهی اوین شد هر از چندی از اوین اخبار جنجالی به گوش می رسد. از ماجرای سکه های مهدی هاشمی تا »شب نشینی 
رحیمی و هاشمی« در شب اول حضور مهدی هاشمی در زندان. حاال خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرده که در آن از دومین درخواست محمدرضا رحیمی از مهدی هاشمی پرده برداشته است. این خبرگزاری می نویسد: »معاون 
اول دولت احمدی نژاد و استاندار دولت هاشمی در برابر آقازاده آیت الله نشسته است و از درخواست هایش می گوید؛ اولین درخواست درباره بازنشستگی اش است و مهدی قول پیگیری می دهد. دومین درخواست رحیمی از مهدی 
اما درباره حمله هایی است که برخی روزنامه های نزدیک به خانواده هاشمی به وی و مرخصی رفتن هایش از زندان داشته اند: »به روزنامه هایتان بگویید این قدر به مرخصی رفتن های من از زندان حساسیت نشان ندهند«. درخواست 
دوم رحیمی از مهدی هاشمی دقیقا همان چیزی است که فاطمه هاشمی بیشتر از لو رفتن درخواست اول از آن می ترسید؛ درخواستی که پیوند خانواده هاشمی رفسنجانی با محمدرضا رحیمی و همچنین »روزنامه گردانی« خاندان 

هاشمی را افشا می کند. فاطمه که به احتمال زیاد یکی از دو کاندیدای هاشمی ها در انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی است در مصاحبه با شرق نشان داد که هنوز چندان به ادبیات سیاسی خانواده وارد نیست و در 
طول یک گفت وگوی چند پاراگرافی، سناریوی سیاسی جلوه دادن حکم مهدی را با شکست مواجه کرده و یکی از روزنامه های نزدیک به خانواده خود را نیز علنا به واسطه اشتباه شخصی اش مورد هجمه قرار داده است«. 

وزارت فرهنگ و ارشاد به قم منتقل شود
آیت الله ســید محمدعلی علوی گرگانی از 
استادان برجســته حوزه علمیه قم خواستار 
انتقال مرکزیت فعالیت های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی به قم شد. وی در دیدار با 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
قم بــا بیان اینکه وزارت ارشــاد بخشــی از 

حوزه علمیه محســوب می شود و واسطه بین مردم و روحانیت است، گفت 
شایســته اســت که دولت برنامه ریزی کند و مرکزیت وزارت ارشاد را در قم 
قرار دهد. آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه باید کلیه اقدامات، طرح ها و 
فعالیت های وزارت ارشاد از قم به همه کشور نشات پیدا کند، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه دامنه نفوذ نظام اســالمی تنها محــدود به درون مرزهای 
ایران نمی شــود، فعالیت های وزارتخانه مذکور مــی تواند از قم به خارج از 

کشور نیز راه پیدا کند.

داستان سند چهارم هسته ای
حجت االسالم سیدمحمود نبویان نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی با 
تأکید بر اینکه برجام توافق نیســت، گفت: 
هر زمــان کنگره آمریکا و مجلس شــورای 
اسالمی برجام را تصویب کنند توافق صورت 
گرفته است. نماینده مردم تهران در مجلس 

همچنین از استناد مکرر برجام به برنامه بلندمدت تحقیق و توسعه در متن خود 
سخن گفت و افزود: آقای عراقچی به کلی منکر وجود چنین سندی شد در 
حالی که آقای شمخانی در جلسه  دیروز که مهمان کمیسیون بود عنوان کرد 
که عالوه بر برجام، قطعنامه شورای امنیت و نقشه راه آژانس، سند چهارمی 
نیز وجود دارد. به گفته نبویان صالحی هم گفته اســت از ســال سیزدهم بر 
اســاس برنامه بلند مدت تحقیق و توسعه دست ایران برای تولید سانتریفیوژ 

و غنی سازی باز خواهد بود که این خود، اذعانی به وجود سند چهارم است.

توصیه عارف  به هواداران دولت
محمدرضا عارف گفــت: اصالح طلبان به 
قصد پیروزی در انتخابات شــرکت می کنند 
و در این مسیر هواداران دولت انتظار است 
خود را در اردوگاه اصالح طلبی تعریف کنند 
تا روند پیروزی در انتخابــات با چالش های 
درون گروهی مواجه نشود. رئیس بنیاد امید 

ایرانیان درمورد ایده ائتالف با جریان رقیب با حفظ هویت اصالح طلبی نیز 
خاطرنشان کرد افرادی از جریان رقیب که این ایده را در محافل خصوصی 
مطــرح می کردند، اکنون در مقابل مطرح شــدن آن در فضای رســانه ای 
موضع گیری می کنند و به تکذیب آن می پردازند که این روش ها نشــانه کم 
لطفی شــان اســت.  وی تاکید کرد اگر در مجلس آینده اکثریت را به دست 
آوردیم ظرفیت عظیم اصالح طلبی و آستانه تحمل مان را نشان خواهیم داد 

و به هیچ وجه به دنبال حذف رقیب نخواهیم بود.

جمهوری خواهان به دنبال 
تکرار تجربه شکست خورده 

نباشند
نشســت نخبگان اوکالهما به ابتکار روتاری کلوپ 
ایــن ایالت کــه قدیمی تریــن و بزرگ تریــن روتاری 
کلوپ جهان است با حضور بیش از 2۵0 تن از افراد 
برجسته این ایالت تشکیل شده بود. ایالت اوکالهما 
از پایگاه های مهم جمهوری خواهان آمریکاســت. 
موسویان در نشست نخبگان ایالت اوکالهما با اشاره 
به اعتقاد عمــده جمهوری خواهان کنگــره آمریکا 
مبنی بر این که آمریکا باید توافق هسته ای را رد کرده 
و با اعمال فشــارها و تحریم های بیشــتر، امتیازات 
بیشتری از ایران بگیرد، گفت: آمریکا استراتژی فشار 
و تحریم بیشتر را به مدت 8 سال در دوره بوش و اوباما 
آزمود و دید که ایران با فشار و تحریم بیشتر، ظرفیت 
غنی ســازی خود را بیشتر توســعه داد. عجیب است 
کــه جمهوری خواهان به دنبال تکــرار همان تجربه 

شکست خورده هستند.

 اولین تجربه موفق مذاکره مستقیم 
ایران و آمریکا

معاون پیشــین سیاســت خارجی دبیر خانه شورای 
امنیت ملی ایران در این نشســت گفــت: اگر هدف 
آمریکا شفافیت در برنامه هســته ای ایران است که 
توافق هسته ای در برگیرنده حداکثر شفافیت برنامه 
هســته ای در قالب معاهدات بین المللی است. اگر 
هدف آمریکا اطمینان از نســاختن بمب هســته ای 
توســط ایران اســت که ایــن توافــق محکم ترین و 
جامع ترین راهکارهای پیشــگیری از ســاخت بمب 
هسته ای را مدون کرده به گونه ای که در تاریخ برنامه 
هسته ای جهان نظیر ندارد. به همین دلیل است که 
تمام کشــورهای جهان به جز نتانیاهــو از این توافق 
حمایت می کنند. موسویان با یادآوری تاریخ 60 ساله 
گذشته روابط ایران و آمریکا و تشریح موارد مهمی از 
دالیل بی اعتمادی های ایران به آمریکا گفت: توافق 
هســته ای اولین تجربــه موفق مذاکرات مســتقیم 
ســطح باالی ایران و آمریکا، اولین قــدم عملی در 
راه کاهش 36 ســال خصومــت و در نهایت گام اول 
اعتمادســازی بین ایران و آمریکاست. وی در ادامه 
گفت: واشــنگتن و تهران دارای اختالفات بزرگ و 
منافع مشــترک بزرگ هســتند. آمریکا معتقد است 
که ایران باید سیاســت های منطقه ای خود را تغییر 
دهد و ایران هم اعتقاد دارد که سیاست های آمریکا 
منطقه را به این فالکت انداخته است. زیرا که آمریکا 
در 60 ساله گذشته از نظام های فاسد دیکتاتوری در 
منطقه حمایت کرده که موجــب تولید فقر و بیکاری 
و توســعه نیافتگی در کشــورهای عربی شــده و در 
نتیجه عامل اصلــی بی ثباتی های موجود در منطقه 
و فروپاشی جهان عرب است. لذا این آمریکاست که 
باید سیاســت خود را در منطقه تغییر دهد. در نهایت 
ایران قدرت منطقه و آمریکا هم قدرت جهانی است و 
بحران های جاری خاورمیانه هم بدون همکاری این 

دو قدرت تاثیرگذار حل و فصل نخواهد شد.

 پیشنهاداتی برای تشنج زدایی 
در روابط ایران وآمریکا

این دیپلمات پیشــین ایرانی در پایان این نشســت 8 
پیشنهاد برای تعمیق روند تشنج زدایی در روابط ایران 
وآمریــکا ارائه کرد: اجرای کامل توافق هســته ای، 
توقــف اقدامــات خصومت آمیــز، منــزوی کردن 
جنگ طلبان، ادامه مذاکرات مســتقیم، همکاری 
در زمینه هــای منافــع مشــترک، مذاکــره در مورد 
اختالفــات، تقویت روابــط مردمی و تقویــت روابط 

اقتصادی.

دانا نیوز گفته است: »خواب های بدی که با حضور شورای نگهبان تعبیر نمی شود«
هجمه های رسانه ای اصالح طلبان برای همراه کردن چهره های صاحب نفوذ سیاسی به همراه حرف های نسنجیده دولت مردان یازدهم و 

فشارهای رسانه های ضد انقالب بر روی شورای نگهبان، کار را برای تایید و یا ردصالحیت کاندیداهای انتخابات دو چندان نموده است.

 ایلنا  گفته است: »اصولگرایان و تعداد کم صندلی های مجلس دهم«
»ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.« حکایت دیروز سعدی، داستان امروز اصولگرایان است. مهم نیست روی 

کدام حوزه انتخابیه انگشت می گذارید. در هر حوزه چند چهره شاخص اصولگرا اسب نمایندگی را زین کرده و وعده های انتخاباتی می دهند.

 بهار نیوز گفته است: »روی دیگر این زندان رفتن ها«
نوع واکنش آیت الله هاشمی به اجرای حکم زندان برای فائزه و مهدی بسیار قابل تامل و البته قابل تحسین است. شاید تا پیش از این 

بسیاری می گفتند که مگر هاشمی می گذارد که دختر و پسرش را زندانی کنند.

 مشرق نیوز گفته است: »اصالح طلب بدلی، چماق کهنه مخالفان عارف«
چماق »اصالح طلب بدلی« که سال هاست روی سر عارف قرار گرفته بهترین ابزار تندروها برای کنار گذاشتن دوباره او از میدان انتخابات 

آتی مجلس شورای اسالمی یا کاستن از سرعت حرکت وی برای رسیدن به کرسی های مجلس است.

 فارس گفته است: »درخواست دوم رحیمی از مهدی هاشمی چه بود؟«
دومین درخواست رحیمی از مهدی اما درباره حمله هایی است که برخی روزنامه های نزدیک به خانواده هاشمی به وی و مرخصی رفتن هایش از زندان 

داشته اند. درخواستی که پیوند خانواده هاشمی رفسنجانی با محمدرضا رحیمی و همچنین »روزنامه گردانی« خاندان هاشمی را افشا می کند.

عکس روزسایت نگار

دیدار رئیس جمهور 
اتریش با رئیس قوه 
قضاییه

هانس فیشر 
رئیس جمهور اتریش در 
ادامه دیدار با مقامات 
عالی رتبه ایران با آیت الله 
صادق الریجانی رئیس 
قوه قضاییه دیدار و 
گفت وگو کرد.

خبرنامه
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رصدخانه

همه مردان رئیس جمهور! 
با اعالم حمایت 42 سناتور از توافق هسته ای، پیروزی اوباما قطعی شد

با اعالم حمایت چهار سناتور دیگر آمریکایی از توافق هسته ای ایران، شمار 
حامیان این توافق در سنا به عدد 42 رســید. این بدان معناست که اکنون 
دموکرات های حامی توافق می توانند با استفاده از امتیاز »فیلیباستر« یا اطاله 
دادرسی، جلوی مطرح شدن قطعنامه مخالفت با توافق هسته ای ایران را 
گرفته و حتی نیاز به استفاده باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از قدرت وتو 
برای حفظ توافق را نیز از میان ببرند. این موضوع که به شکست تالش های 
جمهوری خواهان برای جلوگیری از اجرایی شــدن توافق هسته ای تعبیر 
شده، امروز )چهارشنبه( به مهم ترین موضوعی تبدیل شد که در صدر اخبار و 
تحلیل های رسانه ها و مطبوعات بین المللی قرار گرفت. اکنون بحث اصلی 
درباره این موضوع، به زمان پس از رای گیــری کنگره و رویکرد موافقان و 

مخالفان نسبت به نحوه اجرای این توافق معطوف شده است.
روزنامه »لــس آنجلس تایمز« امروز در مطلبی در این زمینه نوشــت اولین 
موضوع در دســتورکار ماه جاری کنگره، توافق هســته ای ایران است که 
از حمایت بین المللی برخوردار اســت، اما موجب تشــدید اختالف نظر در 
کنگره ای شــده اســت که پیش از این نیز به شــدت حزب گرا بــود. در این 
مطلب اشاره شده که با اعالم حمایت چهار سناتور دموکرات دیگر از توافق 
هســته ای، تعداد آرای کنگــره به نفع این توافق به عدد 42 رای رســید که 
مانعی بزرگ در برابر مخالفان اســت. با این حال، هنوز معلوم نیست همه 
دموکرات ها با استفاده از فیلیباستر در خصوص قطعنامه مخالفت با توافق 
هســته ای همراهی کنند. در همین حال، میچ مک کانــل رهبر اکثریت 
جمهوری خواه سنا به درباره توسل به فیلیباستر به دموکرات ها هشدار داده 
و به انتقاد از احتمال متوسل شــدن به چنین گزینه ای پرداخته است؛ زیرا 
می داند وادار شــدن اوباما به استفاده از حق وتو، ضربه ای جدی برای وی 

خواهد بود و کاخ سفید امیدوار است مانع از وقوع این سناریو شود. 
»واشــنگتن پســت« نیز درباره تحقق ایده اســتفاده از فیلیباستر، دیدگاه 
مشابهی دارد و می نویسد تحوالت شــب گذشته که با اعالم حمایت چهار 
سناتور دیگر از توافق هسته ای همراه بود، واکنش »محتاطانه« کاخ سفید 
و دیگر طرفداران توافق را در پی داشــت که ایــن امر، منعکس کننده عدم 

اطمینان از امکان توسل به فیلیباستر است. این عدم اطمینان به عواملی 
از جملــه حمــالت جمهوری خواهان، نبود اشــتیاق در میان بســیاری از 
طرفداران توافق به چنین اقدامی و متحد بودن حزب جمهوری خواه علیه 
توافق هسته ای بازمی گردد. اما نکته جالب توجه دیگری که مورد اشاره این 
روزنامه قرار گرفته، این است که با توجه به مخالفت رژیم اسرائیل و عناصر 
چشــمگیری از جامعه یهودیان آمریکا با توافق هسته ای ایران، سناتورها 
ریچارد بلومنتال،  گری پیترز و رون وایدن از مدت ها قبل به عنوان مخالفان 
احتمالی توافق قلمداد می شدند. بلومنتال و وایدن یهودی هستند و پیترز نیز 
روابط نزدیکی با رهبر یهودیان میشیگان دارد. همگی آن ها از زمان اعالم 
توافق در ماه ژوئیه، انتقادهایی از آن داشته اند. با این حال، هر سه سناتور،  
عالوه بر ماریا کانتِول، روز سه شنبه در بیانیه های مجزا اعالم کردند توافق 
اوباما و متحدان بین المللی اش با ایران را اگرچه نه توافقی عالی، اما بهترین 

توافق موجود می دانند. 
با این وجود، چه دموکرات ها با استفاده از فیلیباستر جلوی رای گیری درباره 
قطعنامه مخالفت با توافق هســته ای را بگیرند و چه اوباما با وتوی خود آن 
را بی اثر سازد، آنچه مسلم است، این است جمهوری خواهان این مرحله از 
رقابت در موضوع توافق هسته ای را باخته اند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی 
درباره این موضوع می نویسد جمهوری خواهان امتیازاتی را که به گفته آن ها 
به یک کشــور »حامی تروریسم« و غیرقابل اعتماد داده شده و بدین ترتیب 
به برنامه  هسته ای چنین کشــوری مشروعیت بخشیده می شود، محکوم 
می کنند. آن ها از آزاد شدن میلیاردها دالر دارایی های مسدود شده ایران و 
لغو تحریم تسلیحاتی این کشور ظرف پنج سال خشمگین هستند. در همین 
راستا، باب کورکر، سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا 
اعالم کرد: »ما می دانیم که در حال حاضر در سوریه ایران از دولت این کشور 

حمایت می کند«. برخی از محافظه کاران نیز به علت خطراتی که اسرائیل از 
ناحیه این توافق احساس می کند، با آن مخالف می نمایند. 

البتــه باید اشــاره کــرد کــه این رونــد جــاری، به معنــای ناامید شــدن 
جمهوری خواهان از ضربه زدن به توافق هسته ای نیست. »آسوشیتدپرس« 
صبــح امــروز خبــر داد گروهــی تحت رهبــری مقامــات ســابق و فعلی 
جمهوری خواه، تالش هایی را در برخی از ایالت های حساس در انتخابات 
ریاســت جمهوری آغــاز کرده انــد کــه هــدف از آن، ممنــوع کــردن 
سرمایه گذاری های عمومی در برخی شرکت هایی است که با ایران تبادالت 
تجاری دارند. این طرح که روز سه شنبه اعالم شد، در ابتدا آریزونا، کلرادو، 
فلوریدا، میســوری و اوهایو را هدف قرار می دهد، ولی بانیان آن می گویند 
امیدوار هســتند اقدامات مشــابهی را در نیمی از ایالت هــا پیگیری کنند. 
حدود 30 ایالت هم اکنــون قوانین یا سیاســت هایی در زمینه ممنوعیت 
سرمایه گذاری در ایران دارند. برخی از این تدابیر از زمان تصویب در حدود 
یک دهه پیش، به تدریج کاهش یافته اســت. اقدامات پیشنهادی جدید، 
این تدابیر را از طریق اصالحات قانونی اساســی یــا در برخی از ایالت ها، از 
طریق قوانینی که سیاســت های از پیش تصویب شده را توسعه می دهد، 

تقویت خواهد کرد. 
افزون بر ایــن، پایگاه تحلیلــی »المانیتور« نیز امــروز بخش هایی از متن 
پیش نویس یک طرح را منتشر کرده که توسط بن کاردین، سناتور دموکرات 
مخالف توافق هســته ای ایران تهیه و هــدف از آن، افزایش قدرت نظارت 
کنگره بر روند اجرای توافق هسته ای ایران اعالم شده است. با این وجود، 
بسیاری از حامیان توافق هسته ای می گویند مفاد این طرح، پتانسیل باالیی 
برای ضربه زدن به اصل توافق هسته ای داشته و بخش هایی از آن با نص 
صریح برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای )برجام( در تضاد است. به این 
ترتیب، آن گونه که مشخص است، مخالفان توافق هسته ای که از موفقیت 
خود در رد این توافق ناامید شــده اند، اکنون تمرکز خود را بر مانع تراشی در 
مسیر اجرای آن و اعمال فشار هر چه بیشتر بر ایران به منظور از میان بردن 

توافق قرار داده اند. 

اعزامزیردریاییهستهایروسیهبهمقصدسوریه
پایگاه اینترنتی »دبکا«، نزدیک به محافل امنیتی رژیم صهیونیستی، با استناد به اخبار به دست آمده از منابع اطالعاتی و نظامی خود، ضمن اشاره به اعزام زیردریایی »دیمیتری دونسکوی« )TK-208( با 20 موشک بالیستیک قاره پیما 
و 200 کالهک هسته ای به مقصد سوریه، آن را بزرگ ترین زیردریایی موجود در جهان و در کدگذاری های ناتو دارای عنوان گردباد نامید. بنابراین گزارش، هر یک از 20 موشک بالیستیک قاره پیمای موجود در این زیردریایی، بردی برابر 
با ۱0 هزار کیلومتر دارد و شش تا ۱0 کالهک هسته ای را حمل می کند. این زیردریایی روسی روز جمعه، چهارم سپتامبر سال جاری میالدی با اسکورت دو ناو ضد زیردریایی سفر خود را آغاز نموده و قرار است ظرف مدت ۱0 روز به مقصد 
خود در سوریه برسد. هم زمان با این اخبار، خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش داد مقامات آمریکا روز سه شنبه اظهار داشته اند که ظرف روزهای اخیر، دست کم سه هواپیمای حمل و نقل متعلق به روسیه در خاک سوریه فرود آمده اند. 
این مقامات تصریح کردند دو فروند هواپیمای باری »آنتونوف ۱24 کوندور« و یک فروند هواپیمای مسافربری نظامی در فرودگاهی در سوریه به زمین نشسته اند. به گفته یکی از مقامات آمریکایی هواپیماهای روس در فرودگاهی واقع در 
منطقه الذقیه )شــمال غربی سوریه( که تحت کنترل دولت بشار اسد اســت، فرود آمده اند. بر اساس این گزارش، روسیه تجهیرات مربوط به هواپیما و همچنین سازه های موقتی ساختمانی را مستقر کرده که گنجایش صدها نفر را دارد. 

این منابع، با اشاره به اینکه از انتقال احتمالی تسلیحات روسیه به محل، اطالعاتی در دست ندارند، گفتند استقرار این تجهیزات می تواند از ایجاد یک پایگاه هوایی پیشرفته حکایت داشته باشد.

راهبان بودایی با به صدا در آوردن شیپورها در کاخ پوتاال، پنجاهمین سالگرد تاسیس 
منطقه خودمختار تبت در لهاسا را جشن می گیرند.

 پترا الزلو، فیلمبردار تلویزیون آنالین در مجارستان که 
اقدام به لگدپرانی به مهاجران در حال فرار از دســت 

پلیس کرده بود، از کار اخراج شد.

توفان شن از روز دوشنبه بخش های گسترده ای از خاورمیانه، از جمله لبنان، سوریه، اردن و سرزمینهای اشغالی را فرا گرفته 
اســت. این توفان که با گرد و غبار بسیار ســنگینی همراه بوده صدها نفر را در بیروت و دیگر شهرهای لبنان روانه بیمارستان 

کرده و دست کم جان دو نفر را گرفته است

درگیری  خشونت آمیز پلیس 
بــا صدهــا پناهجــو در مرز 

مجارستان با صربستان!

 تمجید مشاور پادشاه عربستان از 
نخست وزیر رژیم اسرائیل

انور عشقی، از مسئوالن برجسته سعودی مدعی شد ایران از طریق 
مانورهایی که برای بی ثبات کردن منطقه انجام می دهد، در پی احیای 
عظمت گذشته خودش است و »امروز محصول آنچه را این کشور در 
عراق کاشته است، برداشــت می کنیم«. این مقام سعودی در ادامه 
ادعاهای خود افزود: »ایران از طریق توسعه طلبی در عراق و سوریه 
تا دریای مدیترانه که نقطه حرکت به سمت اروپا و مصر خواهد بود«. 
وی درباره روند صلح رژیم اسرائیل و فلسطین نیز گفت: »ما به بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیاز داریم زیرا وی فردی قوی، منطقی 

و واقع گرا است«. 

 پیوستن استرالیا به حمالت ائتالف 
ضد داعش در سوریه

تونی ابوت، نخســت وزیر استرالیا چهارشــنبه اعالم کرد کشورش 
مشــارکت خود را در حمالت هوایی در چارچوب ائتالف بین المللی 
به رهبری آمریکا علیه داعش گسترش خواهد داد تا عالوه بر عراق، 
سوریه را نیز شامل شود. ابوت در نشستی خبری گفت: »داعش نه تنها 
در عراق، بلکه در سوریه نیز باید از بین برود«. وی افزود: »از بین بردن 
این گروه، نه فقط برای پایان بحران انسانی در خاورمیانه، بلکه برای از 
بین بردن خطری که استرالیا و دیگر کشورهای جهان را تهدید می کند، 
مسئله ای اساسی است«. استرالیا با شش فروند جنگنده »ای ۱8« و 

دو هواپیمای پشتیبانی در عملیات عراق مشارکت دارد.

اعزام 35هزار نیروی جدید 
سعودی به یمن

خبرها از اعزام 3۵هزار نیروی جدید متجاوز سعودی به یمن حکایت دارد. 
نیروهای ائتالف منطقه ای به رهبری عربستان، برخی از یگان های 
نظامی خود را در نقاط مورد نظر در دو اســتان مأرب و الجوف مســتقر 
کرده اند. نیروهای ســعودی، بحرینی، اماراتی و قطری در این منطقه 
حضور دارند. گفته شده هدف از این تجاوز زمینی به خاک یمن، سیطره بر 
صنعاست. سخنگوی ارتش یمن با اشاره به شکست اهداف رژیم سعودی 
در یمن و روحیه باالی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی برای مقابله با 
تجاوز زمینی گفت: »متجاوزان را غافلگیر خواهیم کرد«. جنگنده های 

سعودی روز چهارشنبه شهرهای مختلف یمن را بارها بمباران کردند.

 واکنش کاخ سفید به قطعی شدن 
شکست جمهوری خواهان

جاش ارنست، سخنگوی کاخ ســفید، اظهار داشت دولت آمریکا از 
حمایت فزاینده کنگره آمریکا از توافق هسته ای ایران خشنود است. وی 
همچنین احتمال جلوگیری از رای گیری درباره توافق هسته ای در سنا 
را رد نکرد. ارنست درباره اعتراض جمهوری خواهان به احتمال استفاده 
از امتیاز »فیلیباستر« برای جلوگیری از رای گیری در این موضوع گفته: 
»این قوانین عمال مورد استفاده میچ مک کانل، رئیس اقلیت سنا در 
دوره قبلی قرار گرفت تا مانع از بسیاری از اهداف رئیس جمهور شود. 
مضحک اســت که مک کانل درباره تاکتیکی اظهار نگرانی کند که 

خودش آن را بارها مورد استفاده قرار داده است«.

بین الملل
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نبرد دولتی با اپل و مایکروسافت
فشار دولت آمریکا برای دسترسی به داده ها

ماجرای تالش های دولت آمریکا برای دسترسی به داده ها 
روی دســتگاه ها و احیانــا ســرورهای شــرکت های بزرگ 
تکنولوژی همچون گوگل، اپل و مایکروســافت، موضوع 
جدید نیســت و طی ماه های اخیر و به ویژه بعد از آن که این 
 NSA شرکت ها به شــدت برای ارائه اطالعات به دولت و
مخالفت کردند، فشــار دولتی بر این شرکت ها افزایش پیدا 
کرده اســت. اکنون اما خبر از آن می رسد که دولت آمریکا 
عمال وارد یک نبرد قانونی برای مجوز دسترسی به داده های 
خصوصی از جمله پیام ها شده است. این موضوعی است که 
»نیویورک تایمز« به آن اشاره کرده است. این نشریه در این 
گزارش یاد آور شــده است که نبرد فعلی میان دولت آمریکا 
و شرکت های اپل و مایکروسافت در دو جبهه جریان دارد: 
در یک جبهه NSA و دولت آمریکا در حال نبرد با اپل برای 
دسترسی به ســرویس iMessage است و در جبهه دیگر 
نبرد با مایکروسافت برای دسترسی به داده های موجود روی 

سرور این شرکت در »دابلین« ایرلند، جریان دارد.

حمله به اپل و رمزنگاری آن
بررســی و تحقیق وزارت دادگســتری درمورد اپــل بر روی 
موضوع iMessage تمرکز دارد که به عقیده دولت آمریکا 
مجرمان و قاچاقچی های اسلحه و مواد مخدر از آن استفاده 

می کنند. اپل در این خصوص اذعان می کند که ســرویس 
iMessage از رمزگذاری از نوع End-to-End استفاده 
می کند و این شرکت قادر به دیدن پیام های رد و بدل شده در 
این سرویس نیست. این موضوع البته پیش از این چندین بار 
از سوی این شرکت اعالم شده است و در آخرین اظهار نظر 
در این مورد نیز تیم کوک مدیر عامل اپل مجددا بر آن تاکید 
کرده بود.  موضوع رمزنگاری End-to-End که اپل از آن 
در سرویس iMessage و همچنین FaceTime استفاده 
می کند، به این معنی است که هیچ کس حتی خود اپل نیز 
قادر به دیدن و اســتخراج پیام های رد و بدل شــده در بین 
کاربران نیست و این امر دخالت اشخاص و نهاد های ثالث 
برای جاسوسی از این پیام ها و استخراج داده ها را غیرممکن 
 iCloud ساخته است. اما این نوع از رمزنگاری در سویس
اپل وجود ندارد و پیش از این اپل برخی از پیام های مورد نیاز 
NSA و دولــت آمریکا را روی این ســرویس به این نهاد ها 
تسلیم کرده است. این در حالی است که تیم کوک مدیر عامل 
شرکت اپل همواره از مدافعان حفظ حریم خصوصی کاربران 
بوده اســت و در سخنرانی های متعدد بر این موضوع تاکید 
کرده است. حتی وی تا جایی پیش  رفته بود که یکبار شرکت 
گوگل را برای همــکاری با NSA و دولــت آمریکا درمورد 
تسلیم اطالعات و داده ها مورد سرزنش قرار داده بود. وی در 

همین خصوص به نشریه »نیویورک تایمز« گفته است: حمله 
دیگری به آزادی و حریم خصوصی شــهروندان ما در حال 
انجام است و هر روز شاهد آن هستیم که این حمله وسعت و 
شدت بیشتری می گیرد. ما تصور می کنیم که این موضوع 

به شدت خطرآفرین و غیرقابل قبول است.

مقاومت سرسختانه مایکروسافت
مایکروسافت اما در حال حاضر نبرد سرسختانه ای را با دولت 
آمریکا و NSA بر سر دسترسی به داده های موجود در سرور 
مستقر در دابلین این شرکت دارد و موضوع هنوز منجر به این 
نشده است که دولت آمریکا توان دسترسی به این داده ها را 
داشته باشد. مشــاور حقوقی مایکروسافت »برد اسمیث« 
چندی پیش به شــکلی علنی درمورد این خواســته دولت 
آمریکا سخن گفت. وی اشاره کرد که پیروزی دولت آمریکا در 
دسترسی به این داده ها تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد 
داشت که از جمله آن ها باید به مشروعیت دولت هایی نظیر 
روسیه و چین به داده ها اشاره کرد. وی ادعا کرده بود که این 
امر منجر به ایجاد یک رویه قضایی برای کل جهان خواهد 
شــد. وی در همین خصوص به نیویورک تایمز گفت: مردم 
حق دارند و می خواهند بدانند که به لحاظ قانونی چه بالیی 
بر سر اطالعات و داده های آن ها خواهد آمد. فرانسوی ها 

خواهان حفظ حقوق خود تحت قانون فرانســه هســتند و 
برزیلی ها تحــت قانون برزیل. اگــر دولت های دیگر بدون 
اجازه دولت آمریکا به ســرورهای این کشور و اطالعات آن 
دسترسی پیدا کنند، واکنش دولت آمریکا چه خواهد بود؟  
این گفته ها در حالی اســت که قرار اســت امروز نمایندگان 
دولت آمریــکا و مقامات شــرکت مایکروســافت پیرامون 
این موضــوع در دادگاه پیرامون این موضــوع با یکدیگر به 
مجادله بنشــینند. پیش از این نیز در ماه گذشته نمایندگان 
شرکت های بزرگ تکنولوژی در آمریکا همچون اپل، گوگل 
و مایکروسافت با نمایندگان دولت آمریکا و NSA در کاخی 
تاریخی جلسه ای برگزار کردند که در آنجا نیز موضوع بحث 
پیرامون راه های دستیابی NSA و دولت آمریکا به داده های 
کاربران این شرکت ها بود. گفتنی است آنچه امروز بیش از 
همه منجر به تالش دولت آمریکا برای دستیابی به اطالعات 
کاربران اســت، ادعا و بهانه مبارزه با تروریســم بین الملل و 
شناســایی گروه های مجرم همچون قاچاقچیان اسلحه و 
مواد مخدر است. البته این موضوعات به هیچ وجه منجر به 
آن نشده است شرکت های تکنولوژیک با در اختیار گذاشتن 
اطالعات کاربران خــود به دولت، اعتماد کاربران خود را از 
دست بدهند و در نتیجه جنگ دولت آمریکا با این شرکت ها 

همچنان ادامه دارد.

نخستینتبلت12اینچمجهزبهویندوز10
بســیاری از کارشناســان پیش بینی 
کرده اند که اپل هفته آینده در جریان 
کنفرانس ساالنه خود مدل بزرگ تر 
رایانــه لوحــی iPad Pro را معرفی 
می کند. با این وجود مایکروســافت 
روز گذشــته از رایانه لوحی جدیدی با 
نمایشــگر ۱2 اینچی رونمایی کرد. 

این رایانه لوحی بزرگ مبتنی بر سیستم عامل ویندوز ۱0 
ساخته شده اســت و به صورت ویژه برای کسب و کارها 
 The و کاربران سازمانی عرضه می شــود. مرکز خبری
Verge در گزارشی ویژه توضیح داد این تبلت که به دنبال 
همکاری های مایکروسافت و توشیبا ساخته شده است، 
 20۱۵ IFA نخســتین بار در جریان کنفرانس جهانی
برلین در معرض دید عموم قرار گرفت. این تبلت ۱2 اینچی 
با بدنه پالستیکی ساخته شده است تا وزن کمی داشته 
باشد و امکان حمل آن برای کاربران سازمانی فراهم شود. 

از آنجایی که بــرای تبلت هایی با این 
اندازه الزم به نظر می رسد، توشیبا یک 
قلم هوشمند و صفحه کلید هوشمند 
هم ارائه کرده اســت کــه به صورت 
مغناطیســی به بدنه دستگاه متصل 
می شود. این نخستین رایانه لوحی ۱2 
اینچی جهان مبتنی بر سیستم عامل 
ویندوز ۱0 محسوب می شود و دو شرکت مایکروسافت 
و توشیبا کوشیده اند پیش از عرضه iPad Pro جدید به 
بازار، توجه کاربران سازمانی را به خود جلب کنند. شرکت 
مایکروسافت اســتراتژی هایی را در اختیار گرفته است 
تا به صورت گســترده وارد بازار جهانی رایانه های لوحی 
سازمانی شود. این شــرکت می کوشد نقش تبلت های 
Surface Pro را در بــازار ســازمانی پررنگ تــر کنــد و 
گزینه های بیشتری را برای رایانه های لوحی کوچک تر 

از ۱2 اینچ ارائه دهد.

ویدئوهایتبلیغاتیبهاینستاگرامهمرسید!
بر اساس اعالم اینستاگرام، به نظر 
می رســد باید خود را برای مشاهده 
تبلیغــات بیشــتر و طوالنی تــر در 
ســرویس های ایــن شــرکت آماده 
کنیم. این شــبکه اجتماعی مبتنی 
بر عکس محدودیت زمانی تبلیغات 
خــود را از ۱۵ به 30 ثانیــه افزایش 

داده، تبلیغاتی که همانند عکس ها، دیگر الزم نیست 
حتما نسبت تصویر مربعی داشــته باشند. اینستاگرام 
همچنین امکان ارائه تبلیغات را برای گستره بیشتری از 
کسب و کارها فراهم کرده و حتی کمپانی های کوچک 
نیز از همین ماه و با اضافه شدن بازارهایی مثل ایتالیا، 
اسپانیا، کره جنوبی، هند و مکزیک، می توانند نسبت 
گهی در پلتفرم تبلیغاتی این سرویس اقدام  به سفارش آ
کنند. گفتنی اســت اینستاگرام همچنین اعالم کرده 
 Marquee توسعه یک سرویس تازه و باکیفیت به نام

را نیز در دست دارد که گزینه ایده آلی 
به شــمار می رود تــا ســازندگان با 
استفاده از آن بتوانند در سریع ترین 
زمان به کاربــران زیــادی درمورد 
محصــوالت تازه خــود )رونمایی از 
ابزارهــا، آغاز اکران فیلــم ها و...( 
اطالع رسانی نمایند. این شرکت از 
سال گذشــته نمایش تبلیغات ویدیویی را در سرویس 
خود آغاز کرده بود، اما به نظر می رسد پس از خریداری 
شدن این سرویس توسط فیس بوک، قرار است از این 
به بعد شاهد شباهت بیشتر بین مکانیزم های تبلیغاتی 
این دو شبکه اجتماعی باشیم. گفتنی است که چندی 
پیش اینستاگرام محدودیت استفاده از تصاویر با قاب 
مربع را از این شــبکه اجتماعی محبــوب حذف کرد و 
اکنون این دومین تغییر عمده ای است که در کمتر از 

یک ماه در اینستاگرام شاهد هستیم.

حمایت برای طرح 
جویشگرهای بومی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در شــانزدهمین نشســت شورای 
راهبری جویشــگر بومی، بر حمایت ایــن وزارتخانه از 
شرکت های ارزش آفرین در اجرای طرح جویشگر بومی 
تاکید کرد. برات قنبری گفت: طرح جویشگر بومی یکی 
از طرح های کلیدی در راســتای شبکه ملی اطالعات 
محسوب می شود و انجام این طرح برای وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات یک ضرورت است. او با بیان اینکه 
وزارت ارتباطــات به تمام تصمیم های گذشــته درباره 
طرح جویشگر بومی پایبند بوده و تصمیم های شورای 
راهبری جویشگر بومی مورد احترام و تایید این وزارتخانه 
است، اظهار کرد: در اجرای این طرح، باید طوری حرکت 
کنیم که از آورده های خوب هر کدام از شرکت ها، دیگر 
شرکت ها هم استفاده کنند. وی افزود: دستاورد خوب 
این طرح زمانی خواهد بود که اعالم شود شرکت های 
مرتبط با این طرح به توانمندی رسیده اند و می توانند روی 
پای خود بایستند و دیگر به کمک دولت احتیاجی ندارند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت، خواستار 
تقسیم بازار بین شرکت ها، فعال شدن شرکت های دیگر 
و حرکت جمعی با حداکثر استفاده از توان نخبگان بخش 
شد و گفت: به همه آنانی که می توانند ارزشی بیافرینند، 
کمک خواهیم کرد و شرکت ها نگران هزینه تهیه سرور 
و پهنــای باند نباشــند. وی در عین حال خاطرنشــان 
کرد: سیاســت شــورای راهبری جویشــگر بومی باید 
کاهش هزینه های تمام شده برای شرکت ها باشد. در 
شانزدهمین نشست شورای راهبری جویشگر بومی، 
رئیس و دبیر شــورا گزارشی از پیشرفت طرح جویشگر 
بومــی بیان و در ادامه، موضوع جویشــگر یــوز و نحوه 
ادامه همکاری مطرح شد. براساس این گزارش، تمام 
اطالعات مربوط به این طرح در پایگاه اینترنتی جویشگر 
بومی بــه نشــانی " www.didras.ir " در دســترس 

عالقه مندان است.

برنامه های گوگل برای 
افزایش تبلیغات در جی میل

گوگل در حال طراحی یک ســازوکار جدید تبلیغاتی در 
خدمــات پســت الکترونیک جی میل اســت تا تمامی 
آگهی دهندگان بتوانند با ســهولت بیشــتری تبلیغات 
خود را برای کاربران نمایش دهند. گوگل چند سال قبل 
هم سیستم تبلیغاتی جی میل را تغییر داد تا آگهی های 
مختلف درصدر این ســرویس پست الکترونیک ظاهر 
شــوند. این اقدام با انتقاد برخی کاربران مواجه شد که 
معتقد بودند نمایش آگهی ها در صدر جی میل آزاردهنده 
است. با این حال گوگل این شیوه تبلیغاتی را ادامه داد و 
حال قصد دارد خرید این نــوع آگهی ها را برای تمامی 
آگهی دهندگان ساده تر کند. ارائه آزمایشی این خدمات 
از سال 20۱3 آغاز شــد و حال عالقه مندان می توانند 
 AdWords برای خرید مســتقیم این نوع تبلیغات از
استفاده کنند. در مقایسه با آگهی های اولیه جی میل، 
این نوع تبلیغات به شــیوه ای متفاوت عمل کرده و هم 
برای کاربران برنامه همراه جی میل و هم روی وب قابل 
مشاهده و در دسترس خواهد بود. در صورت کلیک کردن 
کاربران بر این آگهی هــا، نمایش آن ها به صورت تمام 
صفحه صورت می گیرد و ظاهرا در صورتی که کاربران 
بر روی آگهی ها کلیک کنند گوگل از سفارش دهندگان 
آن ها هزینه اضافی طلب خواهد کرد. برای تمامی این 
آگهی ها دو گزینــه forward و Save to Inbox هم 
در نظر گرفته شده و لینک هایی به همین منظور طراحی 
 Save to Inbox شــده اســت. در صورت کلیک روی
آگهی به inbox کاربر منتقل شده و کاربر می تواند با آن 

مانند یک ایمیل معمولی رفتار کند.

رصدخانه

ویندوز فون از iOS جلو زد!
بر اســاس گــزارش جدیدی 
که توسط موسسه تحقیقاتی 
 Kantar Worldpanel
منتشر شــده، ویندوزفون در 
برخــی کشــورهای جهان 
مانند برزیل از سیستم عامل 
iOS اپل محبوب تر اســت. 

در جــوالی ســال 20۱۵ ویندوزفــون از ســهم 
۵/9درصدی در برزیل برخوردار بوده که نسبت به 
سهم 3/6درصدی در سپتامبر سال 20۱4 رشد 
 iOS قابل توجهی داشــته است. در مقابل سهم
اپل در این کشــور کاهش یافته و از 6/۱درصد در 
سپتامبر ســال 20۱4 به 3/۵درصد در جوالی 

اســت.  رســیده   20۱۵
سیستم عامل اندروید گوگل 
هم کماکان جایگاه برتر خود 
را در برزیل حفظ کرده و سهم 
آن از 88/2 درصد در سپتامبر 
20۱4 بــه 89/۵ درصــد در 
جوالی 20۱۵ رسیده است. 
مایکروسافت در یک سال اخیر تالش فراوانی برای 
بازاریابی سیستم عامل ویندوزفون کرده و در نتیجه 
این فعالیت ها در برخی کشورها جایگاه ویندوزفون 
را ارتقا بخشیده است. پیش بینی می شود که با ورود 
هوشمندهای جدید مایکروسافت در پاییز این آمار 

بهبود سریع تری داشته باشد.

سامسونگ حافظه های رم 12 گیگابیت را معرفی کرد
سامســونگ دقایقی پیش 
از تولید انبــوه حافظه های 
رم ۱2Gb خبــر داد. طبق 
گفته سامســونگ این رم ها 
با اســتفاده از لیتوگرافی 20 
نانومتــری تولید شــده اند و 
به وســیله آن هــا می توان 

به ظرفیت رم 6 گیگابایتی در اســمارت  فون ها 
دســت یافــت. حافظه هــای رم ۱2 گیگابیتی 
جدید سامسونگ در واقع ظرفیتی برابر با ۱/۵ 
گیگابایت دارند و می توان با قرار دادن 4 عدد از 
آن ها در یک SOC به ظرفیت 6 گیگابایت یا 48 
گیگابیت دست پیدا کرد. این شرکت ادعا می کند 

کــه رم ۱2 گیگابیتی جدید 
این شرکت نســبت به رم 8 
گیگابیتی که در گذشته تولید 
می کرده 20درصد مصرف 
انــرژی کمتــر و 30درصد 
ســرعت بیشــتری دارد. در 
دســامبر )آذر( سال 20۱4 
این شرکت از رم های 8 گیگابیتی خود رونمایی 
کرده بود که هم اکنون در وان پالس 2، گلکسی 
اس 6 اج پــالس و گلکســی نــوت ۵ در حال 
استفاده هستند. از دیدگاه سامسونگ حافظه 
رم بیشتر به معنای مولتی تسکینگ و عملکرد 

بهتر سیستم عامل است.

امشب اپل آیفون جدید را معرفی میکند
چهارشنبه ۱8 شهریور یا به 
زبان دیگر نهم ســپتامبر، 
روز آیفون اســت. ساعت 
2۱:30 ایــن کنفرانس به 
طور رسمی آغاز می گردد. 
در این مراســم قرار است 
و  ســخت افزارها  اپــل 

دســتگاه های جدیــد خــود را بــرای عموم 
عالقه منــدان بــه محصــوالت این شــرکت 
رونمایی کند. از جملــه محصوالتی که بیش 
از همــه کاربران منتظر دیدن آن ها هســتند 
دو گوشــی هوشــمند جــدی ایــن شــرکت 
یعنــی آیفــون 6 اس و آیفــون 6 اس پالس 

اســت که از مدت ها پیش 
شــایعاتی درمــورد آن ها به 
گوش رسیده است و امشب 
قرار است از آن ها به شکل 
رسمی رونمایی شود. اما به 
احتمال بسیار زیاد رونمایی 
از ایــن دو هوشــمند تنهــا 
بخش مراسم اپل نخواهد بود. گفته می شود 
که احتماال در این مراسم آیپد پرو و اپل تی وی 
نســل جدید نیز، عرضه شود؛ شاید هم شاهد 
معرفی نسخه ارزان تر اپل واچ باشیم. پیش از 
این کارشناسان درمورد محصوالتی که امشب 
احتماال رونمایی می شوند گمانه زنی کرده اند.

آی تی
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پنجره

همه عالئم یک مرض واگیردار!
رفتار شناسی مصرف زده ها

مسعود ابراهیمی- مصرف گرایی این این روز ها پنجه در پنجه نسل ما انداخته و جامعه حکم کسی را پیدا کرده که درمان را می شناسد و آن را در دسترس دارد، اما استفاده ای از آن نمی کند. حتی 
در زمانی که نزدیک اســت مصرف زدگی پشتش را به خاک برســاند. اندیشیدن و به کارگیری حجت باطنی )عقل(، قناعت، پرهیز از اســراف و تبذیر و امثالهم همگی مولفه هایی هستند که آشنایی 
کودکان با آن ها، آنان را از ابتال به طاعون مصرف زدگی حفظ می کند؛ مرضی که این روز ها صغیر و کبیر، مذهبی و غیرمذهبی، فرادســت و فرودست نمی شناسد. در گفت و گو با دکتر جمشیدیان، 

روان شــناس و متخصص ارتباطات موثر به واکاوی فرهنگ مصرف زدگی، رفتارشناسی شناسی مبتالیان به این بیماری و راه های برون رفت از آن پرداخته ایم.

در ریشه یابی زمینه های مصرف زدگی، »محیط پیرامونی« 
در چه درجه ای از تاثیرگذاری قرار می گیرد؟

برخی از انسان ها به وضعیت »خودکنترلی« رسیده اند. این اشخاص قادرند 
با تکیه بر باور ها و توانایی های خودشــان در برابــر محیط پیرامونی منفعل 
و صرفا متاثر نباشــند. بنابراین وقتی با فرهنگی نظیر مصرف گرایی مواجه 
می شــوند، آن را بر مبنای باور ها و داشــته های ذهنی شان آنالیز می کنند 
و نهایتا به این نتیجه می رســند که مقوله مصرفگرایی مطلوب نیست و آن 
را طرد می کنند. بدیهی اســت به میزانی که شــخص از حالت خودکنترلی 
فاصله بگیرد و روحیه تبعیت از محیط در او قوی تر باشــد، به این ســو و آن 
سو کشــیده شدنش به واسطه تبلیغات و مشاهده جمعیت کثیری که دارند 
یک کار را انجام می دهند )ُمد ســازی( راحت تر خواهد بــود. بنابراین اگر 
در جامعه ای تبلیغات بازرگانی و تجاری مروج مصرف گرایی باشد یا بخش 
قابل توجهــی از اعضای جامعه دچار مصرف زدگی باشــند، او نیز به طرف 
ایــن فرهنگ گرایش خواهد یافت. این یک قاعده کلی اســت. پس اگر ما 
جامعه خویش را برای اندیشــیدن، تجزیه و تحلیل کردن، اهم فی االهم 
نمودن و از این دســت توانایی ها تربیت کرده باشــیم، خاطرمان آســوده 
خواهد بود که هر فرهنگ مخربی، نظیر مصرف زدگی آنان را مبتال نخواهد 
کرد. اما در غیر این صورت، می شــود اینکه هم اکنون می بینید و همواره 

باید نگران باشیم.
آیا ایــن ادعــا کــه مصرف زدگی یــک بیمــاری و ماحصل 

کمبودهای دوران کودکی است صحت دارد؟ 
اینکــه صــرف کمبودهای دوران کودکــی مولد بیمــاری مصرف زدگی در 
افراد اســت، به هیچ وجــه قابل قبول نخواهد بود. چه بســا افرادی که در 
کودکی از جمیع جهات برایشــان امکانات فراهــم بوده و با این حال مبتال 
به مصرف زدگی هســتند. باز هــم می گویم، تربیت، تربیــت و تربیت. اگر 
تربیت باشد در اوج فقر هم می توان انتظار داشت کسی با اندیشه و سبک 
و ســنگین کردن اوضاع نیازهای خــود را تامین کند و اگر تربیت نباشــد 
هیچ بعید نیســت در   نهایت برخورداری و رفاه حداکثری، فرد همواره دچار 
مصرف گرایی باشــد. این مســئله را در رابطه با مســائل جنسی هم مطرح 
می کنیم. میل جنســی و طمع برای مصرف از بیــن نمی رود، بلکه صرفا با 

تربیت صحیح کنترل می شود.
در دین اســالم به شــدت نســبت بــه قناعــت و پرهیــز از تجمل گرایی و 
مصرف زدگی ســفارش شــده اســت. اما می بینیم افــراد مذهبی غرق در 
مصرف گرایی شــده اند. اینکه یک مدرســه مذهبی باشد و شــعائر دینی را 
رعایت کند با اینکه آموزه های مذهبی را آموزش دهد دو چیز اســت. پس 
اینکــه پدر و مادری مذهبی باشــند، ضرورتا به این معنا نیســت که در بین 
فرزندانشان مصرف گرایی جایی ندارد. بلکه باید فرزندشان را با آموزه های 
دینی آشنا و او را مطابق با آن آموزه ها تربیت کرده باشند. در رابطه با مقوله 
تربیت ما خیلی پشــت گوش اندازانه و ســهل انگارانه برخــورد کرده ایم. 
طوری که چه مدارس، چه دانشــگاه ها، چه ســینما، چــه تلویزیون، چه 
پدران و مادران، هیچ کدام وظیفه تربیت انســان ها را آن طور که شایسته 

است، به عهده نگرفته اند.

بارز ترین مولفه هایی که وجود آن ها داللت دارد بر ابتالی 
یک جامعه به بیماری مصرف گرایی کدامند؟

خیلی ساده بگویم، وقتی شما رستوران ها را نگاه می کنید و می بینید آنچه 
به عنوان آشغال دور ریخته می شــود اغلب قابل استفاده است، این یعنی 
آن جامعــه از بیماری مصرف گرایــی رنج می برد. در صورتــی که در خیلی 
کشور ها نه تنها چنین چیزی را نمی بینید، بلکه در صورت وقوع، مرتکبین 
آن مجازات می شوند. من در بعضی از کشور ها می دیدم که اگر غذا اضافه 
می آمد، مجبور بودند خســارت آن را بپردازند. چون در ظاهر این است که 
شــخص اختیار اموال خود را دارد، اما این کشور ها ورای ماجرا را می بینند 
که این کار اگر به یک فرهنگ تبدیل شــود، کم کم منافع و اموال عمومی 

را به خطر می اندازد.
در فرهنگ دینی ما هم مالکیت و اختیار اشــخاص نسبت به اموالشان به 
رسمیت شناخته شده است. اما از آن طرف به پرهیز و حرمت اسراف و تبذیر 
نیز اشاره شده اســت و عقوبت های دنیوی و اخروی برایش در نظر گرفته 
شــده است. این یعنی اسالم به دنبال تربیت است و می خواهد انسان را به 
تعالی برســاند. افزون بر آنچه گفته شــد، اعضای جامعه ای که با بیماری 
مصرف زدگی دســت و پنجه نرم می کند، از بی ثباتی نیــز رنج می برند. زیرا 
اعضای آن پی در پی به دنبال تنوع طلبی های مخرب هستند و این باعث 
می شود که هیچگاه آرام و قرار نداشته باشند. بد تر اینکه تزلزل و بی ثباتی 
یک مرض مسری است. یعنی انسانی که دچار مصرف زدگی در استفاده از 
تکنولوژی های روز اســت، به تدریج در پوشش خود نیز دچار مصرف زدگی 
شده و مدام دغدغه این را دارد که لباس امروزش با لباس دیروزش متفاوت 
باشد، به تدریج به این فکر می افتد که اتومبیلش را متناسب با سال تعویض 
کند و... یعنی تزلزل برای او تبدیل به یک صفت می شــود و در جای جای 

زندگی اش بروز پیدا می کند.
اشــاره کردید به اینکه مصرف زدگی یک بیماری واگیردار 
است. کدام واکســن های تربیتی قادر است فرزندانمان 

را از آلوده شدن به این فرهنگ مصون بدارد؟
بشــر باید برای یک زندگی ماندگار تربیت شــود. اگر به شــخص از   همان 
کودکی تفهیم شد که سیستم آفرینش دارای مقرراتی است که نتایج اعمال 
او باالخره در یک جــا گریبان او را می گیرد، آن وقــت مراقب رفتار هایش 
خواهد بود. اگر اینگونه تربیت شــود، وقتی دارد اضافه می خورد می داند 
که ایــن اضافه در یک جایی گریبــان او را می گیرد. یــا در همین دنیا یا در 
جهانی دیگر که در اعتقاد ما از آن به عنوان معاد یاد می شــود. فرد باید به 
گونه ای تربیت شــود که بداند مصرف به اندازه، زندگی او را پایدار می دارد 
و ثبات و ســازگاری می بخشد. متاسفانه در جامعه ما خانواده ها آن طور که 
باید نســبت به تربیت بچه اهتمام الزم را ندارنــد و نمی دانند فراهم کردن 
امکانات یک چیز اســت و تربیت صحیح چیز دیگری. مدرسه نیز چندان 
بار تربیتی برای او ندارد. بنابراین کودک شــروع می کند به قضاوت کردن 

و جبران کردن خالهای روحی، عاطفی و روانی خود.
در تولد و سپس شیوع لجام گسیخته این فرهنگ، کدام 

یک را مقصر اصلی می دانید؟ دولت ها یا خانوده ها؟

ما در روایاتمان داریم که »الناس علی دین ملوکهم«. پس مردم دنباله روی 
سردمدارانشان هستند. شــک نکنید که اگر مردم ما ببینند مسئولینشان 
سوار ماشــین های گران قیمت می شــوند و مدیران کشــور در خانه های 
آنچنانی سکونت دارند و میهمانی هایی با هزینه های بسیار سنگین برگزار 
می کنند، به شــدت تحت تاثیر قرار می گیرند و این گونه رفتار ها برایشــان 
تبدیل به ارزش می شــود. همان گونه که مردم وقتی ببینند مسئولینشــان 
از راه های خــالف بیت المال را مصرف می کنند، با خــود می گویند چرا ما 
نکنیم؟ پس اصل ماجرا به بزرگان که   همان مســئولین باشد، برمی گردد.

اگر بزرگان یک کشــور سالمت رفتار داشته باشــند، تربیت فرزندان برای 
خانواده هــا بــه مراتب آســان تر می گردد. امــا در غیر این صــورت نه تنها 
خانواده در تربیت فرزندانش دچار مشــکل می شــود و نمی تواند اثرگذاری 
مطلوب را داشته باشد، بلکه شاید خودشان هم از رفتارهای مسئولینشان 
الگوبــرداری کنند. خانواده هــا بچه ها را تربیت می کنند، اما مســئولین و 
دولتمــردان، جامعه کــه خانواده ها را در بــر می گیرد را تربیــت می کنند. 
اگر ســردمداران هیچ تالشــی برای برچیــده شــدن مصرف گرایی نکنند 
و خودشــان را به عنوان قدم اول اصــالح نکنند، خانواده هــا نیز منزوی 
می گردنــد. زیرا کاری از دستشــان بــر نمی آید. یک خانواده بــرای اینکه 
 بتوانــد خــود را از فرهنگ فعلی جامعــه مصون بدارد، مجبور اســت انزوا 

اختیار کند.
آیا مصرف گرایی به آن شــدت که در ایــران می بینیم، در 
ســایر کشــور ها هم وجود دارد؟ آن ها چه تدابیری برای 

مبارزه با این فرهنگ اندیشیده اند؟
در حال حاضر ژاپن در مدارس خود به تربیت مصرف می پردازد. یعنی جزء 
آموزه هایشــان ســبک زندگی و مهارت های مربوط به آن گنجانده شــده 
است. در کنار این آموزش ها، از وضع قوانین بازدارنده نیز غافل نشده اند. 
برای مثال در کنار اینکه لزوم به اندازه ســفارش دادن غذا در رستوران را 
از کودکی به فرزندان می آموزند، اگر کسی که به رستوران رفته است مازاد 
بر میزان نیازش غذا ســفارش دهد و قادر به اتمام آن نباشد، باید متحمل 
جریمه هایــی افزون بر هزینــه غذاهای ســفارش داده شــده و به نوعی 
مجازات بشود. یا مثال اســترالیا که برای بسط و اشاعه سبک زندگی مورد 
نظرشــان فرمول و نســخه هایی ارائه می دهند، برای خانواده سبد غذایی 
تعریف و نیاز خانواده هــا را ارزیابی می کنند تا از هــر چیز مقدار الزمش را 
گوشــزد کنند. چیــزی که از آن به عنــوان امنیت غذایی یاد می شــود. به 
خانواده ها می گویند که مصرف مواد غذایی بیشــتر از این مقدار، اضافه و 
فاقد ضرورت است. در برخورداری از امکانات عمومی نیز محدودیت هایی 
گذاشــته شده اســت. به این ترتیب که اگر کســی مازاد بر نیازش اقدام به 
مصرف کند، طوری که قهرا در برخورداری دیگران از آن امکانات اخالل 
ایجاد کند، با قوانین بازدارنده مواجه می شــود. در عوض در کشور ما گویا 
اصوال تربیت، جزء وظایف والدین، مدارس، دانشــگاه ها و... محســوب 
نمی شــود. حتی در بعضی از درس ها که تا حدودی به معنای خاص کلمه 
به مقوله تربیت صحیح توجه شده بود، این دروس کمرنگ و بعضا برچیده 

شده اند که جای تامل و البته تاسف دارد.

ارث؛ مهم ترین عامل موخوره
ایســنا- دکتر غالمرضا عشــقی، متخصص پوســت و مو گفت: افرادی کــه یکی از اعضای 
خانواده شــان مبتال به موخوره اســت، امکان ابتال به موخوره در آن ها افزایش می یابد. عالوه 
بر ارث که مهم ترین علت ابتال به موخوره است، عوامل دیگری نظیر استفاده بیش از اندازه از 
سشــوار، قرار گرفتن در معرض آفتاب، رنگ مو، دکلره، فر کردن موها، اســتفاده از ژل و اتو مو 

در ایجاد و تشدید موخوره نقش بسزایی دارد.
عشــقی با بیان اینکه موخوره به وضعیتی گفته می شــود که در آن موها حالتی دوشــاخه پیدا 
می کند و تا زمانی که کوتاه نشــود موخوره نیز تا انتهای ریشه مو ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: 
به علت بلندی موها شیوع موخوره در خانم ها بیشتر از آقایان است. بهتر است افرادی که دچار 
موخوره شــده اند پس از اســتحمام یک میلیمتر از انتهای موهای خود را با روغن زیتون چرب 

کنند، این امر به بهبود و عدم تشدید موخوره کمک می کند. 

بروز کبد چرب به دلیل خوردن آب همراه با غذا
تســنیم- محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی گفت: پزشکان طب سنتی 
بر این عقیده هســتند که خوردن چند نوع غذا با یکدیگر به معده آســیب وارد می کند و موجب 
اختالل هضم می شــود. دردهای مفصلی نیز از پیامدهای خوردن چند غذا با یکدیگر اســت. 
بر هم خوری و با هم خوری بســیار به معده آســیب وارد می کند، ســالمت معده یعنی سالمت 
همه اعضای بدن. خوردن غذا  با معده پر در حالی که معده در حال هضم غذای قبلی اســت 

بسیار برای معده مضر است.
وی افزود: افزودن گالب و زعفران به غذا خود مشــام سیســتم گوارش را صفا می بخشــد و 
اشتهای افراد را به غذا می افزاید. همیشه زمانی که عطش واقعی وجود دارد آب خورده شود، 
عطش غیرواقعی را می توان از اینجا تشخیص داد که شخص با آب خوردن تشنگی اش برطرف 

نمی شود و به اصطالح تشنگی کاذب دارد و در این زمان بیشتر به آب میل پیدا می کند.

تاثیر چرت نیمروزی بر سالمت قلب
مهر- پژوهشــگران در بررســی عادات مفید و مضر برای بدن انسان به این نتیجه رسیدند که 
یک چرت نیمروزی در ســاعات بعدازظهر می تواند به سالمت قلب کمک کرده و فشار خون را 
کاهش می دهد. در این مطالعات مشــخص شد که مصرف بیش از حد قهوه برای افراد جوان 
نامناسب بوده و خطر ابتال به حمالت قلبی را در آن ها افزایش می دهد. در این مطالعات همچنین 
مشخص شد افرادی که دارای خواب کوتاه و آرام در ساعات نیمروز هستند، داروهای کمتری 

به نسبت سایر افراد مصرف می کنند.  
در این تحقیقات پژوهشــگران دریافتند افرادی که در ســاعات میانی روز چرتی کوتاه می زنند 
گردش انقباضی قلب منظم تر و فشار خون کمتری نسبت به سایر افراد دارند. همچنین مشخص 
شد افراد جوانی که دارای فشار خون باال هستند باید در مصرف قهوه و محصوالت کافئین دار 

احتیاط کرده و حداکثر به صورت روزانه دو یا سه فنجان کوچک قهوه بخورند.

۵نشانهکمبودآبدربدن
در  کافــی  آب  نبــودن  ایســنا- 
بــدن با عالئمــی همراه اســت که 
نشــان دهنده این کمبود هســتند. 

از جمله:
۱. احساس خستگی: کارشناسان 
بر این باورند که نوشیدن آب به اندازه 
کافی و الزم برای بدن سطح انرژی 

را افزایش می دهد و برای رفع خستگی موثر است.
2. افزایش وزن: بررســی ها نشــان می دهد نوشیدن 
آب به کنترل اشــتها و پایین نگه داشتن سطح کالری 

مصرفی کمک می کند.

3. آســیب دیدگی مفاصــل: آب با 
چرب کــردن و به اصطــالح روغن 
کاری کردن مفاصل در تسکین درد 

این نواحی نقش دارد.
4. ضعف سیســتم ایمنــی: وجود 
آب کافــی در بدن مانــع از ابتالی 
فرد بــه مشــکالتی چون ســرفه، 

سرماخوردگی و آنفلوآنزا می شود.
۵. ظاهر نامناســب پوست: نوشــیدن آب کافی مانع 
از آن می شود که پوست به شــکل خشک و چروکیده 

جلوه کند.

موادغذاییمفیدبرایمقابلهباآسم
التهابــی و  آســم یــک بیمــاری 
رایــج مجــاری تنفســی اســت که 
متاســفانه گریبان خیلی ها را گرفته 
و نفسشــان را بــه شــماره انداخته 
اســت. خوشــبختانه برخــی مواد 
غذایی می توانند از بروز این مشکل 
پیشــگیری کنند. قهــوه: کافئین 

موجود در آن نیز باعث گشــاد شــدن مجاری هوایی 
می شــود. با این حال اگر قهــوه بی خوابتان می کند از 
مصرف آن بپرهیزید. ماهــی آزاد، ماهی خال مخالی 
و دیگر مواد غذایی سرشــار از امــگا 3: امگا 3 موجود 

در ماهی های چــرب و برخی مواد 
غذایی دیگــر باعث کاهش التهاب 
بدن از جملــه التهاب های مجاری 

تنفسی می شود.
پیــاز: مصــرف منظــم پیــاز باعث 
کاهــش حمالت آســم می شــود. 
این مــاده غذایی حــاوی ترکیبات 
ضدالتهابــی از جملــه کرســتین اســت کــه یــک 

آنتی اکسیدان قوی محسوب می شود. 
ســیب: ســیب نیز مانند پیاز حاوی کرســتین است و 

بنابراین به کاهش حمالت آسم کمک می کند.
بهترین زمان برای 

برداشتن خال و لک صورت
یک فوق تخصص پوست با اشاره به اینکه خوردن 
ترشــی و ماســت همراه هم ســبب بیماری پیسی 
نمی شــود، گفت: افراد بزرگ شــدن خــال همراه 
بــا درد و خونریزی را جــدی بگیرند. الهــه باطنی 
در گفت وگــو با فــارس، در رابطه بــا موضوع خال 
و لک و مــک در بدن گفت: خال هــا اصوال زمینه 
ژنتیکی داشــته و به رنگ های سبز، آبی، قهوه ای 
و ســفید و در اندازه های یک ســر ســوزن تا بیش 
از نصف بــدن موجود هســتند. خال هــای بزرگ 
بیشــتر مادرزادی بوده و از موقــع تولد با فرد همراه 
است. در زمان بلوغ مو دار شده و رنگ تیره به خود 
می گیرد که این مســئله هشــداری بــرای بیماران 
به شــمار می رود. چــرا کــه از لحاظ علمــی ثابت 
 شــده یک درصد این خال ها ممکن اســت بدخیم 

شوند.
وی با اشاره به اینکه سن ۱4 تا ۱7 سالگی خال های 
بزرگ بدن بهتر اســت برداشته شــوند تا به سمت 
بدخیمی پیش نروند، ادامه داد: این خال ها باید به 
صورت مداوم توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرند 
و در صورتی که خال فرد تغییر رنگ داد و یا با خون 
و درد همراه شــد حتما افراد باید نسبت به برداشتن 

آن و مراجعه به پزشک اقدام کنند.
باطنــی بــا بیــان اینکــه خال هــای مــادرزادی 
مــو دارد و تیــره اگــر از ۱0 ســانتی متر بــه بــاال 
باشــند خطرناک تــر بــوده و بایــد آن هــا را جدی 
گرفت، گفــت: خــوردن ترشــی بهتــر اســت در 
افــرادی که مبتال به پیســی هســتند اندک باشــد 
چرا که ترشــی رنگ دانه ســازی را مهــار می کند و 
سبب گســترش این بیماری خواهد شد. همچنین 
ماســت نیز اســیدالکتیک دارد و همچــون لیمو 
 و غوره و ترشــی برای افــراد مبتال بــه لک و پیس 

توصیه نمی شود. 
این فوق تخصص پوست درباره برداشتن خال های 
معمولی گفت: بهتر است افراد خال های کوچک 
و معمولی را در ســنین زیر ۱8 تا 20 ســال برندارند 
چون احتمال عود آن و بازگشــت به پوســت وجود 
 دارد. لــذا بهتریــن زمان برداشــتن خــال باالی 

20 سال است. 
برای انجام این کار می توان از مواد الیه بردار، لیزر 
و فریز اســتفاده کرد و بهترین راه برای مسئله لک 
و مک پیشــگیری اســت که می توان بــا کمتر قرار 
گرفتن در معرض نور مســتقیم آفتاب از این مسئله 

جلوگیری کرد.
وی در مورد اینکه آیا خال های بدن و لک و مک ها 
زایش می کنند، افزود: این مســئله گاهی درســت 
و گاهی غلط اســت برخــی مواقع ایجــاد ضایعات 
اقمــاری اطراف خال و لک و مک ایجاد می شــود 
ولی برخی مواقع ژنتیک ســبب افزایش آن شــده 
اســت. درباره تفــاوت خال و لک و مــک می توان 
به ایــن نکته اشــاره کرد کــه در خال ســلول زیاد 
اســت ولی در لک و مک مالنین پوســت افزایش 
یافتــه و مهم تریــن راه تشــخیص ایــن دو بــا هم 
تکه برداری اســت ولی اصوال  کســی ایــن عمل را 
 انجــام نمی دهــد و خود پزشــکان عمدتــا قادر به 

تشخیص آن هستند.

سالمت
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یک ســال به المپیک باقی مانده و تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران با یک نتیجه ضعیف مسابقات جهانی آمریکا را ترک 
می کند. نتیجه ضعیفی که البته قابل پیش بینی بود و روند 
نزولی کشتی فرنگی ایران در چند سال اخیر این زنهار را به 
ما داده بود که اگر به فکر نباشیم و اشتباهات قبلی مان را 
جبران نکنیم به این روز دچار می شــویم. روز و روزگاری که 
در آن سهمیه کشتی فرنگی ما از مسابقات جهانی تنها سه 
ســهمیه از هشت سهمیه المپیکی اســت. این سرنوشت 

تیمی است که در المپیک قبلی تیم قهرمان بود.
تیم ملی کشــتی فرنگی ایران که تا همین ســه سال پیش 
و بــه مدد حضور یــک مربی جهانی و بــا کالس به قدرت 
بالمنازع جهانی بدل شــده بود حاال در مسابقات جهانی 
کشــتی گیرانش را در رده هــای نازل چهاردهم و ســی و 
چهارم جهانی می بیند. کسب سه سهمیه از هشت سهمیه 
المپیکی تنها ره آورد تیمی است که وقتی در المپیک لندن 
سه مدال طال کسب کرد، با ناداوری کشتی گیر چهارمش 

)ســعید عدولی( از کســب مدال طال بازماند. اما حاال ره آورد این تیم از سفرش 
بــه آمریکا هیچ مدال طالیی نیســت. ســتاره های تیم گیج و ســردرگم بودند و 
اسطوره ای مثل ســوریان حتی در رده بندی وزن خودش هم جایی نداشت. این 
نتیجه یک کج سلیقگی بزرگ در کشــتی فرنگی ایران است که از یکی دو سال 
پیش همه نسبت به آن تذکر داده بودند اما گوش های مغرور و خودستا خودشان 
را به نشنیدنش زدند. ناشنوایی که اگر در یک سال باقی مانده تا المپیک برطرف 

نشود دیگر کار از کار گذشته است.
 اهمیت کار فرنگی کاران ایــران در المیپک قبلی آنجایی 
مشخص می شود که بدانیم از مجموع چهار مدال طالی 
کاروان ایران، ســه تایش توسط شاگردان محمد بنا کسب 
شــد و همین هم به کاروان ایــران کمک کرد تــا در پایان 
رقابت ها در جایگاه هفدهم المپیک قرار بگیرند. محمد بنا 
با سبک و سیاق خاص و متفاوتی که داشت تیمی را راهی 
مسابقات کرد که البته سهمش بیشتر از سه مدال طال بود 
و اگر ناداوری گریبان ســعید عبدولی را نمی گرفت شــاید 
این آمار درخشان، درخشان تر از این هم می شد. بدون بنا 
و شاگردانش ســهم ایران از المپیک لندن تنها یک مدال 
طالی بهداد ســلیمی می بود. همان طور که بدون محمد 
بنا ســهم ایران از رقابت های جهانی الس وگاس تنها یک 

نقره و یک برنز است.
برای اینکه بدانیم چه اتفاقی رخ داد تا کشتی فرنگی ایران از 
قله های افتخار به این روزگار دچار شود نباید راه دوری برویم. 
همه چیز از جایی شروع شد که رسول خادم با 37 رای از 38 

رای ممکن مجمع، به عنوان رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد. پیش از این 
رسول خادم سرپرست فدراسیون کشتی بود و بیشتر در حوزه تیم ملی آزاد فعالیت 
می کرد و محمد بنا هم در تیم ملی فرنگی کار خودش را می کرد. اما با مشروعیت 
گرفتن قدرت رسول خادم در فدراسیون کشتی کم کم عصر بر محمد بنا تنگ و 
تنگ تر شد تا سرانجام بنا از تیم ملی قهر کرد. بنا که سابقه قهر کردن از تیم ملی 
را پیش از این هم داشت اگرچه کارش با انتقاداتی مواجه شد اما به مانند دفعات 

قبل دیگر به تیم ملی بازنگشت تا تیم به احد پازاج سرمربی 
تیمی شود که روز به روز افولش بیشتر به چشم بیاید و حاال 
و در فاصله یک سال تا المپیک همه را حسابی نگران کند.

 آنچه موجب اختالف میان محمد بنا و فدراســیون رسول 
خادم شد قدرت گرفتن شورای فنی بود. محمد بنا را همه 
»مرد خاص« کشتی ایران می نماند. این خاص بودن عالوه 
بر سبک و سیاق و منش و رفتار خود بنا به شیوه مربیگری 
او هم برمی گردد. محمد بنا چندان به مســابقات انتخابی 
برای تیم ملی اعتقادی نداشت و معتقد بود خودش تیمی 
را می بندد که به آن اعتقاد دارد و عملکرد تیم را هم تضمین 
می کرد. اتفاقی که تا اینجــای کار در ورزش ما جواب داده 
بود و کشــتی فرنگی که سال های برای ما بی هیچ مدالی 
روزگار می گذارند به یکباره به ورزش مدال آور و تعیین کننده 
تبدیل شــد. اما قدرت گرفتن شورای فنی و گذاشتن شرط 
مسابقات انتخابی برای تیم ملی فرنگی موجب شد تا محمد 
بنا از همکاری با فدراسیون فوتبال سرباز زند. در واقع وقتی 
فدراسیون پایش را در حیطه تخصصی بنا کرد او از اصول خود کوتاه نیامد و عطای 
تیم را لقایش بخشید. بماند که بعدها همان شورای فنی و شخص رسول خادم از 
مواضع خود در خصوص مسابقات انتخابی بازگشتند و مثال همین حمید سوریان 
که شب گذشته دیسکالفه شد و حتی سهمیه المپیک هم نگرفت را از راهی غیر 

از انتخابی در ترکیب تیم ملی جای دادند.
آنچه در ماجرای افول کشــتی فرنگی از همه عجیب تر اســت عــدم پادرمیانی 
مســئوالن عالی رتبه ورزش کشور و پیشکســوتان ایرانی 
در این ماجراســت. اینکه محمد بنا با هــر متر و معیاری از 
سطح کشــتی فرنگی ما باالتر است و از همین رهگذر هم 
به مدد چند ســال بودن در کنار این تیــم، آن را با خود باال 
کشــیده موجب می شود تا هر انســان خیراندیشی تالش 
کند تا اختالفات از میان برود. کما اینکه فرصت یک ساله 
تا المپیک هم بــرای بازگردندن او فرصت بدی نیســت و 
می توان امیدوار بود در این یکســال تیم تغییر و تحولی پیدا 
کند. اما گویا مسئوالن سرشــان جای دیگری گرم است و 
رشته هایی مانند کشــتی و وزنه برداری فقط به درد عکس 
یادگاری گرفتن با مــدال آوران می خورند و در بقیه روزهای 
سال باید آن ها را به فراموشــی سپرد. در روزهایی که حتی 
میزان مرخصی کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال هم 
می تواند دغدغه مســئوالن باشــد بد نیست نگاهی هم به 
رشته های مهمی چون کشــتی کند. چون اگر این نگاه و 
توجه نباشد دیگر مدالی هم در المپیک نیست تا مسئوالن 

با آن عکس یادگاری بگیرند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

امان از بلیت های 
گران! 
تیم ملی افغانستان در ورزشگاه 
آزادی با نتیجه 6-0 مغلوب 
تیم ملی ژاپن شد. این در حالی 
بود که قیمت باالی بلیت بازی 
موجب شد تا برخالف بازی تیم 
ملی امید افغانستان در تهران، 
تماشاگران اندکی به ورزشگاه 
راه پیدا کنند.

تیتر دو

 تونس ما را به 
برگرداند جام جهانی 

در دومین روز از مســابقات جــا م جها نی 20۱۵ 
تیــم  ملــی والیبــال ایــران بــه مصــاف تونس، 
نایب قهرمــان آســیا رفــت و بــا نتیجــه 3 بر یک 
پیروز شــد. تونس یکــی از تیم هــای مطرح قاره 
آفریقاست که به عنوان نایب قهرمان این حوزه به 
جا م جها نی راه یافته اســت. آن ها در روز نخست 
مســابقات ســه بر صفر مقابل لهســتان شکست 

خورده بودند.
تیم  ملــی والیبــال ایران نیــز به عنــوان بهترین 
تیم آســیا در این مســابقات حاضر شــده اســت. 
والیبالیست های ایران روز قبل سه بر یک مقابل 
تیم  ملی آرژانتین مغلوب شــدند و در این بازی به 
گردان  دنبال نخســتین پیروزی خود بودند. شــا
کواچ که در طول بازی در دفاع روی تور حریف را 
کامال تحت فشار قرار داده بودند ست های اول، 
سوم و چهارم را با امتیازات 2۵ بر ۱7، 2۵ بر ۱4 
و 2۵ بر 20 برنده شــدند و ست دوم را 2۵ بر 2۱ 

گذار کردند.  وا
با توجه به پتانســیل دو تیم انتظار نمی رفت ایران 
گذار کند و امیدواریم  یک ست را به حریف خود وا
در ادامــه رقابت هــا این ســت از دســت رفته در 
رده بندی کلی تیم ها برای کشورمان دردسر ساز 
نشــود. تیم  ملی والیبال ایران در این مســابقه با 
پیراهن ســفید و با ترکیب محمد موســوی، سعید 
معروف، امیر غفور، مجتبــی میرزاجانپور، میالد 
عبادی پور، عادل غالمی و مهدی مرندی کار را 
آغاز کرد. این در حالی بود که شــهرام محمودی 
غایب بــزرگ تیــم  ملی والیبــال ایران به شــمار 
می رفــت، زیرا بــه دلیل مصدومیــت اجازه بازی 
را پیــدا نکرده بــود. نکتــه جالب اما اظهــار نظر 

اســلوبودان کواچ بعد از این پیروزی بود. 
گردان خود ناراضی بود  کواچ که به شدت از شــا
اعالم کرد که هیــچ نکته مثبتی در بازی تیم ملی 
نمی بیند. اسلوبودان کواچ در نشست خبری پس 
از بــازی در جمع خبرنــگاران گفت: مــا به بازی 
خودمان ادامه دادیم. من امیدوارم و آرزو می کنم 
کــه از فردا بهتــر بازی کنیــم چونکه هیــچ نکته 
مثبتــی در این شــرایط نمی بینم. ما بایــد اعتماد 
به نفس بیشــتری داشــته باشــیم و تالش کنیم 
بازی خیلی بهتری نســبت بــه دیروز و امروز ارائه 
کنیــم. تیم ملــی والیبال ایران فردا، پنجشــنبه، 
۱9 شــهریورماه در ســومین مســابقه خــود در 
رقابت های جام جهانی 20۱۵ از ســاعت 7:40 

به وقت تهران بــه مصاف ونزوئال خواهد رفت.

صدرنشینی انگلیس و 
اسپانیا

در ادامــه دیدارهای مقدماتی جــام ملت های اروپا 
تیم های ملی فوتبال انگلیس و اسپانیا برابر حریفان 
خود پیروز شدند و اتریش هم با بردی شگفت انگیز 
در خانه سوئد راهی مرحله نهایی این مسابقات شد. 
تیم ملی فوتبال انگلیس سه شنبه شب در ورزشگاه 
ومبلی لندن میزبان ســوئیس بود که ایــن تیم را با 
دو گل از پیش روی برداشــت. هــری کین )67( و 
وین رونی )84- پنالتــی( زننده دو گل تیم انگلیس 
در این مســابقه بودند. این پنجاهمین گل رونی در 
بازی های ملــی بود که باعث شــد وی بــه تنهایی 
رکورددار بشــترین گل ملی در تاریخ انگلیس شود. 
انگلیس که قبل از این صعود خود را به مرحله نهایی 
مســجل کرده بود با این پیروزی 24 امتیازی شد و 
با 9 امتیاز فاصله نســبت به سوئیس که در رده دوم 
قرار دارد جایگاهش را در صدر جدول  مستحکم تر 
کرد. از گروه C نیز تیم ملی اسپانیا در زمین مقدونیه 
یک بر صفر پیروز شد. تام پاکوفسکی در دقیقه 8 به 
اشتباه دروازه خودی را گشود تا بدین ترتیب اسپانیا 
3 امتیاز دیگر کســب کند و با 2۱ امتیاز صدرنشین 
گروه شود. اســلواکی با ۱9 امتیاز تیم دوم این گروه 
اســت. اتریش در گروه G این مســابقات دست به 
کار بزرگی زد و در زمین سوئد برد شگفت انگیز 4 بر 
یک را کســب کرد. دیوید آالبا )9- پنالتی(، مارتین 
هارنیــک )38 و 88( و مــارک یانکو )37( گل های 
تیــم اتریش را در این مســابقه به ثمر رســاندند. در 
آن ســوی میدان زالتان ابراهیموویچ در دقیقه 90 
تنهــا گل میزبان را به ثمر رســاند. اتریش با 7 برد و 
یک تساوی 22 امتیازی شد و به مرحله نهایی صعود 
کرد. روســیه، سوئد و مقدونیه به ترتیب با ۱4، ۱2 و 
۱۱ امتیاز به دنبال سهمیه دوم و نیز سهمیه پلی آف 

در دو بازی آینده هستند.

پزشک زن چلسی مورینیو را 
دادگاهی می کند

اوا کارنیرو، پزشــک زن محروم باشگاه چلسی، در 
نظر دارد از ســرمربی این باشگاه شکایت کند. این 
پزشک 4۱ ســاله پس از اینکه در بازی با سوانزی 
مورد غضب سرمربی چلســی، ژوزه مورینیو، واقع 
شــد هنوز فرصت نیافته به ترکیب این تیم بازگردد. 
کارنیرو حتی با دستور مورینیو اجازه ندارد در محل 
تمرینــات این تیم و هتل حضور پیــدا کند. کارنیرو 
و خوان فرن، دیگر پزشــک این باشــگاه، در بازی 
چلسی -سوانزی اقدام به بیرون آوردن »ادن آزار« 
از زمیــن کردند که این امر با توجه به ۱0 نفره بودن 
چلسی، خشــم ســرمربی این تیم را در پی داشت. 
کارنیرو معتقد اســت بــه دلیل تبعیض جنســی از 
چلسی بیرون مانده و بر همین اساس قصد شکایت 
دارد. طبــق گفته ایــن زن، مورینیو وی را منشــی 
خطاب کرده اســت. مورینیو پــس از آن بازی که با 
نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید، گفته بود: حتی 
اگر شــما یک منشی هم باشــید، باید بازی را درک 
کنید. من مطمئنم مصدومیت آزار آن قدر نبوده که 
وی را بیرون بیاورند. این بازیکن خیلی خســته بود 
اما کادر پزشکی تیم ما ساده لوحانه رفتار کرد و وی 
را تعویض کرد. همین موضوع سبب شد تیم حریف 
در ضدحمله با هشــت بازیکن بــه دروازه ما یورش 
بیــاورد. کمیته داوری فیفا روز جمعه قرار اســت به 
این موضوع رسیدگی کند. کارنیرو چهار سال قبل 
و در زمان مربیگری آندره ویالش بوآش به ســمت 

پزشک چلسی منصوب شد.

سردار آزمون
ســردار آزمــون همچنان در خط آتش تیــم ملی گلزنی می کنــد. مهاجم جوان تیم 
رستوف روسیه در بازی روز گذشته ایران برابر هند هم یک بار دیگر گلزنی کرد تا آمار 
خیره کننده ای در تیم ملی داشته باشد. او در دوازه بازی ملی هشت گل به ثمر رسانده 

و این مسئله در کنار اینکه او تنها بیست سال دارد این نوید را می دهد که 
ممکن است فوتبال ایران در آینده مهاجمی در کالس علی دایی و 
باالتر از آن داشته باشد. سردار آزمون که از پدیده های فوتبال ایران 
است چند سالی است در فوتبال روسیه فعالیت می کند و علی رغم 
اینکه جام جهانی را از دست داد و نتوانست در ترکیب تیم کی روش 
جایی داشته باشد اما از جام ملت ها خودش را به تیم ملی تحمیل 

کرد و درخشش در حدی بود که در همان جام ملت ها 
و بازی های بعد از آن هم رضا قوچان نژاد آماده را 

به نیمکت تیم ملی دوخت. حاال همه در چهره 
سردار جوان فوتبال ایران یک مهاجم آینده دار 
می بینند که می تواند صفحات جدیدی در تاریخ 

فوتبال ایران ایجاد کند. 

سقوط در الس وگاس
نتایج ضعیف و کسب تنها سه سهمیه المپیکی برای کشتی فرنگی ایران

تیم ملی تا کنون ســه بازی در مقدماتــی جام جهانی انجام 
داده و دیدارهای آسان با ترکمنستان، گوام و هند به کارلوس 
کی روش ایــن فرصت را داده تا یکی دیگــر از دغدغه های 
مهم این سال های فوتبال ما را برطرف کند و روح جوانی را در 
کالبد تیم ملی بدمد. با اضافه شدن بازیکنان جوان و با اعتماد 
به نفس به تیم ملی در چنــد بازی اخیر حاال خیال خیلی ها 
بابت جــام جهانی پیش رو و ضعیت تیم ملی بعد از کارلوس 

کی روش راحت است. 
دروازه بان: علیرضا حقیقی )27( لیرضا بیرانوند)23(

علیرضا حقیقی 27 ســاله اســت و فعال می تواند دروازه بان 
اصلی تیم ملی باشد. کی روش به او و سبک دروازه بانی اش 
عالقه مند است اما او روی توانایی های علیرضا بیرانوند هم 

حساب باز کرده تا دروازه بانی برای آینده داشته باشد. 
 دفاع وسط: پژمان منتظری )32( مرتضی پورعلی گنجی )23(

برای جام ملت های آســیا و با توجه به آسیب دیدگی پژمان 
منتظری، کی روش صالح دید تــا مرتضی پورعلی گنجی 
را یــک خط به عقب بیاورد و از او به عنوان زوج ســیدجالل 

حسینی در مرکز خط دفاع استفاده کند.
دفاع وسط: سیدجالل حسینی )34( حسین کنعانی زادگان )2۱(
سیدجالل ۱3 ساله بود و در تیم نوجوانان ملوان بازی می کرد 
که حسین کنعانی متولد شد. دو مدافعی که حاال در اردوی 
تیم ملی حضور دارند و برای حضور در ترکیب اصلی تالش 
می کنند. یکی با 96 بازی ملی برای فیکس ماندن و دیگری 

با دو بازی ملی برای فیکس شدن. 
دفاع راست: وریا غفوری )28( رامین رضاییان )2۵(

وریا غفوری که در جام ملت های آســیا به ترکیب اصلی تیم 

ملی رسید، یکی از بازیکنان مورد اعتماد کارلوس کی روش 
محسوب می شود. غفوری با توجه به سن و سالی که دارد، 

حاال حاالها می تواند برای تیم ملی بازی کند.
دفاع چپ: احسان حاجی صفی)2۵( میالد محمدی )22(
احســان حاجی صفی با توجه به ســن و ســالی کــه دارد تا 
سال ها می تواند در تیم ملی بازی کند. او تازه 2۵ ساله است 
و در صورت تغییر نســل و حضور بازیکنان جوان در ترکیب 
کی روش، قطعا یکی از کاپیتان ها خواهد بود. احســان اما 

یک آلترناتیو 22 ساله به نام میالد محمدی دارد.
هافبک تدافعی: تیموریان )33(  سعید عزت اللهی )۱8(

آآندو از سال 200۵ در تیم ملی ایران حضور دارد و با کوله باری 
از تجربه کاپیتان این روزهای تیم کی روش است. تیموریان 
33 ســاله اما یک آلترناتیو جوان به نام ســعید عزت اللهی را 
پشت خود می بیند. هافبک ســابق جوانان اتلتیکومادرید 
که این فصل به روستوف در لیگ روسیه منتقل شده است. 

هافبک تدافعی: امید ابراهیمی )28 ( علی کریمی )22 (
امید ابراهیمی به جــام جهانی نرفت و در لیســت 23 نفره 
کی روش جایی نداشت اما در جام ملت ها یکی از بازیکنان 
تیم ملی بود که یکی دو بازی هم وارد زمین شــد. ابراهیمی 
28 ساله که به تازگی و در روش جدید بازی تیم ملی به بازیکنی 
ثابت تبدیل شــده، آلترناتیوی جوان و آینــده دار به نام علی 

کریمی را نزدیک به خود می بیند.
هافبک نفوذی: مسعود شجاعی )3۱( مهدی طارمی )23 (
مهدی طارمی در غیاب مسعود در پست شماره ۱0 بازی کرد 
و البته در اکثر دقایق به ســردار آزمون در خط حمله کمک 
کرد. طارمی 23 ساله گزینه مناســبی برای مسعود در این 

پست است. شاید از همین حاال و روزهایی که مسعود از اوج 
فاصله گرفته است.

بال راست: اشکان دژاگه )29( علیرضا جهانبخش )22(
اشکان دژاگه 29 ساله است و یکی از بازیکنان کلیدی تیم 
ملی. او حداقل تا جام جهانی 20۱8 و زمانی که به 32 سالگی 
می رسد قادر است تیم ملی را همراهی کند. اشکان برای چند 
سال همراه با نسل جدید تیم ملی خواهد بود. او البته جانشین 

آماده ای به نام علیرضا جهانبخش دارد.
بال چپ: وحید امیری )27( مهدی ترابی )2۱(

وحید امیری یکی از بازیکنان موثر تیم ملی در جام ملت های 
آسیا بود. چپ پای نفت که این روزها شماره تیم ملی را بر تن 
می کند بال کناری تیم کی روش است. او هم در سمت چپ 
و هم در ســمت راســت به میدان می رود و البته بازی های 
فوق العــاده ای را انجام می دهد. جانشــین امیری اما یک 
جوان است. مهدی ترابی که اصوال یک بال راست است اما 
در یکی دو بازی مثل ازبکســتان که گل هم به ثمر رساند از 

سوی کی روش در سمت چپ به بازی گرفته شد.
مهاجم هدف: رضا قوچان نژاد )28( سردار آزمون )20(

رضا قوچان نژاد و ســردار آزمون دو مهاجم اصلی تیم ملی 
هســتند. ســردار فعال بازی را از گوچی گرفتــه و به ترکیب 
اصلی تیم ملی رســیده اســت. البته کریم انصاری فرد هم 
می تواند یکی از گزینه های نزدیک به ترکیب تیم ملی باشد. 
قوچان نژاد 28 ساله رفته رفته جای خود را به آزمونی می دهد 
که هنوز پا به 2۱ سالگی نگذاشته. سردار که این روزها یک 
مهاجم فیکس در تیم ملی است بعد از تغییر نسل هم می تواند 

یکی از ستون های کی روش باشد.

پوست اندازی یوزپلنگ ها

ورزش

نتایج چهار وزن دوم
130 کیلوگرم80 کیلوگرم71 کیلوگرم59 کیلوگرم
۱- اسماعیل 

بوررو مولینا )کوبا( 
2- روشن بایراموف 

)آذربایجان(  3- وون 
چول یو )کره جنوبی( 

و لمات کبیسپایف 
)قزاقستان( ۵- آرسن 
)قرقیزستان(  ارالی یف 

و سوسالن دائوروف 
)بالروس(... حمید 

سوریان هم به دعلت 
دیسکالیفه شدن عنوانی 

بدست نیاورد

۱- رسول چونایف 
)آذربایجان( 2- آرمن 

واردانیان )اوکراین( 3- 
آدام کوراک )روسیه( 
و زکریا )سوئیس( ۵- 

تسمیر بردیف )بالروس( 
و ماتیاس ماش 

)آلمان(... ۱4- افشین 
بیابانگرد )ایران(

۱- سلجوق سبی 
)ترکیه( 2- ویکتار 

ساسونوسکی )بالروس( 
3- یوسف قادریان 
)ایران( و الشا گوبادزه 

)گرجستان( ۵- 
دیلموخامدوف  آسخات 

)قزاقستان( و 
صمت شیرداکوف 

)قرقیزستان(

۱- رضا کایالپ )ترکیه( 
2-میجان لوپز نونز 

)کوبا(  3- بالل ماخوف 
)روسیه( و آلکساندر 

)اوکراین(  چرنیتسکی 
۵- رابرت اسمیت 
)آمریکا( و صباح 

)آذربایجان(...  شریعتی 
26- مهدی علیاری 

)ایران(
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فارسی را پاس بداریم

خودزنی  /  محیط زیست

سوت  پایان
|   2۰15 9 ســپتامبر    |   1۴۳6 25 ذی القعــده    |   1۳9۴ مــاه  18 شــهریور  |   اوقات شــرعی: اذان صبح: 5:14  |  اذان ظهر 13:02  |  غــروب آفتاب:  1۹:21  |   اذان مغرب: 1۹:3۹  ||   چهارشــنبه 

یا رب مکن از لطف پریشان ما را
هر چند که هست جرم و عصیان ما را

 ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم
محتاج به غیر خود مگردان ما را

) ابوسعید ابوالخیر، قرن چهارم و پنجم، رباعیات( 

هیچ چیز بدتر از بالتکلیفی نیست
برای اینکه سر و شکل مطالبی که می نویسم مرتب به نظر برسد بهتر است از شیوه نامه ای مشخص 
اســتفاده کنیم. با توجه به اینکه در رسم الخط فارسی و پیوسته نویسی و جدانویسی واژه ها در زبان 
ما اختالف نظرها فراوان است، و تقریبا هر نهاد و موسسه و بعضا هر ویراستاری در این زمینه ساز 
خودش را می زند، درســت ترین کار این اســت که ما فارغ از ادّله ای که هر یک از این بزرگواران در 
تایید سخن خود می آورند، شیوه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی را مد نظر قرار دهیم. راستش 
را بخواهید من یکی از آن ویراستارهایی هستم که اساسا بحثی بر سر جدانویسی یا پیوسته نویسی 
کلمات ندارم و معتقدم بهتر اســت متن از این جهت یکدست باشد. حاال چه جدانویسی مالک و 
معیار باشــد و چه پیوسته نویســی. چرا؟ برای اینکه در این دنیا هیچ چیز بدتر از بالتکلیفی نیست. 
پس باید حواسمان جمع باشد که متن ما از نظر رسم الخط از شیوه ای معین و مشخص پیروی کند. 
ممکن است شما بفرمایید شیوه نامه فرهنگستان به بعضی نکات اشاره نکرده. حق با شماست. برای 
همین بنده در اینجا به برخی از نکات مورد نظر شما همکاران محترم رسانه ای از پیش فکر کرده ام 

و شیوه نامه تکمیلی خود را بر این اساس تنظیم کرده ام که مشروح آن در ادامه از نظر می گذرد: 
-  در مورد جمع یا مفرد بودن فعل برای نهاد جمع غیرجاندار مبنا شیوه ادا کردن و روانی جمله است.
- بــرای نیم فاصله به هیچ عنوان کلید ترکیبی کنترل + منها بــه کار نرود و به جای آن از کنترل + 

اسپیس یا کنترل + شیفت + 2 استفاده شود.
- قبل از سه نقطه اسپیس نباشد.

- برای درج خط تیره از کلید ترکیبی Shift + J  استفاده شود تا خط تیره درست روی خط کرسی قرار 
بگیرد. قبل و بعد از خط تیره اسپیس زده شود تا خط به کلمه نچسبد.

- نقل قول های مستقیم در گیومه قرار بگیرند. 
 Shift + و Shift + K در متن فارســی حتما از گیومه فارسی استفاده شود ) به وسیله کلیدهای -

 .)»  « / L
- های جمع به جز در آنها و اینها در تمام موارد جدا و با نیم فاصله به کار برود. 

- که به جز در آنکه و اینکه در بقیه موارد جدا نوشــته شود. اگر منظور از ترکیب آن و که این عبارت 
باشد: آن کسی که، حتما این دو کلمه را جدا از هم می نویسیم. 

- آنجا و اینجا متصل نوشته شوند.
- آنچه متصل نوشته شود. 

- تشدید و اعراب و نیز همزه به نشانه کسره اضافه فقط در صورت ابهام یا التباس معنایی گذاشته 
شوند. 

- در صورت نیاز به وجود همزه به نشانه کسره اضافه از »ء« استفاده شود نه از »ی«.
-  تر و ترین جدا و با نیم فاصله نوشته شوند مگر در کلمات تک هجایی.
-  تنوین و همزه فقط در جمالت عربی و آیات و احادیث استفاده شوند.

- در متن به جای عالمت % از کلمه درصد با یک فاصله از عدد اســتفاده شود. در جداول عالمت 
% به کار رود. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

تقدیم به: سقراط و حافظ
انتشارات ققنوس »فلسفه ارتباطات« را منتشر کرد

انتشارات ققنوس کتاب »فلسفه ارتباطات« را که شامل تعدادی از مقاالت حوزه فلسفه و فرهنگ 
با ویرایش کنســتانتین بودوریس و جان پوالکاس اســت با ترجمه غالمرضا آذری و حسین کیانی 
راهی منتشر بازار نشر کرد. نسخه اصلی این کتاب را سال 2002 مرکز بین المللی فلسفه و فرهنگ 
یونان منتشر کرده است. مرکز بین المللی فلسفه و فرهنگ یونانی یک نهاد دانشگاهی، پژوهشی 
و فرهنگی غیرانتفاعی است. مقر این مرکز در جزیره ســاموس )فیثاغوری(، سرزمین ایونیا، قرار 
گرفته که زادگاه فلسفه است. هدف این مرکز ارتقای پژوهش های بین المللی درباره فلسفه یونانی 
و هماهنگ سازی، رشد و توسعه تحقیقاتی اســت که به دست اهل فن در زمینه فلسفه و فرهنگ 
یونانی انجام شده است. از دیدگاه این مرکز، فلســفه یونانی شامل خلق آثار فلسفی یونانی از زمان 
پیش سقراطیان تا به امروز می شود؛ چراکه این آفرینش های فکری به همان زبان یعنی زبان یونانی 
بیان شده اند. »فلســفه ارتباطات« شامل تعدادی مقاله از نویســندگان و محققان مختلف درباره 
موضوعاتی است که مرکز بین المللی فلسفه و فرهنگ یونان در باب آن ها پژوهش می کند. کتابی 
که ترجمه و توسط ققنوس منتشــر شده است، جلد اول »فلسفه ارتباطات« است. نویسندگان اثر، 
در ابتدای کتاب آن را به مناســبت دوهزار و چهارصدمین سال میالد سقراط به او تقدیم کرده اند. 
مترجمان اثر نیز، ترجمه خود را به حافظ شــیرازی تقدیم کرده انــد.  این کتاب ۱7 بخش دارد که به 
ترتیب عبارت اند از: »گفتمان و گفت وگو: پرســش هایی که بایــد پیش از مطالعه ادبیات دوره گذار 
حل و فصل شوند«، »دسترسی به نوس«، »چالش های اخالقی برای ریطوریقای ارسطو در عصر 
ارتباطات واسطه مند«، »مکالمه ای درباره فضیلت روزمره: ارتباطات سقراطی به مثابه غایت، نه 
ابزار«، »کایروس و بیان: مفهوم سازی های مقایسه ای بالغت در یونان و چین باستان«، »نظریه 
ارزشیابی برهان ارسطو«، »لوگوس و کثرت گرایی: بنیان نهضت سوفسطایی«، »تخیل در ارتباطات 

عاطفی فریبنده«، »فلسفه، بالغت و اروس در پیدایش 
خودشناســی«، »اصل ارتباطات در متن بنیادباوری و 
نسبیت باوری«، »جنبه های اخالقی فناوری ارتباطات«، 
»بالغت ستایش و تشــکیل هویت«، »ارتباطات میان 
فرهنگی در دوران باستان«، »لذت بالغت: گورگیاس 
افالطون و بالغت ارســطو«، »دیدگاه پروکلوس درباره 
چگونگی ارتباطات افالطونــی«، »بنیان های معرفت 
شناختی ارتباطات در فن شــعر و تفسیر ارسطو: آشتی 
معاصر با پل ریکور« و »قیاس ناپذیری ارتباطات فلسفی 
در رســاله قوانین افالطون«. در قســمتی از این کتاب 
می خوانیم: »مقدار و تنوع اطالعات موجود در شــبکه 
در مقایسه با رســانه های جمعی سنتی حیرت آور است، 
چرا که در گذشته بیشتر اطالعات غیرتجاری بود )نظیر 
فلسفه، ادبیات، هنر و مانند آن(. اگر اغلب مردم به دنبال 
اطالعات آموزشی سالم در شبکه های اجتماعی افزون 
بر تلویزیون بودند، من خیلی خوشبین تر می شدم؛ اما این 

موضوع به آسانی اتفاق نمی افتد. برعکس، آمارهایی درباره استفاده از شبکه در جهت مخالف وجود 
دارد: در آمریکا حدود هفتاد درصد کاربران روزمره شــبکه های اجتماعی فقط از صفحات جنسی 
دیدن می کنند. اینترنت همچنین موثرترین وسیله برای گسترش تبهکاری بین المللی است.  در اینجا 
ممکن است سوال شود رسانه های فناورانه از چه نظر با دیگر انواع وسایل ارتباطی مثال فیلم تفاوت 
دارند. این دلیل تمایز مهمی را به دســت می دهد. من به طور کلی به مسئله چگونگی تاثیر استفاده 

کنونی از فناوری ارتباطات و اطالعات بر شخصیت انسان و زندگی اجتماعی پرداخته ام و...«.

از همکاری با شاملو تا ترجمه تاریخ ابن خلدون
عبدالمحمــد آیتی اردیبهشــت ۱30۵ خورشــیدی در 
بروجرد به دنیا آمد. دوره دبســتان را در مدرسه اعتضاد 
که قدیمی ترین مدرســه مدرن بروجرد بود سپری کرد. 
ســال ۱320 وارد دبیرستان شــد و پس از آن در مدرسه 
علمیه نوربخش چند ســالی  به فراگیری علوم اسالمی 
مشغول بود. سال ۱32۵ وارد دانشکده معقول و منقول 
دانشگاه تهران شد و پس از به پایان بردن دوره لیسانس، 
به خدمت وزارت آموزش و پرورش در آمد. بیش از ســی 

سال در شهرســتان ها و تهران به عنوان دبیر به تدریس پرداخت. همچنین در دانشگاه فارابی و 
دانشگاه دماوند ادبیات فارسی و عربی درس می داد. 

اولین بار به ســال ۱340 در »کتاب هفته« که به سردبیری احمد شاملو منتشر می شد،  مطلبی با 
نام »باتالق« نوشت و به دنبال آن، رمان »کشتی شکسته« تاگور را ترجمه کرد. وی از مترجمان 
بنام عربی به فارســی اســت و ترجمه های فارســی »قرآن مجید«، »نهج البالغــه« و »صحیفه 

سجادیه« را منتشر کرده است. 
تا زمان مرگش عضو پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی بود.مهرماه ۱348 به پیشنهاد 
مرکز انتشــارات آموزشــی به تهران آمد و در آن مرکز به کار مشغول شــد. از دیگر ترجمه های او 
می توان به تحریر تاریخ وصاف و ترجمه تقویم البلدان اشــاره کرد. در دوره بازنشستگی نیز تاریخ 
ابن خلدون )العبر( را در شش جلد، تاریخ دولت اسالمی در اندلس در ۵ جلد و تاریخ ادبیات زبان 
عربی و تاریخ فلسفه در جهان اسالم را ترجمه کرد. اســتاد عبدالمحمد آیتی 20 شهریور ۱392 

در سن 87سالگی چشم از جهان فروبست.

به خدا من وجدان ندارم
آرش خوزستانی 

امان از بی خیالی. امان از تنبلی. امان از اسراف کاری. امان از ما ایرانی های بی خیاِل تنبِل اسراف کار. 
لطفا بهتان بر نخورد. در این ســتون قرار نیســت لی لی به الالی خودمان و شــما بگذاریم. آیه نازل 
نشده که ما ایرانی ها به طور کلی و در همه چیز برترین و بهترین و فهمیده ترین مردم جهانیم. درست 
است که هنرهای بســیاری فقط نزد ماست اما اگر با چشــمی حقیقت بین به خود بنگریم می بینیم 
که ما دچار بی هنری های فراوان هم هستیم. بی هنری هایی که تا قبولشان نکنیم نمی توانیم برای 
برطرف کردنشــان چاره ای بیندیشیم. بی هنری هایی که بنده در سطر اول این نوشته تنها به سه قلم 

ناچیز از آن ها اشاره کردم.
 می خواهم مثل الت های کهنه کاری که بلِد دعوا هســتند، در آغــاز کار، چند خط پدر مادر دار روی 
خودم بیندازم تا حســاب کار دســت شــما خوانندگان عزیز بیاید. برای همین هم اسم این ستون را 
گذاشته ام خودزنی. اول خودم را می زنم. اول به خودم می گویم آرِش تنبِل بی مسئولیِت خدانشناِس 

ازخودراضِی... .
من اگر همه این ها که گفتم نبودم، اگر آدم بودم، وقتی صبح کله سحر می خواهم مسواک بزنم، تمام 
مدتی که دارم به زعم خودم یک حرکت کامال بهداشــتی و اخالقی را به توصیه دینم انجام می دهم، 
شیر آب را باز نمی گذارم. من اگر وجدان داشــته باشم نمی گذارم ظرف هایم سه روز توی ظرفشویی 
خشک شوند که آنوقت مجبور شوم برای شستن شان سه برابر حد معمول آب مصرف کنم. اگر وجدان 
داشته باشم برای تمیز کردن بالکن خانه ام تشت تشت آب روانه کوچه نمی کنم، بلکه با خریدن یک 
عدد »تی« ناقابل و مصرف حداکثر یک تشت آب قال قضیه را می کنم. من اگر وجدان داشته باشم با 
شلنگ آب نمی افتم دنبال یک دانه برِگ از درخت افتاده تا از حیاط خانه بیرونش کنم. من اگر وجدان 

داشته باشم نمی روم زیر دوش آب به مشکالتم فکر کنم و آنقدر آن زیر بمانم تا حالم جا بیاید... .
به خدا من وجدان ندارم. اگر داشــتم به این فکر می کردم که آبی که به راحتی دارم اینجا در پایتخت 
هدرش می دهم می تواند تشنه ای را در سیســتان و بلوچستان سیراب کند. به این فکر می کردم که 
بنی آدم اعضای یکدیگرند... . به این فکر می کردم که تشــنگی خطری جدی اســت. بیشــتر از این 
نمی توانیم به شــوخی برگزارش کنیم. اگر بخواهیم اینطور بی حســاب و کتــاب ادامه دهیم دیری 
نخواهد پایید که تمام تصاویرمان از سرزمین های سبز و رودهای جاری مبدل به خاطره خواهد شد. 
چه می شود اگر ما ایرانیان هنرمند قایق های به گل نشسته هامون و ارومیه و زنده رود را جدی بگیریم؟ 
چه می شــود؟ چیزی از هنرمان کم می شود خدای نکرده؟ حاال بگویید چندتای شما مثل آرش این 

نوشته نیستید. من که کنارتان نیستم. خودتان کالهتان را قاضی کنید. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

تنهایی در کویر به روایت خمره
مــزدک میرعابدینی نویســنده و کارگــردان نمایش 
خمره در خصوص روند شکل گیری این اثر نمایشی 
به خبرنگار تئاتر هنرآنالین گفت: من در ابتدا دنبال 
موضوعی بــودم که بتواند عالوه بــر نوجوانان برای 
بزرگســاالن نیز جذاب و قابل توجه باشد تا اینکه به 
این نمایش رسیدم و در حقیقت  با این اثر در دل روستا 
و زندگی ســاده آن ها رفته ایم و تفاوتــش را با زندگی 
شلوغ و ناهنجار شــهری به تصویر کشیده ایم ضمن 

اینکه به معضالت فقر و بی آبی هم توجه شــده است. او درباره موضوع این نمایش نیز توضیح 
داد: این نمایش درباره مدرسه ای است در روســتا که همه آن ها از یک خمره آب می خورند اما 
روزی این خمره در نتیجه یک اتفاق ناگهان می شکند و در ادامه، نمایش سختی و مشقتی را که 
دانش آموزان به همراه معلم خود برای درست کردن این خمره متحمل می شوند نشان می دهد. 
این کارگردان تئاتر در توضیح شیوه اجرای نمایش نیز گفت: در طول نمایش شاهد خواندن دو 
بیتی و الالیی هایی هســتیم که تداعی کننده حال و هوای تنهایی و فضای کویری منطقه ای 
است که داستان نمایش در آن می گذرد که می توان گفت به نوعی تکمیل کننده فضای نمایش 
اســت. این هنرمند که در خمره نقش معلم را ایفا می کند، در رابطه با نقش خود متذکر شــد: با 
توجه به اینکه پیشتر به حرفه معلمی مشغول بودم، این نقش را نزدیک به خودم می دانم و بسیار 
به آن عالقه مندم. نمایش خمره از ۱4 تا 2۵ شهریورماه هر شب ساعت 2۱ در سالن خلیج فارس 

فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.

تالقی عشق و سیاست در خانه متروک
کارگردان نمایش خانه متروک می گوید؛ این نمایش 
به حال و احوال آدم هایی نه چندان دور از زمان ما در 
فضایی که شــاید اکنون برای ما خاطره ای در ذهن 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها باشــد، می پردازد.  پس از 
اجرای موفق »تمرد از حکم تیر مســجد گوهرشاد« 
اکنون گروه ساج نمایش خانه متروک را به نویسندگی 
و کارگردانی علی مست علی در تماشاخانه فنی زاده 
روی صحنه برده اســت. مســت علــی در خصوص 

داســتان این نمایش گفت: خانه متروک روایت عاشقانه ای است که در بستر سیاست روزهای 
کودتای 28 مرداد این عشــق گم می شود و در شــب 28 مرداد بر خانه ای در خیابان بهارستان 
تهران، دلشوره ای ماندنی می شود.  به گفته او پس از برگزاری آیین افتتاح نمایش خانه متروک، 
توسط هنرمند برجسته ســید مهرداد ضیایی در روز ۱2 شهریور در تماشاخانه فنی زاده تهران، 
این اثر با استقبال خوبی از سمت مخاطبان در حال اجراست. گفتنی است در نمایش بازیگران 
نسل جوان تئاتر و سینما به ایفای نقش پرداخته اند، بازیگرانی چون: آریا توسلی، شفق خانی، 
بهارک صالح نیا،احسان عباســی، پوریا عبدی، مریم قربانیان، کاوه مرحمتی. از دیگر عوامل 
این نمایش، سجاد ســلمانپور: مدیر تولید و برنامه ریز، سپیده سلطانی: مشاور و مدیر اجرایی، 
آزاده قوام: طراح لباس، سمیه فراهانی: طراح گریم، سعید براتی: طراح نور، سینا جعفری کیا: 
آهنگســاز، حدیث قربانلو و حمیرا کامل: مدیران صحنه را می توان نام برد. این نمایش تا پایان 
شهریورماه هر شب به جز شنبه ها در ساعت ۱9:30 در تماشاخانه فنی زاده روی صحنه است.

فلسفه ارتباطات 
گردآوری و ویرایش: کنستانتین 
بودوریس / جان پوالکاس

ترجمه: غالمرضا آذری / حسین 
کیانی
انتشارات ققنوس
شمارگان: هزار و 100 نسخه
قیمت: 28 هزار تومان
439 صفحه
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