
تنش زدایی به سبک روحانی
حسن روحانی در سومین سال ریاست جمهوری اش، پنج شنبه دوم مهرماه برای 
سومین بار به نیویورک رفت تا یکی از سخنرانان نشست هفتادم مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد باشد. اما امسال حضور ایران و سخنرانی رئیس جمهوری ایران 

متفاوت از سال های پیش است، هم برای ایران و هم برای دیگر کشورهای دنیا؛ 
صفحه 2چراکه امسال نگاه ها به ایران متفاوت از سال های قبل است ...

افزایش قربانیان ایرانی حادثه منا

قربانیان فاجعه منا به بیش از 200 تن افزایش یافت
»منا« دیگر نه مکانی مقدس را به خاطرمان می آورد و نه رمی جمرات را، که حاال منا وارد روز سوم حادثه خونینش شده است. سه روز از پنج شنبه 

خونین و حادثه منا می گذرد و شمار کشته شده ها لحظه به لحظه باالتر می رود. پنج شنبه هفته گذشته بود که خبر و عکس هایی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست چرخید. خبر اولیه این بود: »مدفون شدن صدها زائر در مراسم رمی جمرات، آمار کشته شده ها و مجروین باالست«. بعد از آن، عکس ها 

و بعضا ویدئوهایی منتشر می شد که خبر از فاجعه ای دردناک در مراسم حج مسلمانان می داد. گرچه علت اصلی حادثه هنوز اعالم نشده است، اما عده ای 
بسته شدن چند راه ورودی منا را علت اصلی توصیف کرده اند. در این میان مسئولین کشور ایران و البته شاهدان عینی حادثه منا بر قصور و کوتاهی 

صفحه 3صفحه 2صفحه 4مقامات عربستانی متفق القول، مشترک بودند. تا این لحظه آمار مفقودین این فاجعه ۳۲۵ نفر عنوان شده است و طبق آمارهای رسمی ... صفحه 3

اعالم تصمیم جرج آزبورن، وزیر 
دارایی انگلیس برای سفر به ایران 

با هدف ...

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با بیان اینکــه در اداره خانه 

خدا ضعف وجود...

یــک هفته نامه همســو با حزب 
کارگزاران سازندگی مدعی شد که 

سیدحسن خمینی ...

مرد شماره 
دوی انگلیس به 

تهران می آید 

در اداره  خانه 
خدا   ضعف 
وجود دارد

دعوت 
انتخاباتی از 

ناطق؟

دخترانتاریخساز
صفحه 7

نخستین قهرمانی در آسیا برای بانوان فوتسالیست ایرانی
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محاکمه آل سعود را از دادگاه های بین المللی می خواهیم
پس از حادثه مرگبار منا، مقامات و گروه ها و افراد بسیاری از داخل و خارج کشور نسبت به آن واکنش نشان دادند و خواستار 
مسئولیت پذیری حکومت عربســتان در قبال این اتفاق شــدند. اما »پیگیری حقوقی« این قضیه شامل تشکیل کمیته 
حقیقت یاب برای بررســی علل این رخداد، یافتن و مجازات مقصران این فاجعــه و همچنین احقاق حقوق خانواده های 

جانباختگان و مصدومان، یکی از ابعادی بود از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت.
رئیس جمهور در پیامش در خصوص این اتفاق وزارت امور خارجه و سفیر ایران در عربستان را موظف به بررسی چگونگی 
رخ دادن آن و انجام اقدامات الزم جهت احقاق حقوق درگذشــتگان و حادثه دیدگان اعالم کرد و از دولت عربســتان نیز 

خواست ضمن به عهده گرفتن مســئولیت این فاجعه، به »وظایف قانونی و اسالمی« خود در این زمینه عمل نمایند. پس از آن وزیر کشور گفت که بعد از 
دستور رئیس جمهور، ستاد ویژه ای تشکیل شده و مقرر شده است از نظر حقوقی این موضوع پیگیری شود و پیگیری های حقوقی جزئی از وظایف وزارت 

خارجه است تا از ظرفیت نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه استفاده کند.
اما امروز دادستان کل کشور اعالم کرد که ایران محاکمه آل سعود را مجامع و دادگاه های بین المللی خواهد خواست. حجت االسالم و المسلمین رئیسی 
با ابراز تاسف از این واقعه گفت: »از این اقدام می توان به بی تدبیری و بی کفایتی یاد کرد، البته تنها عنوان بی کفایتی کافی نیست بلکه این واقعه یک جنایت 
است«. به گفته رئیسی بستن راه بر زائران خانه خدا که در یک نقطه مشخص می خواهند مراسم رمی جمرات را انجام دهند، »با علم و عمد« بوده و وقوع این 
حادثه قابل پیش بینی و پیشگیری بوده است. دادستان کل کشور به همین جهت گفت که آل سعود باید نسبت به جرمی که مرتکب شده اند محاکمه شوند.

در رسانه ها »جریان نفوذی« نداریم
درحالی که تعدادی از نمایندگان مجلس از »جریان صدها نفری« نفوذی سرویس های جاسوسی غربی در رسانه ها خبر 
داده بودند و به وزیر ارشــاد در این خصوص تذکر کتبی داده بودند، علی جنتی امروز منکر وجود چنین جریانی شد. جنتی 
ضمن تایید اینکه ممکن است عوامل نفوذی در همه بخش ها وجود داشته باشند و نمی توان منکر این شد که رسانه ای های 
خارج نشین با برخی از اصحاب رسانه داخلی ارتباط داشته باشند یا به آن ها خط بدهند، تاکید کرد: »اما اینکه چنین نکته ای 
به صورتی این چنین پررنگ، از سوی عده ای مطرح و این تصور ایجاد شود که بخش عمده عناصر فعال در رسانه های داخلی 
به خارج از کشور متصل هستند، چنین نیست«. وی تصریح کرد کسانی که چنین ادعایی دارند، باید آن را اثبات کنند، زیرا 

وزارت ارشاد بر مبنای چیزی قضاوت می کند که بر اساس قانون برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شده است. جنتی در عین حال گفت وزارت 
ارشاد از اینکه پشت صحنه چیست و آیا کسی از طریق فضای رسانه ای به دنبال براندازی نظام است یا خیر، اطالعی ندارد. 

گفتنی اســت دوازده نماینده مجلس هفته گذشته در تذکری کتبی به وزیران اطالعات و ارشاد از وجود »یک باند و جریان مخرب صدها نفری« رسانه ای 
داخل کشور خبر داده بودند که سرپل ارتباطشان در خارج از کشور، »افرادی از سران فتنه ۸۸ و پناهندگان به کشورهای غربی« هستند. این دوازده نماینده 
در تذکر خود از وزارت اطالعات درخواست کرده بود که »سریعا با این جریان وابسته به دشمنان انقالب، برخورد و پرونده آن ها را تسلیم قوه قضاییه کنند«. 
پس از تذکر این نمایندگان، علی مطهری به این موضوع واکنش نشــان داده و گفته بود او سندی در این خصوص ندیده است و در این باره نگران نیست. 

به گفته مطهری از دید این نمایندگان، اصالح طلبان ضدانقالب و کافر هستند و آن ها به همین دلیل چنین قضاوتی دارند و باید نگاهشان عوض شود.

 در اداره خانه خدا 
ضعف وجود دارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در 
اداره خانه خدا ضعف وجود دارد، گفت: »یک نظریه 
مبنی بر آن اســت که اعزام نیروهــای آموزش دیده 
عربستانی به یمن سبب ایجاد فجایع عربستان بود«.
محسن رضایی با اشــاره به حادثه منا اظهار داشت: 
»واقعه منا هم جهان اسالم را متاثر کرد و هم باعث 
وحشت مســلمانان در افکار جهان شــد. این واقعه 
این ســوال را در اذهان ایجاد کرد که چطور می شود 
مراسمی که به صورت تاریخی هر ساله تکرار می شود 
چنین وقایعی را در بر داشــته باشــد؟ چرا این ناامنی 

پایان نمی یابد؟«
وی با تاکید بر وظایف مســئوالن جمهوری اسالمی 
ایران بیان کرد: »از مسئوالن دولت، وزرای کشور و 
بهداشــت و خارجه تقاضا می کنیم بازگشت جنازه ها 
و مجروحین را با ســرعت پیگیــری کنند و هم وضع 
مفقودین را مشــخص کنند تا این اضطراب کاهش 
یابــد و از آنجا که پیامدهای این ماجرا ممکن اســت 
ماه ها به طول انجامد لذا مســئوالن تنها به انتشــار 

اطالعیه اکتفا نکنند«.

در رابطه با حادثه منا ابهاماتی وجود دارد
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام افزود: »در 
رابطه بــا خود حادثــه رخ داده ابهامات زیادی وجود 
دارد. در این راســتا یک نظریه مبتنی بر آن است که 
به دلیل اختالفات بین دستگاه حاکمه سعودی این 

فاجعه رخ داد«.
رضایی ادامه داد: »نظریه دوم مبنی بر آن است که به 
دلیل عدم رعایت نیروهای امنیتی و بستن سه خیابان 
در مکه تجمع زیادی شــکل گرفت و منجر به ایجاد 
چنین فاجعه ای شــد. نظریه بعد حاکی از آن اســت 
که تیم امنیتی خودروهای سلطنتی را عبور می داده 
است و به دلیل هماهنگی این تیم با مسئوالن اجرای 
نظم در عبور و مرور زائران فاجعه منا رخ داد. همچنین 
نظریــه تخلف نیروهــای امنیتی گارد ســلطنتی که 
خیابان ها را بدون هماهنگی بسته بودند نیز از قوت 

باالیی برخوردار است«.
وی با بیان اینکــه نیروهای با تجربه به یمن رفته اند، 
گفت: »در عربستان همیشه از نیروهای امنیتی بالغ 
بر ۶۰هزار نفر برای کنترل مراسم حج استفاده می شد 
اما از چند ماه پیش این نیروهــای آموزش دیده وارد 
یمن شــدند و نیروهای بدون تجربه بدون هیچ گونه 
شناختی از خیابان های مکه مسئولیت برقراری نظم 

مراسم را به عهده گرفتند«.
محســن رضایی با اشــاره به لــزوم تکشــیل کمیته 
حقیقت یاب اظهار داشــت: »ما معتقدیم این کمیته 
حقیقت یاب متشکل از اعضایی از کشورهای ایران، 
نیجریه و مصر باشــد و دولت سعودی نیز در راستای 
تشــکیل این کمیته همکاری کند تا حقیقت کشف 
شــود. چون اگر این حادثه به خوبی تحلیل نشــود، 
امکان تکرار آن وجود دارد. دولت باید برای تشکیل 
این کمیته اصرار بورزد و عربستان نیز همکاری الزم 

را به عمل آورد«.

تنش زدایی به سبک روحانی
مشکالت ایران و آمریکا با دست دادن حل نمی شود

حســن روحانی در سومین سال ریاســت جمهوری اش، پنج شنبه دوم مهرماه 
برای ســومین بار به نیویورک رفت تا یکی از ســخنرانان نشست هفتادم مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد باشد. اما امســال حضور ایران و سخنرانی رئیس 
جمهوری ایران متفاوت از سال های پیش است، هم برای ایران و هم برای دیگر 
کشورهای دنیا؛ چراکه امسال نگاه ها به ایران متفاوت از سال های قبل است. 
ایران امسال در نگاه دنیا، دیگر کشوری به دنبال سالح های هسته ای و کشتار 
جمعی که با دنیا سِر جنگ دارد نیست دو ماه پیش ایران با شش کشور قدرتمند 
دنیا به توافقی دســت یافت تا پایانی باشد بر یک مناقشه هسته ای دوازده ساله 
و آغازی باشد بر از سرگیری روابط ایران و دیگر کشورها. حاال روحانی و تیمش 
برای اولین بار بعد از توافق به مقر ســازمان ملل در نیویورک آمریکا رفته اند، تا 
به عنوان عضوی از جامعه بین الملل و کشــوری قدرتمند و تاثیرگذار در منطقه 
راهکارهای خود را برای حل مســائل منطقه ای و بحــران های جهانی به دنیا 
ارائه کنند و هم اولین گام های خود را برای عملی کردن برجام بردارند. امسال 
صندلی های سازمان ملل هنگام ســخنرانی رئیس جمهور خالی نخواهد شد 
و کشــورهایی هم که در انتظار دیدار با مقامات ایرانی اند، محدود به کشورهای 

آفریقایی و آمریکای جنوبی نخواهند بود.
گفتنی است محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری، محمود واعظی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات ، ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری و حسام 
الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهوری، روحانی را در این سفر همراهی می 
کنند. همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در صدر هیئتی دیپلماتیک 
سه شنبه گذشته به نیویورک رفته است تا در حاشیه این اجالس با همتایان خود 
در گروه 1+5 دیدار و گفت وگو کند. تیم هســته ای ایــران و اعضای 1+5 قرار 

است با تشکیل کمیسیونی مشترک روند اجرایی شدن برجام را پیگیری کنند.

اکثریت بزرگی ایرانی ها موافق توافق اند
رئیس جمهور صبح اولین روز حضورش در نیویورک با مدیران و مجریان ارشــد 
رســانه های آمریکایی و بین المللی دیدار کرد و به پرســش های آن ها پاســخ 
داد. روحانی در ابتدای این نشســت به موضوع توافق هســته ای ایران با گروه 
1+5 اشــاره کرد و گفت: »سال گذشته بحث بر سر این بود که آیا این مذاکرات 
به نتیجه می رسد یا خیر؟ اما اکنون ســوال این است که آیا این توافق به خوبی 
اجرایی خواهد شــد و آیا می تواند زمینه ای برای توافقات بهتر و حل اختالفات 
در خصوص مسایل دیگر باشــد؟«. روحانی در ادامه با اشاره به اینکه مخالفت 

ها و موافقت ها درخصوص توافق در ایران و آمریکا طبیعی است، اظهار کرد در 
ایران اکثریت بزرگی از مردم موافق توافق هســتند و اقلیتی مخالف اند. رئیس 
جمهور تاکید کرد: »مهم این است که برجام باید تا پیش از سال 2۰15 اجرایی 

شود و از نظر ما حتی می شود در نوامبر نیز اجرایی شود«. 

اجرای توافق، زمینه را برای گفت وگوهای دیگر آماده می کند
سخنان مقامات آمریکایی درمورد به رسمیت شناختن نقش ایران در مذاکرات 
صلح سوریه به همراه شایعه مذاکره بین ایران و آمریکا در این خصوص یکی از 
موضوعات مورد سوال خبرنگاران بود. رئیس جمهور اما در این خصوص با تاکید 
بر اینکه عمل کامل به توافق هسته ای آزمایشی بزرگ برای اعتماد است، گفت: 
»اجرای این توافق اگر به خوبی انجام شــود حتما زمینه را برای گفت وگوهای 
دیگر آماده می کند«. وی با اشاره به اینکه توافق در آمریکا و ایران به مرحله اجرا 
نزدیک شده اســت، تاکید کرد که تحریم ها باید به طور کامل برداشته شوند تا 
مردم ایران احســاس کنند که مذاکره ثمربخش است و بعد از آن ممکن است 

بتوان راجع به موضوعات دیگر هم دو کشور وارد گفت و گو شوند. 

مشکالت ایران و آمریکا با دست دادن حل نمی شود
اما دیــدار بین روحانــی و اوباما از موضوعــات دیگر مورد عالقه رســانه های 
آمریکایی در این نشســت بــود و خبرنگاری از رئیس جمهوری پرســید: »کاخ 
سفید گفته است باراک اوباما تمایل دارد بحثی با شما داشته باشد اما ایرانی ها 
تمایلی نشــان نداده اند. بعد از این توافق هســته ای، چرا شما حاضر نیستید با 
رئیس جمهوری آمریکا حتی دست هم بدهید؟«. پس از آن هم خبرنگار دیگری 
بالفاصله پرسید: »آماده هستید اگر اتفاقی اوباما را در راهروهای سازمان ملل 
ببیند با او دست بدهید؟« روحانی که با صحبت تلفنی دو سال پیش خود با اوباما 
تابوی بزرگی را در روابط دو کشور پس از انقالب شکست، در پاسخ به این سواالت 
گفت: »ممکن است برخی فکر کنند اکنون راه روابط ایران و آمریکا هموار شده 
و برخی نیز فکر کنند این دو کشــور نمی توانند هرگز با هم رابطه داشته باشند یا 
برخی فکر کنند اگر دو نفر با هم دســت دهند دیگر همه چیز تمام می شود. در 
حالی که خوشــبینی و بدبینی صرف نفعی ندارد«. روحانی با اشاره به اینکه بین 
او و اوباما گاهی نامه رد و بدل می شــود و این انتقال پیام ها عادی است، تاکید 
کرد که به جای مالقات و دســت دادن، باید بیشتر دنبال این باشیم که چگونه 
مســایل را برای آینده حل و فصل کنیم و راه حل بیابیــم. رئیس جمهور با بیان 

اینکه روزی تصور نمی شد که وزیران خارجه ایران و آمریکا دور یک میز بنشینند 
و حرف بزنند، گفت اینکه گفته شــود چه روزی می توانیم بگوییم که اختالفات 
اصلی و ریشــه دار میان ایران و آمریکا حل و فصل می شــود، پیش بینی اش 
سخت است، هرچند ما فکر می کنیم در این دو سال قدم هایی به جلو برداشته 

ایم اما هنوز فاصله ها زیاد است.

ادامه تخاصم ها بی نتیجه است
رئیس جمهور همچنین در پاســخ به پرسشی درباره شــعار »مرگ برآمریکا« در 
ایران بار دیگر تاکید کرد که مردم ایران با مردم آمریکا دشــمن نیستند، بلکه از 
سیاست های آمریکا ناراضی اند و این شعار مخالفت با سیاست های آمریکا به 
ویژه در خاورمیانه اســت. وی در عین حال تصریح کرد: »باید این فضا عوض 
شود. ادامه حرکت در مســیر تخاصم بی نتیجه است«. روحانی اظهارداشت: 
در جریان انتخابات نیز گفتم که هدف دولت من کاستن از خصومت ها و سطح 

تنشهاست و در این زمینه همه باید تالش کنیم.

شرکت های آمریکایی نیز می توانند در ایران حضور یابند
روحانی دیروز همچنین با مدیران شــرکت های تجــاری، اقتصادی و صنعتی 
آمریکا نشست داشــت. رئیس جمهور در این نشست با اشاره به برداشته شدن 
تحریم ها پس از اجرای توافق، تاکید کرد که تهران برای حضور شــرکت های 
آمریکایی نیز منعی ندارد و این شــرکت ها می توانند در فضایی رقابتی از شرایط 
پساتحریم، برای ســرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران بهره بگیرند. رئیس 
جمهور با یادآوری برخی موانع احتمالی برای ســرمایه گذاری و حضور شرکت 
هــای آمریکایی در ایران تاکید کرد: »تردیدی نیســت که این موانع و مخالفت 
ها پایدار نخواهد ماند«. روحانی با اشــاره به فعالیت هــای دولت یازدهم برای 
اصالح اقتصاد کالن ایران خاطر نشــان کرد که دولت او در این دو سال موفق 
شده است با وجود تداوم تحریم ها، تورم را مهار و از دوره رکود عبور کند و اقتصاد 
وارد دوره رونق شــود. رئیس جمهور همچنین به منابع عظیم انرژی و موقعیت 
ژئواستراتژیک ایران اشاره کرد و تاکید کرد که این ویژگی ها در کنار امنیت و ثبات 
در کل منطقــه در ایران، موقعیت منحصر به فــردی را برای فعالیت اقتصادی 
ایجاد کرده است. وی با اشاره به فضای جدید ایجاد شده تاکید کرد: »ما برنامه 
های آینده خود را شــفاف بــا دنیا در میان می گذاریم و در ایــن میان یکی از راه 
های کاستن از فاصله میان ایران و آمریکا، همکاری های اقتصادی است«. 

واکنش روزپیگیری روز

تغییراولویتامنیتیعربستاندرحادثهمنانقشداشت
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: »ضعف مدیریت دولت عربستان سعودی و بی کفایتی عوامل اجرایی و انتظامی مســئول برگزاری مراسم حج تمتع به طور قطع یکی از عوامل اصلی شکل گیری 
فاجعه غمبار منا بوده اســت«. علی شمخانی با اشــاره به پیگیری دستور پیگیری مقامات عالی رتبه ایران بیان کرد: »از اولین ساعات وقوع این حادث ستاد ویژه ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی با حضور مسئولین دستگاه های ذی ربط تشکیل شد و ضمن ارتباط مستمر با سرپرست محترم حجاج ایرانی مستقر در عربستان سعودی، اقدامات ضروری در حوزه هماهنگ سازی مجموعه 
ظرفیت های سیاســی، امدادی، درمانی و اطالع رســانی در داخل کشور را در این زمینه آغاز کرد«. وی ضمن انتقاد از تغییر اولویت دولت عربســتان سعودی اظهار داشت: »تغییر اولویت امنیتی 
عربستان سعودی و به کارگیری نیروهای امنیتی و انتظامی خبره برای تجاوز به کشور یمن و سرکوب مردم مسلمان بحرین و همچنین کاهش کمی و کیفی عوامل انتظامی در حج تمتع نقش تعیین 
کننده ای در بروز این فاجعه داشــته است«. دبیر شــورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: »حساسیت و پیگیری مجدانه این موضوع از سوی جمهوری اسالمی ایران تا دستیابی به نتیجه قطعی ادامه 

دارد. در حال حاضر مجموعه توان دستگاه های مسئول برای رسیدگی به وضعیت مجروحان و مشخص نمودن وضعیت مفقودان حادثه نیز انجام شده است«.

سیاسی



3  شنبه 4 مهر ماه 1394 

پنج شنبه سیاه هنوز قربانی می گیرد
خانواده های حاجیان تنها هستند

»منا« دیگر نه مکانی مقدس را به خاطرمان می آورد و نه رمی جمرات را، که حاال 
منا وارد روز سوم حادثه خونینش شده است. سه روز از پنج شنبه خونین و حادثه 

منا می گذرد و شمار کشته شده ها لحظه به لحظه باالتر می رود.
پنج شنبه هفته گذشته بود که خبر و عکس هایی در شبکه های اجتماعی دست 
به دســت چرخید. خبر اولیه این بود: »مدفون شدن صدها زائر در مراسم رمی 
جمرات، آمار کشــته شده ها و مجروین باالســت«. بعد از آن، عکس ها و بعضا 
ویدئوهایی منتشر می شد که خبر از فاجعه ای دردناک در مراسم حج مسلمانان 

می داد. گرچه علت اصلی حادثه هنوز اعالم نشده است، اما عده ای 
بسته شدن چند راه ورودی منا را علت اصلی توصیف کرده اند. در این 
میان مسئولین کشور ایران و البته شاهدان عینی حادثه منا بر قصور و 
کوتاهی مقامات عربستانی متفق القول، مشترک بودند. تا این لحظه 
آمار مفقودین این فاجعه ۳25 نفر عنوان شده است و طبق آمارهای 
رسمی منتشر شــده، نزدیک به 1۴۰ نفر کشــته شده اند. همچنین 

تعداد مجروحین تا ساعت 1۰ امروز، ۹۰ نفر اعالم شد. 

دستور پیگیری مقامات ایران در دقایق اول
رهبر معظم انقالب اســالمی ایــران در پیامی ضمــن همدردی با 
خانواده های داغدار، دولت ســعودی را متهم ردیــف اول حادثه منا 
عنــوان کردند و گفتند: »مســئوالن نمایندگی اینجانب و ســازمان 
حج تالش طاقت فرســای خود در شناسایی جان باختگان و معالجه 
مجروحان و اعزام به کشور و خبررسانی سریع را که سراسر امروز بدان 

مشغول بودند همچنان ادامه دهند. مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته که عامل 
این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند«. حادثه آنقدر ســنگین و اندوهبار بود که 
آیت الله خامنه ای، ۳ روز عزای عمومی اعالم و خاطر نشان کردند: »اینجانب 

با تسلیت دوباره به عزادارن، سه روز عزای عمومی در کشور اعالم می کنم«.
رئیس جمهور کشورمان نه با خاطری جمع، که با دلی نگران تهران را به مقصد 
نیویورک ترک گفت. سومین سفر حســن روحانی به نیوریورک که از مهم ترین 
سفرهای رئیس دولت یازدهم هم به شمار می رود به محض ورود به مقر سازمان 
ملل، در پیامی تصریح کرد: »اینجانب با تسلیت فاجعه دردناک منا، به محضر 
حضرت ولی عصر)عج(، بازماندگان معزز، مقام معظم رهبری و ملت شــریف 
ایــران، از جناب آقای جهانگیری معــاون اول محترم می خواهم تا در اســرع 
وقت با تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به این فاجعه و تجمیع امکانات الزم، ضمن 

اطالع رسانی به ملت شریف ایران، مستمرا به اینجانب گزارش دهد«.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این حادثه 
را فاجعه نامید و خواســتار پیگیری مسئوالن کشور عربستان در این رابطه شد. 
هاشمی رفســنجانی گفت: »جای بسیار شــگفتی و تعجب است مکانی را که 
خداوند با احکام بســیار از زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل تا قیامت حرم امن 
قرار داده و حتی حیوانات و حشرات در امنیت هستند و صید حالل را هم توسط 
افراد محرم حرام کرد، شاهد چنین فاجعه بزرگی هستیم. سوال اساسی و تعجب 
و شگفتی این است که چرا چندین سال است که به طور مکرر به دلیل سوء تدبیر، 
امنیت این اماکن مقدسه و الهی، نقض می شود، به خصوص در سال جاری که 

شــاهد چندین فاجعه و حادثه غمبار برای حجاج بیت الله الحرام بودیم که باید 
مورد رسیدگی ریشه ای قرار گیرد«.

مفقود شده ها هم جان باخته اند؟
در حالی که مسئولین سازمان حج و زیارت، آخرین شمار مفقودین منا را ۳25 نفر 
توصیف کرده اند، وزیر ارشاد این آمار را ۳۶۰ نفر عنوان کرده است. علی جنتی 
که این فاجعه را موجب داغدار شــدن جهان اســالم خوانده اســت، می گوید: 

»فاجعه منا تاکنون منجر به جان باختن بیش از هزار و پانصد نفر از کشورهای 
مختلف اسالمی و مصدوم شدن بیش از دو هزار نفر شده است و جهان اسالم 
را داغدار کرده است. متاسفانه بخش عظیم و قابل توجهی از این زائران ایرانی 
بوده اند و هرروز بر تعداد جانباختگان افزوده می شود. حدود ٣٦٠ نفر همچنان 
مفقود االثر هســتند که فکر می کنیم بخش عظیمشــان جــان باخته اند البته 
عده ای به بیمارستان های ریاض و طایف منتقل شده اند ولی برای کشور یک 

فاجعه و روز سیاه بود«.
جنتی عامالن حادثه را ماموران سعودی می داند و تصریح می کند: »امیدواریم 
بتوانیم این مرحله پشــت سر گذاریم و اجســاد جانباختگان را به ایران منتقل و 
مصدومان را به بیمارســتان های داخل کشــور منتقل کنیم تا ادامه در مان در 
بیمارستان های داخلی انجام شود. همان طور که رهبر انقالب فرمودند دولت 
عربستان نمی تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند چرا که مسلمان های 

بسیاری در آن آسیب دیده اند. آن روز، روز سیاه بود«.

بیماری در یک قدمی ایران
وزیر بهداشت با بیان اینکه به شدت در حال کنترل زائرین هستیم، اظهار داشت: 
»حجاجی که در حال حاضر در حادثه منا آســیب دیده اند و در بیمارستان های 
سعودی بســتری اند، بیشــتر مورد توجه قرار می گیرند، چرا که احتمال انتقال 
بیماری در بیمارستان های عربستان بیشتر وجود دارد. با توجه به شیوع بیماری 
وبا در کشــور عراق ستادی در کشور تشکیل شده بود که حادثه غمبار منا باعث 

شد این ستاد عالوه بر دو وظیفه مهمی که باید در وزارت بهداشت درمورد بیماری 
کرونا و وبا تعقیــب می کرد، در حال حاضر نیز در انتقــال مجروحان، کمک به 

بیمارستان های منا،  مکه مکرمه و مدینه فعالیت می کنند«.

کاردار عربستان 3 بار احضار شد
شــنیده ها حاکی از این اســت که تا این لحظه برای هیئت ایرانی ویزایی جهت 
ســفر به عربستان صادر نشــده اســت. این هیئت که بنا بود به سرپرستی علی 
جنتی و  حسن قشــقاوی معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه و 
تعدادی دیگر از مدیران باشــد، تا این لحظه بالتکلیف مانده است. 
معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص این 
سفر گفت: »مقدمات سفر هیئت ایرانی به عربستان فراهم شده اما 
دولت سعودی تعطیلی شنبه را بهانه ای برای عدم صدور ویزا قرار داده 
است. شــب گذشته خبری برای ما ارسال شــد مبنی بر اینکه حدود 
۳۰ تن از حجاج ایرانی در این حادثه درون زندان ها هستند که بعد از 
صحبت هایی که با آقای قاضی عسگر )نماینده ولی فقیه در امور حج( 
و همچنین سفارت و کنسولگری ایران در ریاض و جده داشتیم آنها 
این خبر را تأیید نکردند. ولی درمورد خبرنگاران که آقای وزیر ارشــاد 
به آن اشاره کردند عربستان در گذشته دارای چنین سوابقی بوده و ما 

در حال پیگیری این موضوع هستیم«.
در عین حال، کاردار عربســتان در ایران ۳ بار احضار شــده اســت. 
احمد المولــد حادثه منــا را حادثــه ای عمومی خوانــد و گفت: »ما 
تمام کشته شدگان این حادثه را شــهید می نامیم. درست است که برای انتقال 
اطالعات و جزئیات این حوادث اندکی کم کاری پیش آمده، اما دلیل آن هم این 
است که به صورت غیرمترقبه با این حوادث مواجه شده ایم که در حال مدیریت 

و ساماندهی عوارض پس از حادثه هستیم«.

حال بد خانواده های حجاج را دریابید
راضیــه یکی از هزاران فرزندی اســت که پشــت مادر و پــدرش آب ریخت و 
آن ها را راهی محقق شــدن آرزوی دیرینشــان، حج تمتع، کــرد. راضیه ابتدا 
خبر را در شــبکه های اجتماعی دید، اما مدتی بعد، نام پدرش را میان اسامی 
مفقودین پیدا کــرد. خانواده های زائرین که کیلومترها دورتر از بستگانشــان 
قرار داشتند و راه ارتباطیشان قطع شده بود، هم از مسئوالن دولت عربستان، 
هم از واکنش های مردم به خبر پنج شنبه خونین، دلگیر بودند. خانواده های 
حاجیــان ایرانی روزهــای گذشــته، وضعیت بدی داشــتند. تنهــا کاری که 
می توانستند انجام دهند، چک کردن شبکه های اجتماعی و اسامی زیرنویس 
شــده شــبکه خبر بود. راضیه در یکی از شــبکه های اجتماعی می نویسد: » 
عجب مردمی هستیم! از دیروز که خبر کشــته شدن حاجیان در شبکه های 
اجتماعی پخش شــد موضوع غریبی ذهنم را به خودش مشــغول کرد. اکثر 
افرادی که درباره این حادثه نظر داده بودند انگار ته دلشــان یک نیش خندی 
بود، یک قنجی که هه هه حاجی های نادان. نه از پیام تســلیت خبری بود نه 

از همدردی با خانواده های داغدار«. 

۳روزعزایعمومیهشداربهعربستاناست
ـ سیاســی قابل بررسی است«. حجت االسالم ســیدمحمود علوی با بیان اینکه این حادثه نمی تواند ناشی از سهو باشد، اظهار  وزیر اطالعات در خصوص حادثه منا گفت: »حوادث اخیر حج از لحاظ امنیتیـ 
داشــت: »کشته شــدن زائران بیت الله الحرام در منا نمی تواند سهوی و بدون هیچ اشتباه و تخلفی از سوی مسئوالن سعودی رخ داده باشــد«. وی افزود: »وجود چند حادثه طی کمتر از 2۰ روز در ایام حج از 
لحاظ امنیتی و حتی سیاسی قابل بررسی و تحقیق است و نباید به راحتی از آن عبور کرد«. علوی با اشاره به عزای عمومی در کشور بیان کرد: »اعالم ۳ روز عزای عمومی از سوی رهبر معظم انقالب و تأکید 
ایشــان بر مسئولیت پذیری دولت سعودی یک نوع هشدار برای عربستان و همه دولت های اسالمی اســت. امیدواریم سازمان کنفرانس اسالمی و کشورهای اسالمی هرچه زودتر در راستای چاره اندیشی 

برای حفظ امنیت حرم الهی و ملزم کردن دولت سعودی به رفع نواقص و بی تدبیری ها وارد عمل شوند«.
وزیر اطالعات خاطرنشان کرد: »پیش بینی های اخیر رهبر معظم انقالب درباره تغییرات نظام حاکمیتی سعودی و تذکرهای ایشان به دست اندرکاران بی تجربه و جوان عربستان یک پیش بینی 

عالمانه بود که بالتکلیفی آنان در یمن و سوء مدیریت شان در برگزاری حج از جمله مصادیق این پیش بینی ها است«.

دعوت انتخاباتی سیدحسن خمینی از ناطق؟
یک هفته نامه همســو با حــزب کارگزاران 
ســازندگی مدعــی شــد کــه سیدحســن 
خمینــی از ناطق نــوری بــرای حضور در 
انتخابــات دعوت کرده اســت. بــه گفته 
هفته نامه »صدا« سیدحسن خمینی اخیرا 
با علی اکبــر ناطق نوری دیدار کرده و از او 

خواسته اســت که در انتخابات مجلس شــرکت کند، اما ناطق نوری این 
بار سخنی نگفته و در برابر اصرار حسن خمینی گفته است نیاز به آن دارد 
که بیشــتر فکر کند. ناطق نوری پیش تر و بعــد از گمانه زنی درخصوص 
حضور او در انتخابات، اعالم کرده بود که در ســن هفتاد سالگی تمایلی 
برای نامزدی در انتخابات مجلس آینده نــدارد و عرصه را به جوان تر ها 
می ســپارد. هرچند باوجود این اظهار نظر همچنــان دعوت ها از ناطق 

نوری ادامه دارد.

یک جلسه دونفره درباره هاشمی
آیت اللــه محی الدین حائری شــیرازی عضو 
مجلس خبــرگان از جلســه خصوصی خود 
با آیت اللــه مصباح درباره آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی خبر داد و گفت: در این جلســه 
به آقــای مصباح گفتم، شــما کــه می گوید 
امام با هرکــس چند دقیقه می نشســت او را 

می شناخت، چطور همین امام، آقای هاشمی را نشناخته است. مگر همین امام 
نبود از آقای هاشمی تقدیر می کرد و ایشان را دوست می داشت اما هر چه گفتم، 
آقای مصباح گفت بحث من درباره گذشته نیست، درباره حال فعلی ایشان است. 
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: بنده به آقای مصباح گفتم، خب، شما 
چرا نمی آیید با آقای هاشمی صحبت کنید، بحث کنید و حرفتان را بزنید، بازهم 
آقای مصباح دالیلی آورد و در نهایت من از ایشان خواستم یک جلسه خصوصی 

دو نفره با آقای هاشمی را بپذیرید اما هرچه گفتم، ایشان قبول نکرد.

برجام همان جام زهر است
منصور ارضی مداح اهل بیت در بخشــی از 
سخنان خود در طول دعای عرفه به مسئله 
توافــق هســته ای پرداخت و گفت: شــما 
االن از برجام که همان جام زهر اســت چه 
می دانید؟ من هشدار می دهم به نمایندگان 
مردم در مجلس، فریب نخورید، حقیقت این 

است که این مسئله سازش با دشمن است. ارضی ادامه  داد: دعا کنید برای 
این نمایندگان که عاقالنه عمل کنند، اگر این نمایندگان اشتباه کنند همه را 
به جهنم می برند. وی با مقایسه این دوره با صدر اسالم گفت: چه شد که ٥٠ 
سال بعد از رسول اکرم، اباعبدالله را به آن وضعیت به شهادت رساندند و سر 
از بدنش جدا کردند؟ ملت آن موقع نفهمیدند و درست تشخیص ندادند، اگر 
خدایی ناکرده این نفهمی بر ما هم مستولی شود چه می شود؟ برای همین 

است که می گویم استغفار کنید.

فردا نیوز گفته اســت: »عذر بدتر از گناه سعودی ها در فاجعه منا«
در شــرایطی که امت اسالمی در ماتم قربانیان منی به سر می برد، آل ســعود برنامه هدفمند خود را برای متهم کردن ایرانیان کلید زده 

اســت! طبق این طرح، دولت ریاض در یک فرار به جلوی ناشــیانه ایرانیان را متهم می کند که با نافرمانی و بی نظمی باعث بروز این 
فاجعه شده اند!

 الف گفته است: »رمز گشایی از ارادت دو خاندان به هم در دو کشور«
جدای از زمان دولت سازندگی که در آن شخص هاشمی رفسنجانی با سفری به عربستان سعی کرد خاطره کشتار حجاج ایرانی را در خاطر 

مردم کشورمان کمرنگ کندو به نوعی آغاز کننده فصل جدیدی در روابط دو کشور باشد، رابطه خانواده هاشمی رفسنجانی با خاندان 
سعودی در زمان دولت اصالحات نیز کما فی السابق خوب و مستمر بود.

 خبرآنالین گفته است: »پشت پرده تغییر استانداران چیست؟«
چه آن زمان که رحمانی فضلی وزیر کشور با دقت زیاد بازه ای ۹ ماهه را برای تغییر همه استانداران صرف کرد و چه حاال که در دو سالگی 

دولت با ارزیابی علمکرد آنها دست به تغییراتی در ترکیب استانداران زده، همیشه موافقان و مخالفانی داشته است.

 دانا نیوز گفته است: »بازگشت هرمی ها به اقتصاد ایران با اقدام خودسرانه دولتی ها«
علی رغم ابهامات اساسی درباره حکم شرعی و مجوزهای قانونی این نوع فعالیت، مسئولین دولتی هیچ عکس العملی نشان نمی دهند. 

نمایندگان مجلس هم گویا اطالعی از ابعاد مسئله ندارند.

عکس روزسایت نگار

»محمدجواد ظریف« و 
»جان کری« وزرای امور 
خارجه ایران و آمریکا 
امروز در نیویورک در 
حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل دیدار 
کردند. محور این دیدار 
بررسی اوضاع سوریه 
است.

این اولین دیدار وزرای 
خارجه دو کشور پس از 
حصول توافق هسته ای 
است که در تیرماه در 
وین پایتخت اتریش 
انجام شد.

خبرنامه

قضا و قدر گریبان 
 شاهزاده های سعودی 

را بگیرد
حادثه منا در مکه مکرمه 
که باعــث داغدار شــدن 
جوامع اســالمی شــد، به 
انــدازه کافــی بی کفایتی 
حکام ســعودی را نشــان 
داده اســت. اکنون زمان 
آن رســیده است که برای 
این مراســم عظیم فکر دیگری کنیم، حتی ســران 
کشورهای اسالمی و سازمان کنفرانس اسالمی نیز 

در این حادثه باید ورود داشته باشند.
سازمان کنفرانس اســالمی در چنین شرایطی نباید 
ســکوت کند و باید هر چه سریع تر با ورود به موضوع 
نســبت به چنین اتفاق بزرگی کــه باعث آزرده خاطر 
شدن جهان اســالم گردیده اســت، واکنش نشان 

دهد.
این اتفاق کــه در مکه رخ داد، نشــان دهنده ضعف 
مدیریت دولت عربستان در سازماندهی مناسک حج 
بود و شاید زمان آن رسیده است که فکری برای این 
مراسم کنیم. از سوی دیگر شاید بتوان ترتیبی به کار 
برد که مدیریت مناسک حج به صورت شورایی گردد.
همچنین دســتگاه قضایــی ما هم باید نســبت به 
ســهل انگاری های انجــام شــده از ســوی دولت 
سعودی واکنش نشــان دهد و موضوع را پیگیری 
کنــد، حتی بایــد خانواده هــای ایــن قربانی ها نیز 
شــکایت کنند. البته اثر مادی مد نظر نیســت و اثر 
معنوی آن بیش از هر چیز دیگری باید در نظر گرفته 
شــود و باید طوری باشــد که این حادثه دیگر تکرار 
نشود و حتی اگر الزم باشد باید مسئولیت این کار از 

عربستان گرفته شود.
دولت عربستان به دلیل حمایت از نیروهای داعش 
و همچنین جنگ مســتقیم با یمن، قدرت مدیریت 
حجــاز را نــدارد و تمام ذهنیــت خــود را در داعش 
متمرکز کرده اســت و دیگر قادر به مدیریت مناسک 
حج نیســت. از طرف دیگر شاهزاده ها و سردمداران 
حکومت عربستان افراد هرزه ای هستند که به دلیل 

خودخواهی های خود باعث این فجایع شده اند.
زمانی که یکی از مسئوالن عربستان به زیارت می  آید، 
این ها رمی جمرات را قرنطینه می کنند و همه زائران 
را پشت ستون ها نگاه می دارند تا خانواده شاه بروند و 
رمی جمرات را انجام دهند؛ این گونه می شود که این 

فجایع به وجود می آید.
دولت ایران هم از این ســو نباید سکوت کند. ظاهر 
امر نشــان می دهد که ایران بیشترین آسیب را دیده 
است، ایران حتما باید عضو هیئت تحقیق و تفحص 
آنجا باشــد تا دلیل ایــن وضعیت مشــخص گردد. 
 همچنین عربســتان نیز باید به این موضوع تمکین

 کند.
دولت عربستان هم از آن سو اگر نمی خواهد پاسخگو 
باشــد، حداقل نمک روی زخم ها نپاشــد. به عنوان 
مثال اینکه خود حجاج دوست داشتند بمیرند،  حرف 
بی مبنایی اســت. ســوال من این اســت پس چرا در 
سال های قبل کسی دوست نداشت آنجا فوت کند؟ 
نباید بگویند قضا و قدر بود، نباید بگویند هوا گرم بود، 
قضا و قدر چرا شــاهزاده های سعودی را نمی گیرد و 

فقط گریبان مردم مظلوم را می گیرد؟
دولت عربســتان توان اداره این مراسم را ندارد. این 
مراســم اگر با مراسم عاشــورا آن هم در کشوری که 
هنوز به ثبات کامل هم نرســیده است مقایسه شود، 
خواهیــد دید که مدیریت بســیار باالتری مشــاهده 

می شود.

یادداشت

غالمعلی جعفرزاده
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رصدخانه

مرد شماره دوی انگلیس به تهران می آید 
تالش لندن برای عقب نماندن از دیگران در تجارت با ایران

اعالم تصمیم جرج آزبــورن، وزیر دارایی انگلیس برای ســفر به ایران با 
هدف احیای مناســبات تجاری و اقتصادی میان دو کشــور، موضوعی 
است که از روز گذشته تاکنون بازتاب گســترده ای در عرصه بین المللی و 
به ویژه در رســانه های انگلیسی داشته است. عمده توجه به این موضوع، 
از این منظر صورت گرفته که سفر آزبورن، به عنوان مرد شماره دو عرصه 
سیاست در انگلیس، نشــانه جدیدی از تغییر رویکرد لندن به روابط خود با 
تهران در دوره پس از حصول توافق هسته ای محسوب می شود. از سوی 
دیگر، همان گونه که انتظار می رفــت و مطابق معمول تمامی دفعاتی که 
یک مقام غربی تالشی را در راستای توسعه روابط با ایران صورت می دهد، 
گروه های حامی رژیم اســرائیل حساســیت زیادی نسبت به این موضوع 
نشان داده و انتظار می رود تمامی تالش خود را برای مانع تراشی در مسیر 
انجام این سفر به کار بندند. با این حال، آنچه درباره آن میان ناظران اتفاق 
نظر وجود دارد، این اســت که تصمیم آزبورن را می توان تازه ترین نشانه از 
تغییر رویکــرد جامعه بین المللی به ایران پس از حصول توافق هســته ای 

ایران و گروه 1+5 قلمداد کرد.
ماجــرا از آنجایی آغاز شــد که آزبورن در گفت و گو با نشــریه »فایننشــال 
تایمز«، اعالم کرد که قصد دارد ســال آینده میالدی در رأس بزرگ ترین 
هیئت تجاری انگلیس که تاکنون به ایران سفر کرده، به تهران برود. وی 
در این گفت و گو به صراحت اعالم کرد به منظور ارتقای وضعیت اقتصادی 
انگلیس، آمادگی پذیرش هرگونه ریســک، از جمله تعامل با ایران را دارد. 
وی در این زمینه اظهار داشت: »ما می توانیم در حاشیه بنشینیم و شاهد 
این باشــیم که دنیا به پیش می رود و ما افول می کنیم. این کاری است که 
بسیاری از دیگر کشــورها انجام می دهند. در عین حال، ما می توانیم وارد 
عرصه شــده و بذر خود را در زمین بکاریم«. این مقام ارشــد انگلیسی در 
ادامه درباره تعامل با ایران گفت: »با فرض اینکه ایران به توافق هسته ای 

پایبند باشــد و این پاینبدی به شکل صحیحی تأیید شود، به نظر 
من پتانســیل فزاینده ای برای تجارت با ایران وجود دارد. 

من دوست دارم سال آینده در رأس یک هیئت شایسته 

و بزرگ اقتصادی و تجاری به ایران سفر کنم«. 
نکته ای کــه در گــزارش اظهارات اخیــر آزبورن مورد توجــه مطبوعات 
انگلیسی، از جمله خود فایننشال تایمز قرار گرفته، جسارت وی در راستای 

توسعه روابط با کشورهایی است که انگلیس به طور سنتی تعامالت چندان 
مثبتی با آن ها نداشته است. مهم ترین نمود این جریان، سفر اخیر آزبورن 
به چین بوده که سبب شده انتقادات زیادی نیز از سوی گروه های مختلف 
علیه وی مطرح شود. این سفر پنج روزه، به ویژه از سوی گروه های حقوق 
بشــری و برخی دیپلمات های غربی مورد انتقاد قرار گرفته که رویکرد وی 
را به شدت منفعت گرایانه و مرکانتیلیســتی خوانده اند. آنچه بیش از همه 
سبب انتقاد از آزبورن شد، بازدید وی از منطقه سین کیانگ در غرب چین 
بود. منطقه ای که چین متهم است سیاست های سخت گیرانه را علیه آن 
اعمال می کند. اما وزیر دارایی انگلیس خود می گوید عامدانه عرصه های 
جنجالی – از جمله بازار بورس شــانگهای که اخیرا صحنه آشفتگی های 
مالی بود – را برای بازدید انتخاب کرده تا نشان دهد که انگلیس در بلندمدت 

در کنار چین است.
آزبورن در این رابطه می گوید: »من می خواســتم با توسعه روابط با چین، 
اندکی ریســک کنم. من می خواستم این روند را به پیش ببرم تا بتواند واقعا 
سبب ایجاد اشتغال و رشد در کشور ما شود«. اما یک دیپلمات غربی حاضر 
در چین، در این زمینه می گوید: »به نظر می رسد سیاست انگلیس در قبال 
چین، به پیگیری منافع تجاری فروکاســته شده است. دنبال کردن منافع 
تجاری هیچ مانعی ندارد، اما تا کجا پیش می روید«؟ دقیقا مشابه با همین 
منوال، اعالم تصمیم آزبورن برای ســفر به ایران نیز از هم اکنون سبب 
بروز واکنش ها و مخالفت هایی شده که این مخالفت ها مشخصا 
از سوی گروه های هوادار رژیم اسرائیل بوده است. 
اجرایــی  آریــه میلــر، مدیــر 
»فدراســیون 

صهیونیســت« از دولت انگلیس خواســته با توجه به »تهدیدی که ایران 
متوجه اســرائیل می کند«، در تصمیم خود بازنگری کند. به نوشته پایگاه 
اینترنتی »جوئیس کرونیکل«، میلر اظهار داشته: »فکر می کنم بسیاری 
از مردم نســبت به چشــم انداز برقراری تجارت انگلیس با ایران، احساس 
خوشایندی ندارند«. وی مدعی شده عایدی ایران از این روابط اقتصادی، 
ســبب تقویت حکومتی خواهد شــد که »در داخل، مخالف حقوق بشر و 
دموکراسی و در خارج، مخالف موجودیت اسرائیل است«. موشه کانتور، 
رئیس »کنگره یهودیان اروپا« نیز مدعی شــده توســعه روابط اقتصادی با 
ایران، صرفا سبب خواهد شد این کشور به نقش مسئله ساز خود در منطقه 
که در راستای بی ثباتی بیشتر است، ادامه دهد. وی افزوده: »ما امیدواریم 
که انگلیس همچنان اسرائیل را به عنوان یک شریک استراتژیک و به ویژه 
به عنوان تنها دموکراســی و نظام آزاد در منطقه که از جنبه های عملی به 
محافظت از منافع انگلیس می پردازد، ببیند. یقینا عکس این موارد درباره 

ایران صادق است«. 
با این وجود، به نظر نمی رسد این دست مخالفت ها – که احتماال با نزدیک تر 
شــدن به تاریخ انجام سفر آزبورن، بیشتر نیز شــود – تأثیر چندانی بر عزم 
دولت انگلیس برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران داشته باشد؛ 
به ویژه در شرایطی که دیگر بازیگران مهم بین المللی و رقبای اقتصادی 
بالقــوه انگلیس، هم اکنون اقدامات عملی خود را برای نفع بردن از روابط 
اقتصادی با ایران در دوره پس از برداشــته شــدن تحریم ها آغاز کرده اند. 
آلمان نخســتین کشــوری بود که پس از حصول توافق هســته ای در این 
مســیر گام برداشت که نمود عملی آن، ســفر قائم مقام صدراعظم و وزیر 
اقتصاد این کشــور در رأس یک هیئت تجــاری و اقتصادی به تهران بود. 
سفر هیئت 1۰۰نفره اقتصادی فرانسوی به تهران در اواخر شهریور نیز از 
وارد شــدن جدی پاریس به این عرصه حکایت داشت. هم زمان، چندین 
مورد تفاهم نامه اقتصادی نیز میان ایران و اتریش به امضا رسیده است. بر 
این اساس، طبیعی اســت که انگلیس نیز در تالش برای عقب نماندن از 

دیگر اروپایی ها، »مرد شماره دوی« خود را راهی ایران کند.

اذعانآمریکابهشکستطرحآموزششورشیانسوری
هم زمان با ادامه مباحث درباره افزایش حضور روس ها در سوریه، صبح امروز خبری منتشر شد که مضمون آن، از شکست سیاست های آمریکا در حمایت از مخالفان به اصطالح »میانه رو« دولت اسد حکایت داشت. وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( اعالم کرد یک فرمانده شورشــی آموزش دیده توســط آمریکا در سوریه، به تازگی خودروهای زرهی و مهمات خود را به »جبهه النصره«، گروه تروریستی وابســته به القاعده تسلیم کرده است. به نوشته »نیویورک تایمز«، اکنون 
مقامات نظامی آمریکایی که تا همین چند روز پیش، ســعی در پنهان نگه داشــتن و کتمان این خبر داشــتند، واقعه رخ داده را »نگران کننده« خوانده و آن را به معنای نقض دستورالعمل های آمریکا در آموزش شورشیان سوری می دانند. 
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده )ِسنتکام( اعالم کرده که فرمانده شورشی مذکور، مدعی است خودروها و مهمات آمریکایی را در ازای دریافت اجازه عبور امن از منطقه ای تحت کنترل جبهه النصره در اختیار این گروه قرار داده است. 
کلنل پاتریک رایدر، سخنگوی سنتکام درباره این ماجرا گفته مهماتی و تجهیزاتی که از سوی فرمانده شورشی مذکور در اختیار جبهه النصره قرار گرفته، معادل یک چهارم مجموع تجهیزاتی بوده که از سوی آمریکا برای وی – که به تازگی 
دوره آموزش را پشــت ســر گذاشته – ارسال شده بود. این در حالی است که چند روز پیش نیز ژنرال لوید جی آستین، فرمانده سنتکام در جریان جلسه ای در ســنا گفته بود تنها چهار یا پنج تن از مجموع شورشیان سوری آموزش دیده توسط 

آمریکا، در میدان نبرد باقی مانده اند. خبرهایی از این دست، به معنای اذعان به این امر است که برنامه 5۰۰میلیون دالری تدوین شده از سوی آمریکا برای ایجاد ارتشی از شورشیان سوری، راه به جایی نبرده است. 

1۳۰۰ حاجی در ازدحام »منا« کشــته و حدود 2۰۰۰ نفر زخمی شدند، 1۳۳ کشته 
از زائران ایران نیز تا روز شنبه چهارم مهر گزارش شده است.

باراک اوباما، در دیدار رسمی پاپ از 
کاخ سفید به او خوشامد می گوید.

 هزاران بنگالدشی می خواهند برای جشن عید قربان به شهر هایشان باز گردند. هر ساله مسلمانان جهان عید قربان را 
جشن می گیرند.

در پی دو انفجار انتحاری در مسجد جامع »البلیلی« 
واقع در صنعا ، ده ها نمازگزار کشته شدند.

 شرکت های اروپایی برای ورود به 
ایران صف کشیده اند

شرکت های اروپایی برای آنچه که یک سرمایه گذار آن را جذاب ترین 
فرصــت در بازارهای نوظهــور جهانی توصیــف می کند، صف 
کشیده اند. شرکت های اروپایی از همین االن تماس با ایران را آغاز 
کرده اند. فیلیپ دلور، رئیس آلســتون )شرکت برق و حمل و نقل 
ریلی فرانسه( هفته گذشته در هیئتی که به تهران سفر کرد، حضور 
داشت و در سمیناری در ژنو نیز برای دیدار با دیگر سرمایه گذاران 
شرکت کرد. گروه صنعتی بویگاس فرانسه و آروپورتس دو پاریس نیز 
در حال مذاکره با ایران هستند تا بزرگ ترین پروژه حمل و نقلی این 
کشور، یعنی دومین پایانه در فرودگاه امام خمینی تهران را بسازند.

 دلیل تغییر موضع اردوغان در قبال 
سوریه

نگرانی های امنیتی را باید مهم ترین عامل تغییر رویکرد رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در موضوع سوریه قلمداد کرد. تغییر 
رویکرد اردوغان نســبت به بحران سوریه، حاکی از نگرانی های 
امنیتی اســت که ناامنی و فضای هرج و مرج در سوریه می تواند 
برای کشورش به همراه داشته باشد. در این میان، به نظر می رسد، 
تهدید امنیتی کردها برای ترکیه نقش اصلی را در این تغییر موضع 
داشته باشــد؛ زیرا ترکیه به تجربه دریافته که وجود بشار اسد در 
ســوریه، تضمین کننده صلح و آرامش در مناطق کردنشین این 

کشور بوده و این گونه، امنیت ترکیه نیز به خطر نمی افتد.

هشدار درباره ورود تروریست ها به 
اروپا در قالب پناهجو

گرت رنه پولی، مدیر سابق اداره فدرال محافظت از قانون اساسی 
و ضد تروریسم در اتریش هشــدار داد ده ها تروریست داعش در 
میان موج مهاجران وارد اروپا شده اند. به عقیده وی، سیاست های 
امنیتی اروپا هم اکنون کورکورانه دنبال می شود؛ اوضاع امنیتی 
دیگر قابل کنترل نیســت و نمی تــوان موج مهاجرانــی را که از 
خاورمیانه به اروپا می آیند، کنترل کرد. وی تصریح کرد مهاجرت 
غیرقابل کنترل گروه زیادی از مردم، یک خطر بزرگ است و کامال 
روشن اســت که تروریســت های داعش نیز میان این مهاجران 

هستند و از این فرصت برای ورود به اروپا استفاده می کنند.

طرح جدید جان کری برای حل 
بحران سوریه

مقامات آمریکایی و دیگر مقامات غربی اعالم کردند جان کری، 
وزیر خارجه آمریکا، در نشســت های هفته آینده خود در حاشــیه 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، تالش خواهد 
کرد ابتکار جدیدی را برای یک راه حل سیاسی در سوریه آغاز کند. 
وی تالش در این زمینه را با مذاکرات روز شنبه با محمدجواد ظریف، 
همتای ایرانی خود شروع خواهد کرد. این رویکرد جدید می تواند از 
یک سو روسیه و از سوی دیگر کشورهایی چون عربستان، ترکیه 
و قطر را که از مخالفان دولت سوریه دفاع می کنند، گرد هم آورده 

و آن ها را مشترکا در مسیر حل بحران جاری در سوریه قرار دهد.

بین الملل



5  شنبه 4 مهر ماه 1394 

امنیت؛ هیچ کس، هیچ کجا!
پنج یافته جالب توجه درمورد حمالت سایبری

حمــالت ســایبری در 
انــواع و اقســام مختلف 
و بــا وســعت زیــاد طی 
ســال های اخیر به یکی 
از بزرگ ترین معضالت 
دنیای جدید تبدیل شده 
اســت. وســعت، شدت 
و گســتردگی حمــالت 
سایبری به قصد سرقت 
اطالعات طی این چند 
ســال به حدی زیاد شده 
است که اکنون بسیاری 
از کاربــران در خصوص 
فاش شــدن اطالعات 
حساس شــخصی خود 
و افتادن آن ها به دســت 
یبری  ســا ن  مجرمــا
بی تفــاوت و به گونه ای 
بی حــس شــده اند. این 
موضوع از گزارشــی که 
اخیرا موسســه و شرکت 
 Trend امنیت سایبری
Micro منتشــر کــرده 
است و طی آن به تجزیه 
و تحلیل یک دهه سرقت 

اطالعات سایبری پرداخته 
است، مشخص می شود. این گزارش یادآور شده است که 
شرکت های تجاری به این دلیل که اطالعات آن ها بیش از 
هر چیز برای هکرها سودآور است، بیشتر در معرض حمله 
و تهدیدات ســایبری قرار دارند. امــا در این میان همچنین 
کاربــران بــه عنــوان قربانیــان اصلی حمالت ســایبری 

مطرح اند.
این گزارش مجموعه ای مشــتمل بر ۴۶۰۰ مورد سرقت 
اطالعــات و هــک بــزرگ را از ســال 2۰۰5 و از پایگاه 
 Privacy Right Clraringhouse اطالعــات 
مــورد تجزیه و تحلیل قرار داده اســت. ایــن اطالعات و 
موارد شــامل ســرقت های بزرگ اطالعاتی نظیر سرقت 
اطالعات از وب سایت مشهور Ashley Madison را در 
بر می گیرد. پنج مورد از جالب ترین یافته های این گزارش 

به شرح زیر است.

عالقه هکرها به حمله به شبکه ها و صنایع 
درمان و سالمت

کسب و کارهای مربوط به حوزه سالمت یکی از مهم ترین 
اهــداف هکرها را تشــکیل می دهد و البته بــه دنبال آن 
نهادهای دولتی و خرده فروشــی های جــزو بزرگ ترین 
اهداف حمالت سایبری است. حوزه سالمت گنجینه ای 
از اطالعات شــخصی است که در راســتای اختالس ها 
و تخلفــات مالی یــک هدف بســیار خوب و پــر و پیمان 

برای هکرها به حســاب می آید. اطالعات موجود در این 
سامانه ها همچون شماره های هویتی، آدرس، نام و تاریخ 
تولد، بهترین و مطلوب ترین گزینه ها را برای دسترسی به 

اطالعات مالی کاربران در اختیار هکرها قرار می دهد. 

رشد ۱۶۹درصدی هک کارت های اعتباری از 
۵ سال گذشته

از ســال 2۰1۰ تا کنــون هکرها به شــکلی گســترده با 
اســتفاده از ابزارهای الکترونیکی با نام Skimmers و 
همچنین مداخله و نفوذ به ترمینال های تراکنش مالی در 
فروشگاه های بزرگ، اطالعات مالی مربوط به کارت های 
اعتباری را به ســرقت برده اند. یکــی از نمونه های جالب 
سرقت اطالعات کارت های اعتباری که در این گزارش به 
آن اشاره شده است، مورد نصب یک بد افزار روی سامانه 
ثبت نام دیجیتال یکی از فروشــگاه های بزرگ تجاری در 

ایاالت متحده آمریکاست.

بدافزارها ابزارهای مورد عالقه هکرها
اگر یک ایمیل مشکوک دریافت کردید که ادعا می کرد از 
سوی بانک برای شما ارسال شده است به هیچ وجه روی 
هیچ کدام از لینک های داخــل آن ایمیل کلیک نکنید. 
چرا که در غیر این صورت به احتمال بســیار زیاد سیستم 
شما آلوده به یک بد افزار خواهد شد و با نصب این بدافزار 
در سیســتم، هکرها به سادگی قادر به گشــت و گذار در 

بین فایل ها و اطالعات شخصی ما و سرقت موارد جالب 
توجه خواهند شد. این روش معمول که از آن تحت عنوان 
Phishing یاد می شــود به هکرها این امکان را می دهد 
که به سهولت و بدون نیاز به دسترسی فیزیکی به سیستم 
قربانی اطالعات مورد نظر خود را استخراج و سرقت کنند. 
طبق گزارش یاد شده، بدافزارهایی نظیر Worm ها هنوز 
هم جزو محبوب ترین و شایع ترین ابزارهای هکرها برای 

سرقت اطالعات هستند.

بازارهای فراگیر و در حال رشد خرید و فروش 
اطالعات

هکرها و مجرمان سایبری معموال اطالعات سرقت شده 
از کاربران نظیر اطالعات مالــی و هویتی قربانیان خود 
را در بازارهایــی که در Deep Web قــرار دارد به فروش 
می رسانند. Deep Web یا همان Dark Web مکانی 
است در اینترنت که عمال با جست وجو از طریق موتورهای 
جســت وجوگر یافت نمی شود و در معرض دید عموم قرار 
نــدارد. گزارش Trend Micro یاد آور شــده اســت که 
اطالعات هویتی و مالی قربانیان مربوط به حساب های 
 eBay، PayPal، Facebook، Amazon، FedEx
و NetFlix اکنون به شــکلی گســترده در این بازارهای 
آنالین غیرمجاز و غیرقابل رویت خرید و فروش می شوند. 
قاعدتــا اطالعات مربــوط به یــک حســاب کاربری به 
اندازه اطالعات مربوط به ســامانه های سالمت و بانکی 

ارزشــمند نیســت اما برای یک هکر و در راستای آسیب 
جدی به قربانیان به اندازه کافی کارآمد است. برای مثال 
یک هکر می توانــد از طریق اطالعات حســاب کاربری 
Facebook به سادگی به همه سایت هایی که از حساب 
کاربری فیسبوک قربانی استفاده می کنند دسترسی پیدا 
کند. از این مســیر اطالعات ارزشــمند دیگــری در مورد 
قربانی و فعالیت های وی – احتماال فعالیت های مالی – در 
اختیار هکرها قرار می گیرد. یکی از این نمونه ها که در این 
 Uber گزارش از آن یاد شده مربوط به سرقت اطالعات

و سوء استفاده مالی از آن است.

از گوشی هوشمند و لپتاپ خود مانند 
چشمانتان حفاظت کنید

هرچنــد معمول تریــن و شــایع ترین روش هکرها برای 
ســرقت اطالعات عبــارت اســت از اغفــال قربانیان و 
نصب بدافزار روی گوشــی هوشــمند یا لپتاپ آن ها، اما 
دسترســی فیزیکی به این دســتگاه ها و ابزارها گنجینه 
بزرگــی از اطالعــات بــاد آورده را در اختیــار آن ها قرار 
می دهد. ابزارها و دســتگاه های ســرقت شده یا گم شده 
 USB Flash ،نظیر لپتاپ ها، گوشــی های هوشــمند
و ســایر ســخت افزارهای مشــابه، در صدر موضوعات 
مورد عالقه هکرها و مجرمان ســایبری قرار دارد. در این 
فهرست روش هایی مانند Phishing و نصب بدافزار در 

رده دوم قرار دارد.

جاسوسیگستردهانگلیسازتمامیکاربراناینترنت
اگر شــما جزء افرادی هستید که از 
ســال 2۰۰۷ به بعد از وب استفاده 
کرده اید ستاد ارتباطات انگلیس به 
احتمال بسیار زیاد از شما جاسوسی 
کرده اســت. اســناد جدیدی که در 
ســایت اینترســپت متعلق به ادوارد 
اســنودن و گلــن گرینوالد منتشــر 

 Karma شده نشــان می دهد که برنامه ای موسوم به
Police  توســط ســتاد ارتباطات دولت انگلیس برای 
جاسوســی از تمامی کاربــران اینترنت طراحی شــده 
است. در قالب این برنامه تمامی عادات کاربری افراد در 
جهان مورد بررسی و جاسوسی قرار گرفته است. سایت 
اینترســپت این برنامه جاسوســی را بزرگ ترین برنامه 
جمع آوری اطالعات از اینترنت لقب داده اســت. زیرا 
در قالب برنامه یاد شده از تمامی کاربران قابل رویت در 
 Karma فضای مجازی جاسوسی شده است. برنامه
Police در ابتدا برای جاسوسی از کاربرانی طراحی شد 

که به شــبکه های رادیویی اینترنتی 
گوش می کردند و ماهیت تحقیقاتی 
داشت تا مشخص شود چه افرادی 
از رادیوهای اینترنتی برای انتشــار 
پیام های تبلیغاتی نامناسب استفاده 
می کنند. ستاد ارتباطات انگلیس از 
این طریق قصد داشــت اطالعاتی 
درمورد محتوای مذهبی و اسالمی در فضای مجازی 
و افرادی که به این اطالعات گوش می کنند یا آن ها را 
جمع آوری می کنند، گردآوری کند. گام بعدی شناسایی 
حساب های کاربری این افراد در اسکایپ و حساب های 
کاربری شــان در شــبکه های اجتماعی بود. بر طبق 
اسناد ســتاد ارتباطات دولت انگلیس تا سال 2۰۰۹ از 
طریق این برنامه جاسوسی بیش از 1/1تریلیون مورد 
جاسوســی از مرورگرهــای اینترنتی کاربــران صورت 
گرفته اســت. تا ســال 2۰1۰ از طریق این سیستم هر 

روز ۳۰میلیارد سابقه درمورد هر کاربر جمع آوری شد.

تحقیقاتدرموردسوءاستفادهگوگلازاندروید
کمیســیون فدرال ارتباطات آمریکا 
می گوید تحقیقــات درمورد احتمال 
سوءاستفاده گوگل از برتری اندروید 
در بــازار سیســتم عامل های همراه 
برای بازاریابی دیگر محصوالتش را 
آغاز کرده است. این کمیسیون معتقد 
اســت که روش های مورد استفاده 

گوگل بدین منظور غیرعادالنه و غیررقابتی بوده است. 
گوگل از این شــیوه برای افزایش اســتفاده از خدماتی 
همچون جســت وجوی گــوگل و خدمات نقشــه خود 
بهره برداری کرده است.  کارشناسان می گویند گوگل به 
طور مستقیم از سیستم عامل اندروید سود تجاری کسب 
نمی کند، زیرا استفاده از این نرم افزار رایگان است. اما با 
توجه به نصب آن روی بیش از ۸۰درصد از گوشی های 
هوشــمند در جهان و 52درصد از گوشــی ها در آمریکا 
بازار مناســبی برای اســتفاده از خدمات و محصوالت 
مبتنی بر این سیســتم عامل به وجود آمده است. گوگل 

اســتفاده از بسیاری از خدمات دیگر 
خــود را هم بــه اســتفاده از اندروید 
منوط کرده یا خدمات مذکور را روی 
اندروید با کیفیت و امکانات بیشتری 
ارائــه می دهــد. اندروید بــر خالف 
سیستم عامل iOS اپل اکوسیستم 
بــازی دارد و طراحــی برنامه هــا و 
خدمات برای آن محدودیتی ندارد. این در حالی اســت 
که اپــل برنامه ها و خدمات طراحی شــده برای iOS را 
به دقت کنترل می کند. گوگل به ازای باز بودن سیستم 
اندروید آن را با خدمات دیگرش همچون نقشه، جیمیل، 
جست وجو و... گره زده است. طی ماه های اخیر برخی 
شرکت های سازنده برنامه های همراه به همین علت از 
گوگل به وزارت دادگستری آمریکا شکایت کرده اند. به 
همین علت کمیســیون فدرال ارتباطات آمریکا برای 
بررسی موضوع وارد عمل شده است. گوگل هنوز در این 

زمینه اظهارنظری نکرده است.

افزایش سرعت رایانه ها تا 
۱۰۰۰ برابر 

پیشــرفت قابل توجه رایانه ها در 5۰ سال گذشته تا حد 
زیادی مدیون توانایی ساخت ترانزیستورهای سیلیکونی 
کوچک است. روش جدید طراحی و ساخت تراشه های 
رایانه ای می تواند به پردازش دست کم 1۰۰۰ برابر سریع تر 
از بهترین تراشه های موجود در بازار بینجامد.  این روش 
جدید که روی موادی به نام لوله های کربنی نانو متکی 
است به دانشــمندان این امکان را می دهد که تراشه را 
سه بعدی بسازند. ماکس شــوالکر یکی از طراحان این 
تراشــه و دانشجوی دکترای مهندســی الکترونیک در 
دانشگاه استنفورد کالیفورنیا گفت: طراحی سه بعدی این 
تراشه دانشمندان را قادر می سازد که حافظه )مموری( را 
که داده ها را ذخیره می کند در یک فضای کوچک در کنار 
پردازنده های قدرتمند تعبیه کنند. شوالکر افزود: کاهش 
فاصله بین این دو قطعه می تواند زمان پردازش را به شکل 
قابل توجهی پایین بیاورد. پیشــرفت قابل توجه رایانه ها 
در 5۰ سال گذشــته تا حد زیادی مدیون توانایی ساخت 
ترانزیستورهای سیلیکونی کوچک است که عملکردهای 
منطقــی رایانه ها را انجــام می دهند. براســاس قانون 
مور)قانونی که اولین بار توســط گوردون ای  مور محقق 
آمریکایی در ســال 1۹۶5 ارائه شد، تعداد ترانزیستورها 
در یک تراشه سیلیکونی هر دو سال تقریبا دو برابر خواهد 
شــد. مطابق پیش بینی این محقق ترانزیستورها روز به 
روز کوچک تر شده و به کوچک ترین بخش رایانه ها که 
اندازه شــان حتی پنج نانومتر شده تبدیل شده اند و سایز 
کاربردی ترین تراشه ها در حال حاضر تنها هفت نانومتر 
است. کارشناسان می گویند، اما کاهش سایز به این معنی 
اســت که اثرات کوانتومی ذرات در این مقیاس می تواند 
عملکرد آن ها را مختل کند. بنابراین این احتمال وجود 
دارد که قانون مور تا 1۰ سال آینده به پایان خودش برسد. 
شوالکر گفت: مانع اصلی سر راه سریع تر شدن رایانه ها 

سرعت کم پردازنده نیست بلکه مشکل حافظه است.

یک کمپین بد افزاری هزاران 
وب سایت را آلوده کرد

فعالیت کمپین بدافزاری جدید وردپرس هزاران سایت 
و بازدیدکنندگان آن را در معرض خطر قرار داده اســت. 
این کمپین VisitorTracker  نامیده شده است و وب 
سایت ها را از طریق آسیب پذیری های جدید موجود در 
پالگین های نصب شده بر روی وردپرس آلوده می کند. 
بنا به نظر محققان هزاران وب سایت به این بدافزار جدید 
آلوده شده اند که ۹5درصد آن ها مبتنی بر وردپرس است 
و از این میان 1۷درصد از لیســت سیاه گوگل قرار گرفته 
اســت. مدیران وب سایت ها باید اطمینان حاصل کنند 
که تمامی پالگین ها به آخرین نسخه به روز شده است. 
این کمپین جدید توسط SucuriLabs شناسایی شده 
و تقریبا از 2۰ روز پیش شــروع به فعالیت کرده است اما 
نرخ آلودگی وب ســایت ها در چند ورز گذشــته افزایش 
قابل توجهی داشته است. بر این اساس از 15 سپتامبر تا 
1۷ سپتامبر نرخ آلودگی ها از 1۰۰۰ وب سایت در روز به 
۶۰۰۰ وب سایت در روز افزایش یافته است. وب سایت ها 
توسط بدافزار visitorTracker_isMob آلوده شده اند 
و این بدافزار باعث می شــود تا بازدیدکنندگان به سمت 
 Nuclear Exploit صفحه ای حاوی بسته سوءاستفاده
Kit هدایت شوند. پس از آن که کاربر به صفحه مخرب 
وارد شود، بسته سوءاستفاده به طور بالقوه سیستم قربانی 
را بررسی کرده و آسیب پذیری های اصالح نشده ای را که 
می تواند از آن ها سوءاستفاده کند، جست وجو می کند. 
اگر نرم افزار اصالح نشده و به روز نشده ای یا آسیب پذیری 
اصالح نشده ای یافت شود، سیستم قربانی در معرض 
خطر قرار می گیرد و به طور بالقوه می تواند منجر به افشای 

اطالعات شود.

رصدخانه

نمایشگاه »تلکام« افتتاح شد
نمایشــگاه  شــانزدهمین 
بین المللی صنایع مخابرات 
و اطالع رسانی )تلکام( امروز 
با حضور دبیر شــورای عالی 
فضای مجــازی آغاز به کار 
کــرد. برخالف ســال های 
قبل که به طــور معمول این 

نمایشــگاه با حضور وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات افتتاح می شــد، امســال بــه دلیل 
همراهی وزیــر ارتباطات با هیئت همراه رئیس 
جمهوری، دبیــر جدید شــورای عالی فضای 
مجازی این نمایشگاه را افتتاح کرد. در مراسم 
افتتاحیه این نمایشگاه نصرالله جهانگرد - رئیس 

سازمان فناوری اطالعات و 
معاون وزیر ارتباطات - نیز به 
نمایندگی از وزارت ارتباطات 
حضور دارد. نمایشگاه تلکام 
بزرگ ترین نمایشگاه صنایع 
مخابراتی منطقه خاورمیانه 
به شــمار می رود که امسال 
در آن 212 شــرکت و واحــد تولیــدی داخلی و 
حتی شــرکت خارجی یا نمایندگی های آنان از 
1۸ کشــور جهان به معرفی دستاوردهای خود 
در این نمایشــگاه پرداخته اند. نمایشگاه تلکام 
2۰15 از امروز تا هفتم مهرماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

کاالهای فاقد گارانتی قاچاق محسوب می شوند
فروشندگان کاالهای فاقد 
گارنتی تا پایان آذرماه برای 
پاکســازی واحدهای خود 
فرصــت دارنــد. اتحادیــه 
صنف فناوران رایانه با هدف 
ساماندهی به بازار کاالهای 
دیجیتال و فناوری در کشور 

بــه فروشــندگان و فعاالن صنــف کاالهای 
کامپیوتــری اطالعیــه صــادر کــرد. براین 
اســاس این اتحادیه اعالم کرد: فروشندگان 
کاالهای ســرمایه ای که به صــورت عمده یا 
خــرده فعالیــت می کنند، مکلف انــد تا پایان 
آذرمــاه ســال جاری متناســب با نــوع کاال، 

خدمات پس از فروش ارائه 
کنند. با پایــان این مهلت، 
کاالهــای فاقــد گارانتی، 
کاالی قاچاق محســوب 
همچنیــن   . ند می شــو
واحدهــای صنفــی کــه 
کاال بــا کارت های گارانتی 
بی ارزش و فاقــد اعتبار بــه مصرف کنندگان 
ارائه می دهند، با معرفی اتحادیه به ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی، عالوه بــر ضبط کاال، 
۴ برابــر ارزش کاال جریمه شــده و در صورت 
فروش کاال پــس از مهلت مقرر شــده، واحد 

صنفی طبق قانون پلمپ می شود. 

اطالعات پرچم داران جدید مایکروسافت فاش شد
لــو رفتــن یــک اســالید 
بــه گوشــی های  مربوط 
هوشــمند لومیــا ۹5۰ و 
۹5۰ ایکس ال اطالعات 
دو  ایــن  ســخت افزاری 
پرچم دار جدید را فاش کرد. 
لومیا ۹5۰، از نمایشگری 

5/2 اینچ با رزولوشن 1۴۴۰ در 25۶۰ پیکسل 
بهــره می برد. چیپســت ایــن تلفــن همراه، 
اسنپدراگون ۸۰۸ بوده که سیستم-بر-چیپی 
با پردازنده ۶ هســته ای اســت. به همراه این 
چیپســت، ســه گیگابایت رم و ۳2 گیگابایت 
حافظه داخلــی به ایــن تلفن همــراه افزوده 

 XL ۹5۰ Lumia .شده اند
اما از سخت افزار قوی تری 
نســبت به مدلی که درمورد 
آن صحبت کردیم استفاده 
می کنــد. نمایشــگر، 5/۷ 
 2K اینچ با همان رزولوشن
اســت اما تفــاوت اصلی در 
میان این دو دستگاه، استفاده از اسنپدراگون 
۸1۰ بوده کــه در واقــع، می تواند نســبت به 
نمونه کوچک تر قدرت پردازشی بیشتری را به 
ارمغان آورد. باتری در لومیا ۹5۰ برابر با ۳۰۰۰ 
میلی آمپر اســت و این حجم در نمونه XL، به 

۳۳۰۰ میلی آمپر می رسد.

آی تی
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پنجره

برای بهبود اوضاع، یقه اقتصاد را بگیرید
تک فرزندان؛ انسان های تنهای تنها!

روشــنک محمدی- کاهش شــدید نرخ بــاروری در جمهوری اســالمی ایران 
زنگ های خطر را برای کشــور به صدا در آورده اســت؛ زنگ های خطری که در 
کشــورهای غربی خیلی پیش تر به صدا در آمده است. کشورهایی که بر اساس 
منافع و سیاست های زورگویانه شان در عین حال که خود به سمت سیاست های 
افزایش جمعیت حرکت کرده اند، اما تمایلی ندارند کشورهای درحال توسعه نظیر 
ایران اقدامی برای افزایش نرخ باروری خود انجــام دهند. و خود درعین فرار از 
بحران کاهش جمعیت، در تالشند با ابزاری که در دست دارند کشورهایی نظیر 
جمهوری اسالمی ایران را بیشتر در چاله جمعیتی فرو برده و مانع از هرگونه اقدامی 

در جهت افزایش جمعیت در جمهوری اسالمی ایران شوند.
همین چند وقت پیش بود که به نقل از ســازمان ثبت احوال اعالم شــد »ایران 
رکورددار کمترین آمار زاد و ولد در منطقه« اســت. در این حوزه، آمار به روز و ثانیه 
ثبت می شود. مثال تا 1۸ بهمن امسال تعداد متولدین سال 1۳۹۳ عددی معادل 

یــک میلیــون و ۳12 هــزار و 5۶۹ 
نفر اســت. از این جمعیت پسران با 
بیش از ۶۷2هزار نفر از دختران که 
۶۴۰ هزار نفر بوده اند در تولد پیشی 
گرفته انــد. بیشــتر ایــن بچه ها نیز 
یعنی معادل یک میلیون و 2۳هزار 
نفرشان در شهر ها و بقیه در روستاها 
 زاده شده اند. خیلی برای این اعداد 
خوشحال نباشــید چون نصف زاد 
و ولد ســی سال پیش اســت. برابر 
آمــار ثبت احوال در دهه ۶۰، رشــد 
جمعیت ۳درصد بــوده و در  آخرین 
سرشــماری به 2/1درصد رســیده 
اســت. در ادامه همــه مصائب این 

کاهش را بررسی می کنیم.
روزگاری را متصــور شــوید که تمام 
جامعه ما از خانواده های تک فرزند 
تشکیل شده است. تعداد جوانان کم 
و تعداد سالخوردگان سهم بیشتری 
از جمعیت را به خود اختصاص داده 
است. هزینه های ســنگینی که در 
مجموع صرف بدنه سالخورده جامعه 
از حقوق بازنشستگی تا هزینه های 

درمانی و سالمت می شــود به کنار، تعداد نیروی جوان که قرار است چرخ های 
صنعت را به چرخش در آورند آن قدر نیست که پاسخ گوی نیاز کشور باشد! دخل 
و خرج نمی خواند و صنعت هر روز با افت مواجه می شــود، تولید کاهش می یابد 
و فشار بر مردم بیشتر می شود! به عبارتی دیگر یک کشور ضعیف و شکننده در 

برابر هر گونه تهدید داخلی و خارجی!
دکتر احساس فاضلی، کار شناس اقتصاد کالن و مدرس دانشگاه با اشاره به نام 
این بزرگان اقتصادی تاکید می کند: »از سوی سازمان متولی آمار زاد و ولد اعالم 
شده اســت که در ۶- ۷ سال اخیر رشد جمعیت ۴درصد کاهش داشته و به 2/1 
رسیده اســت. این اتفاق دو مقصر دارد، اول اقتصاد و دوم بی برنامگی متولیان 

در حوزه آموزش است«.
فاضلی بر این باور اســت که جمعیت در رونق اقتصادی سهیم است اما تا وضع 
اقتصــادی خوب نشــوند خانواده ها روز به روز نســبت به فرزنــد آوری بی میل تر 
می شوند و دود این مشــکل نیز مستقیم به چشــم اقتصاد می رود. به گفته وی 

اقتصاد تیغه دو لبه اســت که از یک طرف موجد این مشکل و از طرف دیگر نیز با 
کاهش فرزندآوری لنگ تر می شود. این کار شناس اقتصاد مطرح می کند: »البته 
این را نیز باید به خاطر داشت که در بحث جمعیت کیفیت و ترکیب ساختاری نیز 
مهم است، یعنی مهم اســت که چند درصد دختر و پسر هستند و چطور به سن 
جوانی می رسند. در صورتی که جمعیت پسر ها بیشتر باشد و آموزش خوبی ببینند 
می توانند در رشد اقتصادی یک کشور موثر باشند. برای توسعه اقتصادی عالوه 
بر جمعیتی که توان کار داشــته باشند، کیفیت کار نیز اهمیت زیادی دارد«. وی 
تاکیــد کرد: »به این نکته نیز باید توجه کرد که جمعیت جوان یک کشــور تا قبل 
از رســیدن به سن فعالیت جمعیت مصرف کننده هســتند و یک کشور به نوعی 
باید توانایی پذیرایی و تامین خواســته های آن ها را داشته باشد و شغل را نیز برای 
آن ها مهیا کند. در این شرایط باید مردم یک کشور را به فرزندآوری تشویق کرد«.

مشکل اقتصادی به کنار، تک فرزندی مشکالتی را نیز برای خود فرزندان ایجاد 

می کند. حتما شما هم متوجه تفاوت هایی که بچه های امروز با کودکان سال های 
قبل دارند شده اید. بچه های ســه دهه پیش با هم بازی می کردند. یعنی خواهر 
یا برادری داشــتند که همبازی آن ها باشــند، با آن ها قهر و آشتی کنند و عالوه 
بر خواهر و برادر، بچه های هم ســن و سال خودشــان در فامیل زیاد بود و آن ها 
را وا می داشــت که با هم نیز دوســتی کنند. نعمتی که به گفته ناهید محمدپور، 
کار شــناس خانواده، بچه های امروز که بیشــتر در خانواده های تک فرزند رشد 
می کنند از آن بهره نمی برند. وی معتقد است در این میان آن بچه هایی که بیشتر 
مورد توجه پدر و مادر هســتند، خوش اقبال ترند اما گاهی والدین مجبور به کار و 
تامین معاش خانواده بوده و به طور کامل از بچه خود غافل می شوند. محمدپور 
می گوید: »در بچه هایی که همبازی هم ســن و سال ندارند و والدین برای آن ها 
وقت زیادی صرف نمی کنند و ارتباط آن ها به دنیا خودشان و بازی های مجازی 

محدود می شود، مشکالت جامعه پذیری به وفور دیده می شود«.
وی در ایــن میان به بروز بلــوغ زودرس در این بچه ها نیز اشــاره می کند و ادامه 

می دهد: »برخی از موارد مشاهده می شود که گروه همبازی این بچه ها را افرادی 
تشکیل می دهند که در هرم سنی کودکان قرار نمی گیرند یعنی تفاوت سنی زیادی 
با کودک دارند؛ همین مسئله باعث می شــود اطالعاتی را در اختیار کودک قرار 

دهند که منجر به بلوغ زودرس در این بچه ها شود«.
دکتر مجید ابهری، آسیب شــناس اجتماعی نیز کمی جدی تــر به ماجرا نگاه و 
مشــکالت این بچه ها را به به این شکل لیســت می کند: »غمگین، ناتوان در 
برقراری ارتباط، بی گذشت، دارای اعتماد به نفس ضعیف، کم تحرک، کم حرف 

و بد تر از همه بی میل به زندگی جمعی«.
به گفته وی این ها نیز در آینده همان هایی هستند که تمایلی به تشکیل خانواده یا 
بچه دار شدن را ندارند. به عبارتی با ادامه این روند در آینده در کمتر خانه ای شاهد 
فرزند خواهیم بود. ابهری می گوید: »این بچه ها برای انجام کارهای خود بسیار 
متکی به خانواده هستند و اصوال از نظر عاطفی به شدت به پدر یا مادر خود وابسته 
می شوند. این مورد مشکالتی را نیز 
در روابط زناشویی و خانوادگی زوجین 
ایجاد می کند. در این میان وابستگی 
یکی از والدین بــه بچه ها نیز باعث 
می شــوند نظام خانوادگــی از خط 
درست و استاندارد خود خارج شود«.
این آسیب شناس مشکل دیگر این 
بچه ها را غیر اجتماعی بودن آن ها 
می داند و در این باره می گوید: »به 
هر حال این بچه  ها مجبور می شوند 
کــه وارد جمع ها شــوند و زندگی را 
بگذرانند امــا این کار بــرای آن ها 
بسیار سخت خواهد بود و مجبور به 
تظاهر شده و تظاهر به میل داشتن 
ارتباط بــا دیگران می کننــد. البته 
باید ایــن را نیز مد نظر قــرار داد که 
این ارتباط به هیچ وجه با هم ســن 
و سال های خودشــان نخواهد بود 
و آن هــا بــا بزرگ تر هــا وارد رابطه 

می شوند«.
دکتر کتایون سیمایی، جامعه شناس 
در این میان به عللــی که باعث این 
مسئله شده است اشــاره می کند و 
می گوید: »درست است که مشکالت اقتصادی به بی میلی زوجین برای بچه دار 
شدن دامن می زند اما دلیل خانواده های ثروتمندی که بچه ندارند یا به تک فرزند 
قناعت کرده اند چیســت؟« وی می گوید: »به نظر می رســد بی مسئولیتی زن و 
مردهای جوان در این مسئله بی تاثیر نیست. زوجین جوان ترجیح می دهند تمام 
وقتی که دارند را به مسائلی که دوست دارند بپردازند و حاضر نیستند آن را صرف 

کودک کنند«.
ســیمایی به اتفاق عجیب تری نیز اشــاره می کند و می گویــد: »در مواردی نیز 
زنان به دالیلی عجیب از بچه دار شــدن خودداری می کنند. انجام یک سری از 
جراحی های زیبایی که تا چند ســال مانع بارداری آن ها می شوند از یک طرف و 
تمایل آن ها به حفظ زیبایی اندام خــود از طرف دیگر منجر به انتخاب تنها یک 
فرزند می شــود«. همین اتفاق و تصمیم خانواد ه ها باعث می شــود در  آینده ای 
نزدیک تمام بار کشور به دوش معدود جوانانی بیافتد که باید تاوان تک خواهی 

خانواده هایشان را بدهند.

آیا »زنبوردرمانی« بیماری MS را بهبود می بخشد؟
سیدمسعود نبوی، فلوشیپ MS گفت: MS بیماری است که طی آن فعالیت بیش از حد سیستم 
ایمنی بدن که متأثر از وراثت و عوامل محیطی ناشــناخته است، موجب تخریب بخش هایی از 
مغز و نخاع می شــود که نتیجه آن درگیری هدایت بافت عصبی و عدم انتقال آن هاست. یکی 
از درمان های غیرعلمی در MS، »زنبوردرمانی« است که به گفته متخصصان مغز و اعصاب 

نه تنها موجب بهبودی نمی شود بلکه افزایش فعالیت بیماری را نیز در پی دارد.
وی افــزود: وقتــی اطالعات ما درباره بیماری خاصی ناکافی باشــد، راه عــالج آن نیز کافی 
نخواهد بود. بنابراین باید بپذیریم در این دوره زمانی راه های درمانی MS ناکافی است، هرچند 
ممکن اســت در آینده این شــرایط تغییر کند. مبتالیانی که داروهای خود را قطع می کنند و به 
درمان های مکمل مانند زنبوردرمانی می پردازند، دچار افزایش فعالیت بیماری می شوند، بنابراین 
به طور قطع می توان گفت که زنبوردرمانی در بهبودی MS تأثیری ندارد و کامال رد شده است.

مردان پراسترس زندگی کوتاه تری دارند
مهر- در پژوهشی جدید به بررسی میزان تاثیر تنش های مختلف بر طول عمر مردان پرداخته 
است. اولین نوع تنش ها، به استرس های جزئی ناشی از عجله داشتن در امور روزمره نظیر رفت 
و آمد یا جر و بحث با دوســتان و خانواده مربوط می شــد. دومین نوع تنش که به مراتب جدی تر 

بود، به خاطر اموری نظیر از دست دادن شغل یا مرگ عزیزان بود.
هــر دو نوع ایــن تنش ها برای ســالمت مردان زیانبار اســت. همچنین نوع تاثیــر هر یک از 
ایــن عوامل تنــش زا بر طول عمر مــردان متفاوت اســت. به کالمی دیگر، نــوع واکنش فرد 
در قبــال تنش های موجود تعیین کننده اســت. حدود یک ســوم از مردانی کــه زندگی خود را 
سرشــار از تنش های جزئی می دانســتند جان خود را از دســت دادنــد. همچنین حدود نیمی 
 از افــرادی که رویدادهایی با تنش متوســط یا شــدید در زندگی داشــتند تا پایــان دوره مطالعه 

جان سپردند.

چرا شاخص بیماری های لثه در کشورمان باالست؟
فارس- بهزاد هوشــمند، رئیس انجمن پریودنتولوژی گفت: مهم ترین عامل باال بودن شاخص 
بیماری های لثه، پایین بودن فرهنگ بهداشت عمومی مردم و سبک نادرست زندگی آن هاست 
به طوری که ۷۰درصد مردم از بیماری های لثه رنج می برند، هرچند عادات غلط بهداشتی و غذایی 
به ویژه نبود سبک صحیح و سطح تغذیه ای نامناسب و نیز مصرف سیگار و الکل از عوامل اصلی 
ابتال به بیماری های دهان و دندان است، اما در حال حاضر در جامعه ما مهم ترین عامل باال بودن 
شــاخص بیماری های لثه، پایین بودن فرهنگ بهداشت عمومی مردم و سبک نادرست زندگی 
آنان اســت. وی افزود: ۷5درصد بیماری های حوزه سالمت مربوط به استرس های اجتماعی و 
تنش های روانی شاخص های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که به عنوان دیگر عوامل باال 
بودن آمار بیماری های لثه و دهان می توان اشاره کرد. ازآنجا که این تنش ها روی رفتار اجتماعی 
اثرگذار است و سبب تغییر سبک زندگی می شود، روی شاخص های سالمت اثر مستقیم می گذارد.

غذارابالذتمیلکنیدتابهترهضمشود
تسنیم- سیدجواد علوی کارشناس 
طب سنتی گفت: اگر غذا با میل و 
اشتها خورده شــود و فرد از خوردن 
غذا لذت ببــرد، معده هم بهتر آن را 
در خود جای می دهد و می فشارد و 
هضم می کند. معــده غذایی را که 
شخص از روی بی میلی مصرف کند 

و از آن لذت نبرد، محکم در بر نمی گیرد و طبعا هضم 
آن نیز به خوبی انجام نمی شود.

وی افــزود: اگــر جنس و خلــط دو نوع غــذا از نظر 
خوبی و بدی مســاوی باشــد، فرد باید نوعی از غذا را 

انتخاب کند که طبع به آن مایل تر 
است و اشــتهای بیشــتری به آن 
دارد حتی اگر غــذای مورد توجه، 
ارزش غذایی کمی داشــته باشد، 
اما باید دانســت که اگر 2 نوع غذا 
وجود داشته باشــد فرد باید غذایی 
را مصرف کنــد کــه ارزش غذایی 
باالتری داشته و بدن از آن سود بیشتری می برد ولی 
اگر تفاوت تولید خلــط در این نوع غذاهایی که وجود 
دارد، زیاد شــود، باید غذایی مصرف شــود که خون 

صالحی را تولید می کند.

اگردردگردنوکتفدارید،اینغذاهارانخورید
تسنیم- کرد افشاری، متخصص طب 
سنتی گفت: از تدابیر ســاده غذایی 
بــرای دردهای ناحیه کتــف و گردن 
یا دردهای دیگر مفاصل بهتر اســت 
که افــراد آداب صحیح غذاخوردن را 
رعایت کنند .اکثــر افراد دچار ضعف 
معده هستند که ضعف هضم و ضعف 

معده موجب بروز مواد زائد در بدن می شود. بهتر است که 
افرادی که دچار درد گردن و کتف یا دردهای استخوانی 
هستند از مصرف غذاهای سرد و غلیظ مانند بادنجان، 
گوشت گاو، غذاهای فست فودی و غذاهای آماده پرهیز 

کنند. وی افزود :نخود ملین طبع است 
و اگــر نخود را با ادویه مناســب مانند 
آویشن، زیره و دارچین مصرف کنند، 
باعث تقویت مفاصل شده و دردها را 
از بین می برد، همچنین اگر افراد به 
مصرف نخود مداومت کنند، بســیار 
به بدن سود می رساند. در فصول سرد 
صبح ها بهتر است که افراد یک استکان آب جوش را گرم 
مصرف کنند چرا که دردها را تسکین می دهد، همچنین 
مصرف چای با لیموعمانی بدن را برای دفع مواد زائد آماده 

می کنند و رطوبت را از بدن دفع می کند.
بهترین میان وعده غذایی 

برای دانش آموزان
فارس- نســرین امیــدوار متخصــص تغذیه گفت: 
کودکان شــیوه تغذیه ســالم را از ســال های ابتدای 
زندگــی و از والدین خود فرا می گیرند و می توان گفت 
والدین، خواهر و برادر نخستین الگوی غذایی و پس از 
آن مدرسه و مهدکودک دومین الگوی غذایی کودکان 
را شکل می دهند. برای تشــویق کودکان به خوردن 
انواع ســبزیجات و میوه هــا ابتدا بایــد این موضوع 
در میــان اعضای خانواده نهادینه شــود. والدین نیز 
می توانند برای تشویق و ترغیب فرزندان خود هنگام 
تماشای تلویزیون به صورت غیرمستقیم با آوردن این 
مواد و خوردن آن حین تماشای فیلم و سریال، آن ها 

را به سمت تغذیه سالم سوق دهند.
وی افزود: والدین باید در بسته های خرید خود انواع 
مواد حاوی قند و نمک فراوان را برای کودکان حذف 
کنند. البته در فاصله های طوالنی والدین می توانند 
مقــدار اندکی چیپس یــا پفک را بــرای کودک خود 
خریداری کنند ولی در منزل حتما باید نسبت به قرار 
گرفتن انواع ســبزی و میوه در بسته غذایی کودکان 
اهتمام داشــته باشــد.امیدوار بــا بیــان اینکه تهیه 
بســته های غذایی حامل ســبزی و میوه لزوما برای 
والدین وقت گیر نیســت، افزود: تهیه این بسته ها با 
مشارکت بچه ها سبب تشــویق آن ها در خوردن آن 

می شود.
امیدوار با اشــاره به اینکه مدارس نیــز باید در انتقال 
الگوهای صحیح غذایی به مســائل حائز اهمیت در 
این زمینه توجه داشــته باشــند، افزود: قرار گرفتن 
غذاهای ســالم و تنقالت حاوی میوه و ســبزیجات 
در بوفه های مدرســه جهت حفظ سالمت کودکان 
اهمیت دارد و مصرف این مــواد برای دانش آموزان 

توصیه می شود.
این متخصص تغذیه تأکید کرد: برخی از شــرکت ها 
بسته های سبزی و ســاالد را به صورت بسته بندی و 
دارای پروانه بهداشــتی ارائه می دهند که فروش این 
بسته ها در بوفه مدرسه می تواند جهت حفظ سالمتی 
دانش آموزان موثر باشد. امیدوار از عدسی، لوبیا پخته، 
نان و پنیر و تخم مرغ به عنوان اسنک های قدیمی و 
سنتی یاد کرد و گفت: این اسنک ها متاسفانه کم کم 
از چرخه غذایــی در حال حذف اســت در صورتی که 
مصرف آن برای این قشــر از جامعه  توصیه می شود. 
وی از خانواده ها خواســت که نسبت به برچسب مواد 
غذایی توجه داشته باشند و غذاهایی که حاوی نمک، 
چربی و قند هستند را به مقدار بسیار کم برای بچه ها 
تهیه کنند و حتی المقدور از ماست، میوه، شیر و دوغ 
برای حفظ سالمتی فرزندانشان در مدرسه و منزل در 

میان وعده های غذایی استفاده کنند.
به گفته این متخصص تغذیه نوشــابه و آبمیوه  های 
آماده حاوی قند بســیار بوده و بــرای کودکان مضر 
است. همچنین والدین باید انواع سبزیجات همچون 
خیــار، هویج، کرفــس، گل کلــم، بروکلــی را برای 
فرزندانشان تهیه کنند و به صورت قطعه های کوچک 
به آن ها ارائه دهند. وی بر نوآوری بســته بندی اقالم 
حاوی مواد غذایی ســالم توسط بخش صنعت تأکید 
کرد و گفت: این موضوع خانواده ها به ویژه کودکان را 
تشویق می کند که نسبت به استفاده از این مواد غذایی 

توجه بیشتری داشته باشند.

سالمت
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تیم ملی کشــتی فرنگی در مســابقات جهانی آمریــکا روزهای غمباری را 
پشت ســر گذاشــت. تیمی که قهرمان جهان و المپیک بود با ستاره هایش 
در رویداد مهم مســابقات جهانی نتوانســت عملکرد مطلوبی را از خود به 
نمایش بگذارد و با وجود همه ســتاره هایش با ناکامــی میدان رقابت ها را 
ترک کرد. بعد از این مســابقات بود کــه یک بار دیگر نام محمد بنا بر ســر 
زبان ها افتاد. مربــی پرافتخاری که بزرگ ترین و بیشــترین موفقیت های 
کشــتی فرنگی در طول تاریخ را برای این کشور کسب کرده است و دوری 
او از تیم ملی کشــتی فرنگی و کنار گذاشــته شــدنش از تیــم ملی به یک 
ســوال بی جواب در این ماه های اخیر تبدیل شــده بود. حاال با شکســت 
و ناکامی کشــتی فرنگی در مســابقات جهانی آمریکا و فشــارهای روانی 
زیادی که از ســوی افکار عمومی و مســئوالن ورزش کشور به فدراسیون 

کشتی وارد شــد در نهایت رسول خادم مجبور شــده تا یک بار دیگر به 
دنبــال محمد بنا برود اما آیا واقعا امکان بازگشــت محمد بنا وجود 
دارد؟ فدراســیون کشــتی در ماه های اخیر که محمد بنا را از تیم 
ملی کنار گذاشته رفتار صحیحی نداشت و به نظر می رسید که در 

این روزها فرصت مناســبی برای کنار زدن همه این کدورت ها 
به وجود آمد که البته رئیس فدراســیون کشتی از آن هم به 

خوبی استفاده نکرد.
بازگشــت محمــد بنا در ســال المپیــک شــاید بتواند به 

کشــتی فرنگــی ایــران کمــک کند کــه بــه موفقیت 
گر چه فاصله بســیار  درخور توجهی در ریو برســد. ا

کمی تا بازی های المپیــک باقی مانده و در این 
فرصت کم ساختن یک تیم قدرتمند کار بسیار 
ســختی خواهد بود اما با این حال چشم امید 
همــه عالقه مندان بــه کشــتی در ایران به 

توانایی های آقای خاص کشتی ایران است 
تا بتواند یک بار دیگر با کمک فدراســیون 
و تکیــه به ملی پوشــانش پرچم ایران را به 

اهتزاز دربیاورد. در این بین اما یک سوال 
هم مطرح اســت که آیا واقعا رئیس فدراسیون 

کشــتی به دلیل توانایی های محمد بنا و اینکه االن در این شرایط حساس 
هیچ کســی به غیر از او این شایستگی را ندارد که ســرمربی تیم ملی باشد 
ایــن تصمیم را گرفته یا به خاطر فشــارهایی که به فدراســیون وارد شــده 
مجبور به اتخاذ این تصمیم شــده است؟ پاســخ دادن به این سوال بسیار 
گر رئیس فدراســیون کشــتی بــه این اعتقاد  مهم و حیاتی اســت چرا که ا
رسیده باشــد که محمد بنا بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی است 
آنــگاه تالش خواهد کرد که خواســته های این ســرمربی را بــرآورده کند 
گر غیر از این باشــد آنگاه بایــد از همین حاال منتظر خیلی از مســائل  اما ا
حاشیه ای باشیم. باید بپذیریم که رفتارهای اخیر یک دوگانگی را به وجود 
آورده اســت. در یک روز که محمد بنا عزادار مادرش است و همه بزرگان 
ورزش و از جمله پدر گرامی رسول خادم برای تسلی دادن به بنا در مراسم 
حاضر می شــود، رســول نمی آید تا این ذهنیت به جا بماند که او همچنان 
کدورت ها را فراموش نکرده اســت اما یــک هفته بعد به خواســت رئیس 
فدراســیون کشــتی محمد بنا گزینه اول ســرمربیگری تیم ملی می شود! 

به هر شــکل موضوع مهم موفقیت کشتی در المپیک است و االن به نظر 
می رسد که تنها راه رســیدن کشــتی فرنگی به موفقیت انتخاب محمد بنا 

اســت. کمتر از یک سال تا بازی های 
ریو باقی مانده و ایــن یعنی اینکه 

آقای خاص کشتی زمان بسیار 
کمی تا ایــن بازی ها دارد که 
بتواند یــک تیــم قدرتمند را 
بــرای آن آمــاده کنــد. این 
در حالــی بــود که شــنیده 
می شود فدراسیون با ارسال 

دعوتنامه برای محمد بنا از او به عنوان ســرمربی دعوت کرده که البته به 
نظر می رســد این رفتار صحیحی نباشد.

به هر حال همیشــه رســم براین بوده که انتخاب ســرمربی تیم ملی یک 
گر رئیس فدراسیون کشتی  تشریفات خاص دارد که این بارهم نیاز است ا
در تصمیم خود جدی اســت در ادامه راه تجدید نظر کند. حاال دعوتنامه 
گــر چه با یک رونــد ناخوشــایند اما به هر حال به دســت  فدراســیون ا
ســرمربی ســابق تیم ملی رســیده و محمد بنا قرار است چند روزی را 
اندیشــه کند و بعد تصمیم قطعی خود را برای بازگشــت به تیم ملی به 
طور رســمی اعالم کند. شاید محمد بنا تا قبل از ۸ مهر که زمان تعیین 
شده از سوی فدراسیون کشــتی است، خبر بازگشــت خود به تیم ملی 

را اعالم کند، شــاید هم اتفاقات دیگری رخ بدهد.

 رضایــی: بنا برنامه اش را ارائه کرد
ســخنگوی فدراســیون کشــتی از ارائــه برنامه هــای محمد بنــا برای به 
دســت گرفتن ســرمربیگری تیم ملی کشــتی فرنگی خبــر داد و گفت: با 
دیــد مثبت به این برنامه هــا نگاه می کنیــم. علیرضا رضایی در 
گفت وگو با ایســنا، بــا اعالم این مطلــب اظهار 
کرد: محمد بنا دقایقــی پیش برنامه ها و 
درخواست های خود را برای به دست 
گرفتــن ســرمربیگری تیــم ملی 
کشــتی فرنگی به فدراســیون 
ارســال کــرد و فدراســیون 
کشــتی نیز پس از بررســی 
این برنامه هــا نظر نهایی 
خــود را اعــالم خواهد 
ســخنگوی   . کــرد
کشتی  فدراســیون 
افــزود: قطعــا بــا 
بــه  مثبــت  دیــد 
برنامه هــا  یــن  ا
می کنیــم  نــگاه 
و معتقدیــم هــر 
مربی دیدگاه های 
ی  ا بــر تــی  و متفا
امــری  موضــوع  ایــن  و  دارد  فعالیــت 
طبیعی اســت. وی درباره احتمال رد یا قبول این 
درخواســت ها و احتمال مذاکره با گزینه های 
دیگر در صورت رد این درخواســت ها گفت: 
از آنجــا که ایــن برنامه تنهــا دقایقی پیش 
تســلیم فدراسیون شــده است، در جریان 
گر  درخواســت های محمــد بنا نیســتم. ا
بــا ایــن درخواســت ها موافقــت نشــود 
گزینه هــای دیگری را نیز مدنظر داریم که 

با آن ها وارد مذاکره خواهیم شد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

شکست روز گذشته 
تراکتورسازی برابر پرسپولیس 
وضعیت نیمکت تونی را 
لرزان تر کرد.

تیتر دو

باوئرمن، عامل برتری مطلق 
شاگردانش بود

سایت فدراسیون جهانی بسکتبال بعد از بازی ایران و 
مالزی نوشت: »تیم ملی بسکتبال ایران در تمام نقاط 
زمین برتر از مالــزی بود و دیرک باوئرمن، ســرمربی 
این تیم عامل کنترل مطلق شــاگردانش روی دفاع و 
حمله بود«.  در این گزارش ســایت فدراسیون جهانی 
آمده اســت: »تیم ملی بســکتبال ایــران در پیروزی 
122 - ۴2 مقابــل مالزی در آخرین مســابقه مرحله 
نخست مسابقات قهرمانی آسیا، هیچ مشکلی نداشت. 
بازیکنان ایــران در کوارتر اول، ۳5 - 5 برنده شــدند. 
همان طور که انتظار می رفت، ایران در تمام نقاط زمین 
برتر بود و دیرک باوئرمن، سرمربی ایران عامل کنترل 
مطلق شــاگردانش روی دفاع و حمله این دیدار بود. 
بازیکنان مالزی در این دیدار هیچ گاه فرصت نزدیک 
شــدن به ایران را هم نداشــتند. اندازه های تیم ایران 
برای تیمی مثل مالزی بســیار بزرگ بود. حسن زاده و 
کاردوست روی هم 2۸ ریباند برای ایران انجام دادند که 
از مجموع ریباندهای تیم مالزی هم بیشتر بود. محمد 
حسن زاده نیز در پایان با کسب 2۸ امتیاز و 1۸ ریباند، 
موثرترین بازیکــن تیمش بود. تیم ایــران بدون هیچ 
شــگفتی خاصی و همان طور که همه انتظار داشتند 
در صدر گروه A قرار گرفت و تیم مالزی هم باید برای 

کسب عناوین سیزدهم تا شانزدهمی تالش کند«.

بسکتبالی بدون خودخواهی ارائه کردیم
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران معتقد است که تمام 
تیم، بســکتبالی بدون خودخواهــی را در حمله ارائه 
دادنــد و دفاع خوبی داشــتند. درک باوئرمن، درمورد 
پیــروزی 122 - ۴2 شــاگردانش مقابــل مالــزی در 
مسابقات قهرمانی آســیا می گوید: »تیم ایران بدون 
خودخواهــی و با تالش در شــرایطی بــازی کرد که از 
پیش می دانســتیم حتما برنده می شــویم. این نشانه 
خوبی است«.  باوئرمن بعد از آخرین بازی مرحله اول 
مسابقات قهرمانی آســیا به موارد قابل توجهی اشاره 
می کند: »می دانستیم که در این بازی برنده می شویم 
اما تالشی که بازیکنان از خود نشان دادند، نشانه خوبی 
است، بخصوص که هیچ بازیکنی تا پایان این مرحله 
آســیب ندید«. او درباره صمد هم این طور اظهارنظر 
می کند: »صمد نیکخــواه بهرامی در حال پیدا کردن 
ریتم خود اســت کــه برای مــا اهمیت زیــادی دارد. 

شکست سنگین سیتی در 
زمین تاتنهام

 صدرنشــین رقابت های لیگ برتــر فوتبال انگلیس 
در دیــدار آغازین هفته هفتــم این مســابقات برابر 
تاتنهام شکســت ســنگینی را متحمل شــد. هفته 
هفتــم رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال انگلیس 
عصــر امــروز شــنبه بــا برگــزاری دیــدار تیم های 
تاتنهام و منچسترســیتی آغاز شــد کــه در پایان تیم 
منچسترســیتی برابــر میزبان خود ۴ بر 1 شکســت 
خــورد. گل اول این بــازی را کویــن دی بروین برای 
من ســیتی به ثمر رســاند اما در دقیقه ۴5 اریک دیر 
کار را به تساوی کشــاند. در نیم دوم نیز تاتنهام ۳ بار 
دیگر توسط توبی آلدرویرلد )5۰(، هری کین )۶۰( و 
اریک المال )۷۹( به گل رسید تا به یک برد پرگل برابر 
صدرنشین مسابقات دست یابد. این دومین باخت تیم 
منچستر ســیتی بود. شاگردان پیگرینی همچنان با 
15 امتیاز صدرنشین هستند. تاتنهام نیز 12 امتیازی 
شــد و خود را به تیم های باالنشــین نزدیک تر کرد. 
با این نتیجه فرصت صدرنشــینی منچســتر یونایتد 

فراهم شده است.

تاثیر رسوایی فولکس واگن بر فوتبال 
آلمان

پس لرزه هــای رســوایی فولکــس واگــن کارخانه 
عظیم اتومبیل ســازی آلمانی می تواند بوندسلیگا را 
متاثر کند زیرا این کمپانی بزرگ یکی از موسســاتی 
اســت که ســاالنه صدها میلیــون یورو بــه فوتبال 
آلمان کمک می کند. به گفته کارشناســان ورزشی 
این بحــران می تواند به قیمــت میلیاردها دالر برای 
ایــن کمپانی تمام شــود و ایــن کمپانی کــه مالک 
باشگاه وولفسبورگ برنده جام آلمان است، ساالنه 
1۰۰میلیون یورو به باشــگاه لیگ قهرمانان کمک 
مالــی می کند. فولکس واگن همچنین ســهامی از 
بوندسلیگا و بایرن مونیخ را در تملک دارد و با اهدای 
اتومبیل های آئــودی خود، این باشــگاه را حمایت 
می کند. این کمپانی همچنین از شــرکای رســمی 
رقابت های جام آلمان اســت. عالوه بر این فولکس 
واگن حامی چندین باشــگاه درجه دویی بوندسلیگا 
هــم هســت و هامبــورگ، شــالگه ۰۴، آینتراخت 
براونشــوایگ نیز از جمله باشگاه هایی هستند که با 
حمایت مالی این کمپانی اداره می شــوند. در همین 

حال وینترکورن نیز به بایرن وابسته است.

تحقیقات جنایی مقامات سوئیس از سپ 
بالتر 

ســپ بالتر رئیس فیفا برای پرداخت پول به میشل 
پالتینی رئیس یوفا از ســوی مقامات سوئیس مورد 
بازجویــی قرار گرفــت. این درحالی اســت که بالتر 
قبل از این هم درگیر یک پرونده فساد مالی در فیفا 
بود. بازپرســان سوییســی اقدامات جدیدی را علیه 
رئیس فیفا شــروع کردند و به بررســی دفتر کار او و 
اطالعات مســتندش پرداختند. حاال به جز مسئله 
رفتن جام جهانی به قطر، مسائل دیگری هم هست 
که ممکن است از سوی فیفا اتخاذ شده و زیر سوال 
باشــد. کمیته اجرایی فیفا گفته است اجازه خواهد 
داد کمیتــه اخــالق مســتقل اطالعات بیشــتری 
درباره رســیدگی هایش منتشــر کند.  اما بحث این 
است که تا پایان سال تصمیمی گرفته نخواهد شد. 
به گزارش تلگراف، درحالی که مقامات سوییســی 
این بار در حال تحقیقات از ســپ بالتر هستند، اما 
بیشــتر نظرات بر این اســت این تحقیقات از سوی 
مقامات آمریکایی برای تحت فشــار گذاشتن فیفا 

صورت می گیرد.

بحران داوری
قضاوت حسین زرگر در بازی استقالل و راه آهن آنقدر عجیب بود که واکنش های 
فراوانی را به همراه داشــت. صبح امروز خبر محرومیت او از لیگ برتر منتشــر شد 
و خــودش کمــی بعد از مهدی تارتار و تیم راه آهن عذرخواهی کرد و اشــتباهش را 
پذیرفت. از سوی دیگر او احتمال خداحافظی با داوری را هم مطرح کرد. - داور دیدار 
تیم های فوتبال استقالل و راه آهن اعالم کرد که با توجه به هجمه های اخیر احتمال 

دارد از قضاوت کردن انصراف دهد. حسین زرگر درمورد 
اتفاقات دیدار استقالل - راه آهن اظهار داشت: از 

زمانی که پول وارد فوتبال شد، مظلوم تر از قشر 
داوری وجــود ندارد که مورد حمله قرار بگیرد. 
این مســئله را قبول دارم که ما بدون اشــتباه 
نیســتیم اما آیا برابری در برخــورد با بازیکن 
متخلفی که پول آنچنانی می گیرد با داوری 
که پولــی نمی گیرد، وجــود دارد؟ این یک 
ســؤال بزرگ است که پاســخی به آن داده 

نشده است.

آقای خاص بر می گردد؟
دعوتنامه فدراسیون کشتی به دست محمد بنا رسید

تیم فوتســال بانوان ایــران که در مســابقات قهرمانی 
آســیا، فراتــر از انتظارات ظاهر شــده بود، ســرانجام 
شــگفتی را تکمیل کرد و با برتری برابــر ژاپن در دیدار 

نهایی بر بام فوتســال آسیا ایستاد.
تیم فوتســال بانوان ایــران با برتری یک بــر صفر برابر 
ژاپن در دیدار نهایی به مقام قهرمانی آســیا رسید. تیم 
ملی فوتسال بانوان ایران که امسال و در این رقابت ها 
فراتر از انتظارات و با نمایش خیره کننده اش در مراحل 
قبلی در حد و اندازه یک مدعی ظاهر شــده بود، امروز 
هم موفق شد در دیدار حســاس فینال برابر تیم مدعی 
ژاپن به برتری برســد و بــرای اولین بار قهرمانی آســیا 

را جشن بگیرد.
تیم هــای ملی فوتســال بانوان ایران و ژاپــن در دیدار 
نهایی مســابقات قهرمانی آسیا در سالن نیالی مالزی 
به مصاف هــم رفته اند که تیم ایران بــا گل دقیقه 1۸، 
1 بر ۰ از ســد ژاپن گذشت و قهرمان این رقابت ها شد.
ایران ایــن بازی را بــا ترکیب فرزانه توســلی، فرشــته 
کریمــی، نســیمه غالمــی، فهیمــه زارعــی و فاطمه 

اعتدادی آغاز کرد. 
فرشــته کریمی در دقیقه 1۸ نیمه نخســت، موفق شد 
در موقعیــت تک به تک دروازه ژاپــن را باز کند و ایران 

را 1بر۰ پیش بیندازد. این ششــمین گل کریمی در این 
رقابت ها بود.

نیمه نخســت این بازی با نتیجه 1بر۰ بــه نفع ایران به 
پایان رسید.

 در نیمه دوم نیز تیم ایران بازی را بهتر آغاز کرد و روی 
ضربه شروع مجدد و شوت سنگین کریمی، تیم ایران 

می توانست گل دوم را به ثمر برساند. 
در حالی که تیم ژاپن ســراپا حمله بود، فرشــته کریمی 
می توانســت گل دوم ایران را بزند؛ اما این موقعیت نیز 

با بی دقتی از دست رفت. 
ژاپنی ها در اواســط نیمه دوم، بازی را به دست گرفتند 
و چنــد موقعیت خــوب گلزنی ایجــاد کردنــد، ولی با 
درخشــش فرزانه توسلی دروازه بان ایران ناکام ماندند.
بازیکنان ژاپــن که به دلیل سیســتم دفاعی مناســب 
ایــران کالفه شــده بودنــد، خطاهای آن هــا افزایش 
یافت و این تیم ۴ خطایی شد. با وجود بازی سخت روز 
گذشــته برابر تایلند، آمادگی بدنی ایــران در نیمه دوم 

برابر ژاپن قابل توجه است. 
تا دقیقه ۳۰ بــازی مالکیت توپ ۷1 بــر 2۹ به نفع تیم 
ملــی ژاپن اســت. تــکل دوپــا و خطرنــاک ملی پوش 
ایران روی پــای بازیکن ژاپن می توانســت برای ایران 

دردسرساز شود که داور تنها به گرفتن خطا بسنده کرد. 
در نهایــت تالش هــای ژاپن بــرای زدن گل تســاوی 
بی ثمــر ماند و ایران برای نخســتین بار قهرمان آســیا 

شد.
علــی کفاشــیان رئیس فدراســیون، دکتــر الهه عرب 
عامری نایب رئیس بانوان، مســئولین سفارت ایران در 
مالزی، مسئولین فدراســیون فوتبال ژاپن و مسئولین 
کمیتــه فوتســال تایلنــد با حضور در ســالن فوتســال 

نیالی، این دیدار را تماشا کردند. 
تشــویق تماشــاگران ایرانــی حاضــر در ســالن نیــز 
تأثیــر زیادی روی کســب عنــوان قهرمانــی تیم ملی 
داشــت. بازیکنان تیم ملی فوتســال بانوان به احترام 
درگذشــتگان حجــاج ایرانــی در عربســتان، بازوبند 

مشکی بســته و به زمین مسابقه رفتند.
تیم ایران با برتــری مقابل تایلنــد و همچنین تیم ژاپن 
با شکســت مالزی راهی دیدار نهایی شــدند. تایلند نیز 
در دیدار رده بندی با نتیجه ۴بــر1 برابر مالزی میزبان 

بازی ها به برتری رسید و سوم شد. 
در بازی های داخل ســالن آســیا در ســال 2۰1۳ تیم 
ملــی ایران با شکســت 2بر1 برابر ژاپــن نایب قهرمان 

شده بود.

تاریخ سازی دختران فوتسالیست ایرانی با قهرمانی در آسیا

ورزش
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فارسی را پاس بداریم

خودزنی  /  محیط زیست
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ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق، همین جاست بیایید بیایید
معشوِق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ ...
)موالنا جالل الدین محمد بلخی، قرن هفتم، غزلیات(

»این نکته در ذهن او رسوخ کرد« غلط است 
راســتش اخبار و عکس هــای حادثه منــا چنان منقلبــم کرده که اصال دل و دماغ ســر و 
کله زدن با نوشــته های خلق الله را ندارم. اما چه کنم که بســته پایم؟ ســتون صفحه را که 

نمی شود خالی گذاشت، می   شود؟
ضمن تســلیت به همه داغداران حادثه تلخ مرگ حجاج در سرزمین وحی، به حکم وظیفه 
امروز هــم نکته ای را در باب درست نویســی با شــما بزرگواران در میان می گذارم. باشــد 

که به کار آید.
یکی از اصول درست نویســی، توجه بــه معنی دقیق واژگان اســت. چنین توجهی ســبب 
می شــود کلمه را در جای درست به کار ببریم، نه اینکه بر مســند واژه ای دیگر بنشانیمش 
و از او انتظار داشــته  باشــیم بر معنی ای داللت کند که برای آن زاده نشــده اســت. یکی 
از کلماتی که ما چندســالی اســت بدون توجه به معنــی دقیقــش آن را در جایگاهی غلط 
به کار می بریم واژه »رســوخ« اســت. جالب این اســت که ایــن کاربرد غلــط، مختص ما 

روزنامه نگاران نیســت و علما و فضال نیز به آن گرفتارند. به چند نمونه از کاربرد نادرســت 
این واژه توجه کنید: 

ـ امــام جمعه شهرســتان حاجی آباد با بیان این که کشــور ایران با توافق هســته ای در دل 
ملت های جهان رســوخ کرده است، گفت... )خبرگزاری رسا(

ـ چه تعداد پایان نامه به صنعت رســوخ کــرد؟ )خبرگزاری علم و فرهنگ(
ـ امام جمعه فهرج گفت: تفکرات فتنه ۸۸ از طریق ماهواره و رســانه های بیگانه در جامعه 

رسوخ کرد. )خبرگزرای فارس(
ـ فساد مالی به رســانه های چین نیز رسوخ کرد. )ایرنا(

ـ بیانیه نویسی به بســکتبال هم رسوخ کرد. )آس پرس(
ـ آیت اللــه مصباح یــزدی تبیین کــرد؛ چگونگی رهایی از رســوخ فرهنگ غــرب. )پایگاه 

اطالع رسانی حوزه(

ـ تنابنــده: فرهنگ توهین از زمان دولت احمدی نژاد به جامعه رســوخ کرد. )هم میهن( 
و...

تمام جمــالت فوق دچار یک اشــتباه فاحش اند و آن اینکه واژه رســوخ را در جای غلط و 
به معنی غلط به کار برده اند. 

استاد ابوالحســن نجفی درباره کاربرد غلط واژه رسوخ، در کتاب ارزشــمند غلط ننویسیم 
آورده اســت: »ایــن کلمه به معنای اســتوار بودن، محکم بودن« اســت، امــا غالبا آن را 
)ظاهرا به ســبب مشــابهت صوتی با واژه ســوراخ( به غلط به معنای »نفــوذ کردن، رخنه 
کردن« بــه کار می برند. مثــال اینکه می گوینــد: »این نکته در ذهن او رســوخ کرد« غلط 
اســت و به جای آن باید گفت: »این نکته در ذهن او نفوذ کرد. )یــا: راه یافت(«، چنانکه 
 راســخ، اســم فاعل همین فعل، نیز به معنای »محکم، ثابت، پابرجا«ســت و نه به معنای 

»نافذ«. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

در گرگ و میِش دوستی و دشمنی
عربستان از نگاه یک پژوهشگِر زِن مسیحیـ  آمریکایی

به تازگی کتابی با عنوان »درباره عربســتان: مردم، گذشــته، دین، خطوط گسست و آینده« روانه 
بازار نشــر شده است که خواندن آن در شــرایط فعلی خالی از لطف نخواهد بود. امروز که به دنبال 
فاجعه انسانی سرزمین منا انگشت اتهام جهان به سوی آل سعود دراز است، بد نیست اگر روایت 
یک پژوهشگر زن مسیحی را درباره این کشــور و مردمانش بخوانیم. نویسنده این اثر خانم کارن 
الیوت هاوس است و ترجمه آن حاصل کوشش مشترک فاطمه مهسا کارآموزیان و مرتضی رجایی 
خراسانی است. هاوس خبرنگار سابق و استاد دانشگاه هاروارد، بعد از سال ها تحقیق اثر قابل تاملی 
درباره عربستان سعودی نوشته که بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مرتضی رجایی 
خراسانی، یکی از مترجمان این اثر، درباره زمینه تحقیقات این پژوهشگر آمریکایی می گوید: »برای 
هاوس از همان ابتدای ســفرش به عربستان، نقش پادشاهی عربستان در منطقه، مسائل صلح 
عرب و اسرائیل، جنگ عراق با ایران، جنگ خلیج فارس، تولید نفت و مسئله قیمت نفت اهمیت 
فراوان داشــت. این نویســنده در هر فرصت خاصی که روی می داد با زنان عربستانی مصاحبت 
می کرد و با اطالعاتی که از آن ها می گرفت و همچنین تحقیقاتی که در این کشــور انجام می داد، 
کتاب حاضر را به رشــته تالیف درآورد. هاوس با دقت و ظرافت خاصی به شــرح رابطه آل سعود با 
وهابیون پرداخته؛ رابطه ای که در نوســان است و گاه آل ســعود از آن ها کمک می گیرد و گاه این 

رابطه به تلخی می گراید.
این مترجم در ادامه افزود: مولف در کنار عربســتان نیم نگاهی نیز به ایران دارد و از آن به عنوان 
کشوری بانفوذ و قدرتمند یاد می کند. وی با اشاره به اطالعات سودمند کتاب اظهار کرد: مطالعه این 
کتاب تنها برای عالقه مندان به علوم سیاسی نیست، بلکه بیشتر مردم و کسانی که با این کشور سر 
و کار دارند، می توانند آن را بخوانند. زیرا این کتاب به ما اطالعاتی درباره کشوری می دهد که گاهی 

روابط ما با آن خوب است و گاه چندان تعریفی ندارد. به 
عبارتی عربستان کشوری گاه دوست و گاه دشمن است 
گاهی های سودمندی  که با مرور این کتاب می توانیم آ

درباره آن کسب کنیم.
کتاب هاوس عالوه بر اطالعاتی که منعکس می کند، 
بازتاب نگاه یک پژوهشگر مسیحی یا بیگانه به کشوری 
شرقی است. ضمن اینکه وی اطالع چندانی از اسالم 
ندارد. نوع برداشت نویسنده از جامعه عربستان با دقت 
و ظرافتی که دارد می تواند بیانگر زاویه ای از یک کشور 
مســلمان باشــد که تاکنون چندان مورد توجــه ما قرار 
نگرفته اســت. البته داوری وی در تمام موارد درســت 
نیســت و این امر بــه دلیل تســلط نداشــتن او به وجه 
مذهبی این کشور است. با این همه به گفته مترجم این 
کتاب: نگاه یک فرد از بیرون به جامعه مذهبی شــرقی 

سودمند است.
هاوس با توجه به پژوهش ها و مشــاهداتی که دارد در 
کنار تحلیل های شخصی به ما با زبانی ساده می گوید 
که ســعودی ها چه مردمانی و با چه فرهنگی هستند، 

چه اعتقاداتی دارند، و وضعیت فعلی جامعه آن ها و مشکالتشــان از دیدگاه اقشار مختلف مردم 
چیســت؟ نکته جالب کتاب این است که مردم عربستان از اقشار مختلف و با دیدگاه های متنوع 
صادقانه و صمیمانه نویســنده را برای شناخت وضعیت موجود در جامعه جهت دهی و راهنمایی 

کرده اند.

عاشق بی نام و نشان موسیقی کالسیک
بهزاد باشــی مترجم و نویســنده ای مبارز بود و سال های 
زیادی از عمر خود را در زندان و تبعید به سر برد. بسیار جوان 
بود که وارد جریانات سیاســی شــد و به زندان افتاد. او نزد 
پدرش و در زندان های کودتای آمریکایی، زبان انگلیسی 
آموخته بود و با موسیقی کالسیک که شیفته آن بود از این 

طریق آشنا شده بود.
بهزاد باشی در ســال های زندان انگلیسی را به طور کامل 
آموخت. نزدیک به سی ســال با مطبوعات کشور، رادیو، 

تلویزیون و خبرگزاری ها همکاری فعال داشت. وی یکی از معدود مترجمانی بود که طی سال های 
فعالیتش، شناخت و دانش خوانندگان و عالقه مندان ایرانی را نسبت به هنر کالسیک افزایش داد.
از بهزاد باشــی آثار متعددی باقی مانده که از آن میان ترجمه »تاریخ جامع موســیقی« را می توان نام 
برد. این کتاب که در دوره نهم کتاب سال جمهوری اسالمی ایران به عنوان کتاب سال برگزیده شد، 
کادمی های شناخته شده  مجموعه ای اســت وزین که به قلم تنی چند از برجســته ترین مدرســان آ
موسیقی نوشته شــده و از جنبه تعلیم و آموزش از قابلیت بسیاری برخوردار است. ترجمه کتاب های 
جامعه فئودالی، آمریکای بزرگ و حقوق بشر، خنیاگری و موسیقی ایرانی و تاریخ موسیقی خاورزمین 
از دیگر آثارش به شــمار می روند. او ده ســال آخر عمر را بر ســر ترجمه کتاب پنج جلدی تاریخ جامع 
موسیقی که حجم آن بیش از چهار هزار صفحه است  و کتاب های تاریخ موسیقی خاورزمین  و زندگی 
شومان گذاشت. بهزاد باشی سرانجام در تاریخ ششم مهرماه سال 1۳۷۰ هجری شمسی درگذشت. 
متاسفانه درباره زادروز این پژوهشگر توانمند اطالعی در دست نیست و تنها تصویر موجود از او روی 

اینترنت، همان است که در ابتدای این ستون دیدید. 

صنعت »ُهل« همیشه کارساز نیست
آرش خوزستانی  -  بعضی وقت ها، بعضی اتفاق ها فقط و فقط برای این رخ می دهند تا ما بتوانیم از 
آن ها نتیجه بگیریم. مثال وقتی در تهران بر اثر یک بارش هشت میلیمتری باران، سیل به راه می افتد و 
شماری از هموطنان ما جان خود را از دست می دهند، ما تازه به این نتیجه مهم می رسیم که باید برای 
مقابله با وقایع طبیعی آماده باشیم! واقعه دلخراش مرگ حاجیان در منا نیز از آن دست وقایعی است که 
ما را به نتایج بسیار مهمی می رساند. شرح و تفسیر و نتیجه گیری های مختلف را حتما طی دو روز گذشته 
در رسانه های مختلف شنیده یا خوانده اید. نمی خواهم تکرار مکررات کنم و سرتان را به درد بیاورم، اما 
هیچ چیز به اندازه بهره برداری سیاسی از این واقعه دلم را به درد نمی آورد. در بی کفایتی و ستمگری آل 
سعود تردیدی نیست، اما طرح این نظریه که حادثه منا از سوی آل سعود برنامه ریزی شده احمقانه است، 
همان طور که دعوی برخی از وهابیون مبنی بر دســت داشتن حاجیان ایرانی در این ماجرا مضحک و 
ابلهانه است. هیچ حکومتی برای از میان بردن اعتبار و آبروی خود برنامه ریزی نمی کند و هیچ انسان 
عاقلیـ  در اینجا حاجیان ایرانیـ  برای بی آبرو کردن حکومت ستمگر آل سعود با جان خود و دیگران بازی 
نمی کند. آل سعود برای بی آبرو کردن خود آنقدر در یمن خون ریخته اند که دیگر نیازی به برنامه ریزی برای 
کشته شدن بیش از دو هزار حاجی در منا نداشته باشند. می دانم دل خیلی ها از بی آبرو شدن سعودیان 
خنک شــده، اما دلم می خواهد این »خیلی ها«ی عزیز الاقل پیش خودشان فکر کنند دلشان به چه 

قیمتی خنک شده و زیر لب فاتحه ای برای کشتگان این واقعه تلخ بخوانند.
داشتم از نتیجه و نتیجه گیری حرف می زدم. مرگ چنین جمعیتی در چنین مراسمی باید ما را به چه نتیجه ای 
برساند؟ اینکه حکومت عربستان بی کفایت است؟ راه های فرعی مسیر رمی جمرات را بسته بوده؟ حتی 
بعد از فاجعه نتوانسته کار امدادرسانی و مداوای مجروحان را سر و سامان بدهد؟ سّلمنا. در اینکه بحثی 
نیست. من می خواهم نتیجه دیگری هم از این ماجرا بگیرم. امیدوارم به کسی برنخورد اما لطفا در ذهن 
خود تصویر قطارهای مملو از جمعیت هند و پاکستان را مرور کنید. لطفا به یاد بیاورید حادثه ای را در مصر 
که در یک استادیوم ورزشی ظاهرا بر سر فوتبال رخ داد و با چه خشونتی همراه بود. راه دور نمی برمتان؛ لطفا 
به یاد بیاورید که چندی پیش در صف گرفتن سبد کاالی خانوار چه صحنه های دلخراشی در کشورمان رخ 
داد.  ما در حرم امام رضا برای اینکه دستمان به ضریح برسد بی هیچ آزرمی از حضور صاحب حرم، با هم 
چه می کنیم؟ هنگام ورود و خروج به مترو به هم رحم نمی کنیم و با آرنج راه خود را از الی پک و پهلوی هم 
باز می کنیم و پیش می رویم. سوال من این است که ما ساکنان پرحادثه ترین نقطه زمین یعنی خاورمیانه 
با این همه عجله به کجا می رویم و به چه قیمتی می خواهیم به نقطه هدف برســیم؟ در همه مثال های 
یادشده تکنیک اصلی و رمز موفقیت و رسیدن به هدف، صنعت »ُهل« است. ما فکر می کنیم همیشه با 
هل دادن می توانیم کارمان را پیش ببریم اما حادثه غمبار منا نشان داد صنعت ُهل همیشه کارساز نیست. 
آیا اگر حاجیان عزیز اندکی، تنها اندکی از خود سعه صدر نشان می دادند و از شتاب خود می کاستند و منتظر 

می ماندند، باز هم بی کفایتی آل سعود منجر به فاجعه ای در این ابعاد می شد؟ 
به گمانم فاجعه ای که در منا رخ داده تنها حاصل بی کفایتی آل سعود نبوده و فرهنگ استفاده از »صنعت 
هل« نیز در این ماجرا نقش داشــته است. شاید زمان آن فرارسیده است که ما مردم خاورمیانه در به کار 

بردن برخی صنایع تجدید نظر کنیم. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

نماینده ایران در اسکار مشخص شد
با وجود تمــام حرف و حدیث هایی کــه طی چند هفته 
اخیر درباره آخرین ساخته مجید مجیدی مطرح شده 
بود، فیلم »محمد رســول الله)ص(« برای معرفی به 
فرهنگســتان علوم و هنرهای سینمایی انتخاب شد. 
مدیریت ارتباطات و اطالع رسانی بنیاد سینمایی فارابی، 
در بیانیه ای ضمن عرض تسلیت به مناسبت بروز فاجعه 
انسانی در منا هم زمان با عید سعید قربان اعالم کرد: 
»اعضای هیئت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگســتان 

علوم و هنرهای سینمایی، پس از بحث و بررسی های جدی و همچنین مالحظه تمام جوانب امر در 
خصوص شش فیلم فهرست دوم جهت معرفی نماینده سینمای ایران، به اتفاق آراء، تصمیم نهایی را 
برای انتخاب فیلم »محمد رسول الله)ص(« اتخاذ کردند. بدیهی است پیگیری های بعدی در زمینه 
ارسال فیلم و مدارک الزم از سوی بنیاد سینمایی فارابی که میزبانی جلسات را نیز به عهده داشته است، 
انجام خواهد شد. در خاتمه، بنیاد سینمایی فارابی از همکاری خوب و مطلوب خانه سینما در این زمینه 
سپاسگزاری می کند. گفتنی است خانم فرشته طائرپور و آقایان محمد بزرگ نیا، شهرام جعفری نژاد، 
سید روح الله حسینی، شادمهر راستین، رسول صدرعاملی، محمدرضا هنرمند، آرش امینی و امیر 
اسفندیاری در این هیئت عضویت داشتند. سینمای نوین ایران در طول بیست و یک سال معرفی 
فیلم به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، در رشته بهترین فیلم خارجی زبان، به پیشینه ای 
قابل اتکا دست پیدا کرده و در دو دوره نامزدی، یک جایزه اسکار را به خود اختصاص داده است. باید 

منتظر ماند و دید ساخته مجید مجیدی در جشنواره اسکار چه واکنش هایی را برخواهد انگیخت. 

کیمیای جنگ تحمیلی آغاز شد
سریال »کیمیا« به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی 
این روزهــا در حال تصویربرداری فاز ســوم اســت. 
اولین قســمت این ســریال چهارم مهر ماه ســاعت 
21:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود. علیرضا 
قربانی تیتراژ این سریال را براساس شعری از مسعود 
کالنتری خوانده است. این اولین سریال بیش از 1۰۰ 
قسمتی در سیماست که مهراوه شریفی نیا در آن نقش 
کیمیا را بازی می کند و سریال در مرحله اول، زندگی 

کیمیا پیش از پیروزی انقالب را نشــان می دهد، در مرحله دوم به زمان جنگ تحمیلی می رسد 
و در مرحله ســوم زندگی کیمیــا را در زمان حال نمایش می دهد. آبادان، خرمشــهر و تهران از 
جمله شهرهایی هســتند که »کیمیا« تاکنون در آن ها تصویربرداری شده است. بخشی از کار 
نیز در گرجستان و در شهر تفلیس تولید شده است. تصویربرداری »کیمیا« تا دو ماه و نیم دیگر 
ادامه خواهد داشــت که حدود دو ماه از آن در تهران خواهــد بود. همچنین عوامل »کیمیا« در 
فاز سوم این ســریال سه سفر به شهرهای مشهد، آبادان و خرمشهر خواهند داشت و بعضی از 
سکانس های سریال هم در فرانسه تصویربرداری می شــود. بیش از نود درصد سکانس های 
باقی مانده ســریال به فصل ســوم این مجموعه اختصاص دارد و عوامل این اثر در حال تولید و 
ساخت فصل سوم این اثر هستند. این سریال حدود ۳۰۰ بازیگر دارد که از میان آن ها می توان 
به آزیتا حاجیان، مهدی پاکدل، نیکی کریمی، رضا کیانیان، حامد بهداد، حســن پورشیرازی 

و... اشاره کرد. حامد بهداد در این سریال نقش زنده یاد شهید جهان          آرا را بازی کرده است. 
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