
خیز زنان برای تصاحب کرسی های مجلس 
ضرورت حضور ۳۰درصدی زنان در انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی ماه هاست که دهان به دهان 
می چرخد و کار تا جایی پیش رفته است که حتی زمزمه های تشکیل حزبی »زنانه« شنیده می شود. اما نسخه 
چگونگی حضور حداکثری زنان درکرسی های مجلس دهم، به وسیله ثبت نام هر چه بیشتر کاندیدا پیچیده 
می شود. با این حال همه چیز منوط به این است که لیست های ائتالف، ظرفیت ۳۰درصدی زنان را در خود 

صفحه ۳جای بدهند. چه سرنوشتی در انتظار صندلی های زنان است؟ 

ظریف؛ از نیویورک تا مکه

صفحه ۳صفحه ۲صفحه ۳

نماینده ولی فقیه در ســپاه با ابراز 
نگرانــی از نفوذ آمریــکا در داخل 

گفت: ...

رئیــس جمهوری با بیــان اینکه 
اکثریت باالیــی از ایرانیان طبق 
نظرســنجی ها با توافق هسته ای 

موافق هستند ...

دبیر شــورای عالــی امنیت ملی 
درباره موضــوع برجام هم گفت: 

بررسی برجام  ...

دشمن به دنبال 
تنفرزدایی از 

آمریکاست

حاال امنیت 
صادر می کنیم

وارد فاز 
اجرایی برجام 

شده ایم

اژدها 
وارد  می شود! 

صفحه 4

پس از روسیه، چین نیز مستقیما 
وارد عرصه تحوالت سوریه شد
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هم زمانی فاجعه منا با سفر روحانی و ظریف به نیویورک باعث شد تا این مسئله از سوی ایران در سطح جامعه بین الملل مطرح شود و نمود ویژه ای پیدا کند. 
هم رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به آن پرداخت و هم وزیر امور خارجه در حال رایزنی های دیپلماتیک خود برای 

پیگیری قضیه است، چراکه حسن روحانی در پیام خود به مناسبت درگذشت حجاج ایرانی وزیر امور خارجه را به عنوان مسئول پیگیری مسئله 
تعیین کرد. حاال ظریف در کنار ماموریت اولیه اش که دیدار و مذاکره با همتایانش در ۱+۵ درخصوص توافق هسته ای و روند اجرایی شدن 

برجام است، پیگیر حادثه منا هم هست. او روز گذشته نیز در دیدار با جان کری، همتای آمریکایی اش در اقدامی نمادین و به نشانه عزا، 
روبان سیاهی روی یقه کتش نصب کرده بود. وزیر امور خارجه، خود روز گذشته در گفت وگو با اخبار ساعت ۱۵ شبکه خبر از برخی 

اقدامات وزارت خارجه در این خصوص سخن گفت. ظریف در این گفت و گو با اشاره به پیگیری موضوع در نیویورک یادآور شد: »در 
صفحه ۲دیدارهایی که با مقامات سازمان ملل از جمله قائم مقام دبیرکل داشتم موضوع را پیگیری کرده ایم«. وی با اشاره به اینکه در  ...
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مفتی عربستان معنای »قضا و قدر« را نفهمیده است
اظهارات مقامات سعودی درخصوص مقصرخواندن کاروان ایرانی و بی نظمی حجاج و همچنین سخنان مفتی های 
سعودی در توجیه این حادثه با قضا و قدرخواندن آن، واکنش های بسیاری را برانگیخته است. آیت الله مکارم شیرازی 
نیز امروز در ابتدای درس خارج فقه خود به فرافکنی های حکومت عربستان واکنش نشان داده است: »به جای اینکه 
از حادثه پیش آمده عذرخواهی کنند، می گویند قضا و قدر الهی است. این ها ابدا معنای قضا و قدر الهی را نفهمیده اند«. 
این مرجع تقلید با اشاره به این موضوع، اظهارات و برخوردهای حکومت عربستان را درخصوص این اتفاق عجیب خواند 
و گفت: »عنوان می کنند این حادثه از بی نظمی حجاج بوده اســت. اگر حجاج بی نظمند، پس شما آنجا چه کاره اید؟« 

وی با اشاره به اظهارات مفتی اعظم عربستان که گفته بود »برخی دلشان می خواهد در منا کشته شوند و به مقامات واال برسند« و همچنین تبریک آل 
خلیفه به آل ســعود برای برگزاری موفق حج، این همه نادانی را مایه تاســف و تعجب خواند. آیت الله مکارم با بیان اینکه این برخورد غلط آن ها از اصل 
مسئله کمتر نیست، اشهار کرد که عقل و مدیریت سالم می گوید باید با خانواده های داغدیده احساس همدری کرد و برای حفظ آرامش اعالم کنند که 
گروهی برای بررسی علل حادثه تشکیل می شود و مقصران و متخلفان مجازات می شوند، ولی سعودی ها هیچ کدام از این ها را انجام نداند، بلکه گفتند 
قضا و قدر الهی اســت. این مرجع تقلید با اشاره به اینکه در سوء مدیریت در حادثه حج امسال جای تردید نیست، تاکید کرد: اجماع جهانی بر این شده 
که حادثه منا، بر اثر سوء مدیریت بوده، چرا که این حادثه قابل پیشگیری بوده است. آیت الله مکارم شیرازی همچنین با بیان اینکه ما دلمان می خواهد 

این ها برخورد خود را اصالح کنند، گفت: اگر بر سر عقل بیایند و  با جهان اسالم تعامل کنند، مشکالت حج حل می شود.

استیضاح وزیر راه اعالم وصول شد
سرانجام زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به واقعیت بدل و اعالم وصول 
شد. متن این طرح که با امضای ۱۳ نماینده مجلس نهم توسط محمد دهقان اعالم وصول شد به این شرح است: »بنابر 
ماده ۲۲۲ و ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ودر اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی بدین وسیله طرح استیضاح 
وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی که با امضای ۱۳ نفر از همکاران رسمی است، اعالم وصول فرمایید«. محد 
دهقان در توضیح این طرح می گوید: »این طرح دارای محورهای طوالنی است. از جمله محورهای اصلی آن عدم انجام 
تعهدات زمان اخذ رای اعتماد، مشکالت حوزه عمومی وزارتخانه و مشکالت حوزه زمین و مسکن شهری و روستایی است. 

مشکالت حوزه حمل و نقل و مشکالت حوزه مالی وزارتخانه از دیگر محورهای اصلی استیضاح است«. پیش تر فوالدگر رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت 
بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح زمزمه های استیضاح عباس آخوندی گفته بود: »دالیل زیادی برای این استیضاح از جمله 
عملکرد وزیر در حوزه  های مسکن مهر، پروژه   های راه، مباحث هواپیمایی، وسایل پروازی، خطوط حمل  و  نقل ریلی و... است که مسیر استیضاح این وزیر 
از همه جلوتر و جد ی تر است«. موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد هم بیان کرده بود: »چنانچه وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود در قبال اجرای 
پروژه راه  آهن گرگان- بجنورد- مشهد عمل نکند به همراه ۳۵ نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر را کلید می زنیم. در صورتی  که این استیضاح توسط هیئت  
رئیسه مجلس اعالم وصول نشود علیه هیئت  رئیسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت خواهیم کرد. در اردیبهشت ۹۲ قرار شد شرکت مهاب قدس 
در قبال ۶۰۰میلیارد تومان به آستان قدس واگذار شود اما اکنون وزارت راه و شهرسازی در مقابل این موضوع مقاومت کرده و اصرار بر تغییر قرارداد دارد«.

بهارستان و پاستور به آخرین تعامالتشــان در خصوص برجام نزدیک می شوند. 
کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع مشترک یا همان برجام، حاال آماده ارائه گزارش 
است. از این سو اما دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید جمهوری اسالمی ایران 

آماده ورود به مرحله اجرای برجام است.

گزارش کمیسیون آماده است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی خبر از نفس های آخر کمیسیون 
برجام داده و گفته است: »در صورت ارائه طرح دوفوریتی نمایندگان درخصوص 
برجام این طرح در دســتور کار یکشنبه آینده صحن علنی مجلس قرار می گیرد. 
آنچه مجلس برابر آیین نامه داخلی تصویب کرد، تشکیل یک کمیسیون ویژه برای 
بررسی برجام بود که این کمیسیون موظف است گزارش نهایی خود را به صحن 
علنی ارائه دهد و پس از آن وظایف این کمیسیون تمام می شود«. عبدالرضا مصری 

تاکید کرده است که کمیسیون حق ارئه طرح به مجلس را ندارد: »کمیسیون ویژه 
تنها می تواند نتایج بررسی های خود را به صورت گزارش تقدیم مجلس کند؛ اما اگر 
۱۵ نماینده امضاکننده طرحی باشند این طرح می تواند در مجلس مطرح شود و 
سیر کاری خود را طی کند. در این طرح بایدها و نبایدهای اجرای برجام، مشخص 
کردن خطوط قرمز و حدود و اختیارات دولت در اجرای برجام می تواند تعیین شود«.

وارد مرحله اجرا شده ایم
اما به نظر می رسد در شورای عالی امنیت ملی اتفاقات دیگری در حال وقوع است. 
علی شــمخانی می گوید: »وارد مرحله اجرایی برجام شــده ایم و از این مرحله در 
صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود به درستی عمل کند، عبور خواهیم کرد«.
در عین حال، کمال الدین پیرموذن خبر داده است: »قرار است برجام در قالب یک 
طرح دو فوریتی در مجلس بررسی شود. با هماهنگی رئیس مجلس و شورای عالی 

امنیت ملی، طرحی به  منظور حسن اجرای برجام در حال تهیه است که در صورت 
تصویب آن، ضمن حمایت از اقتدار نظام، دســت دولت بــرای اجرای برجام باز 
گذاشته می شود و این طرح مانع کارشکنی احتمالی غربی ها در آینده خواهد شد«.

الریجانی ختم کالم می شود؟
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی ااز موافقان توافق هسته ای است. 
الریجانی از هر تریبونی برای دفاع از تیم مذاکره کننده و پاسخ در برابر منتقدان پر و 
پا قرص توافق هسته ای استفاده می کرد. حاال او به عنوان آخرین مهمان، به جلسه 
کمیسیون ویژه برجام رفته است. سخنگوی این کمیسیون در خصوص این جلسه 
گفت: »با توجه به اینکه آقای الریجانی مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند و 
مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشتند و همچنین به عنوان رئیس مجلس در جلسه 
شورا و کمیته هسته ای شرکت می کردند به طور طبیعی در جریان روند مذاکرات از 
ابتدا تاکنون قرار دارد، بنابراین گفت وگو و توصیه های ایشان قطعا در تهیه گزارش 

کمیسیون ویژه و گام های بعدی مجلس اثرات بسیار خوبی خواهد داشت«. 

حاال امنیت صادر می کنیم
رئیس جمهــوری با بیــان اینکه اکثریــت باالیی از 
ایرانیــان طبــق نظرســنجی ها با توافق هســته ای 
موافق هســتند، گفت:» ما به همه اهداف اصول در 
این مذاکرات دست یافتیم و این افتخاری برای ملت 

ایران است«.
حسن روحانی در جمع ایرانیان مقیم آمریکا در نیویوک 
اظهار داشت: »دوران تحریم گذشته و این حربه دیگر 
کارساز نیست. دیروز نفت صادر می کردیم و امروز در 
حال صدور امنیت هستیم و بســیاری از کشورهای 
منطقه چشم امیدشــان به کمک های ایران است تا 

بتوانند بر تروریست ها فائق آیند«.
وی افــزود: »رفــت و آمدهای زیادی وجــود دارد و 
بسیاری از شــرکت های بزرگ در حال تدوین اسناد 
و متن هــای قراردادهای خود هســتند تا به محض 
اجرایی شــدن توافق، همه آن اســناد را برای امضا 
نهایی کنند«. روحانی با اشــاره به لزوم ایجاد شغل و 
جبران عقب ماندگی کشــور بیان کرد: »برای ایجاد 
شــغل و جبــران عقب ماندگی ها نیازمند یک رشــد 
۸درصدی مســتمر هســتیم تا جوانان تحصیلکرده 
ایرانــی بتوانند جــذب بازار کار شــوند و این رشــد با 
توجه به ســرمایه انســانی، قطب انــرژی و موقعیت 
ژئواستراتژیک؛ در کنار امنیت، دست یافتنی است«.
رئیس جمهــوری در بخش دیگــری از حرف هایش 
با تاکید بــر اولویت ســرمایه گذاران ایرانی در اقصی 
نقاط ایــران تصریح کــرد: »کارآفرینــان، مدیران و 
ســرمایه گذاران ایرانــی در داخل و خارج از کشــور 
همواره برای حضور در بخش های مختلف اقتصادی 
کشــور، در اولویت هستند. امروز فرصت های خوبی 
برای تحرک در بخــش اقتصادی و علمی و صنعتی 
حاصل شــده که باید از آن ها به بهترین شکل برای 

پیشرفت هر چه بیشتر کشور استفاده کنیم«.
حسن روحانی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم در 
زمینه اقتصاد خاطرنشان کرد: »برای رسیدن به رونق 
اقتصادی باید تالش بیشتری کرده و بتوانیم از همه 
فرصت ها و ظرفیت هــا بهره گیری کنیم که ایرانیان 
خارج کشور ســرمایه بزرگی در این مسیر هستند. با 
تالش مسئوالن توانسته ایم در صادرات محصوالت 
غیرنفتی و واردات موازنــه ایجاد کنیم به گونه ای که 
در سال ۹۳ رشد صادرات غیرنفتی ۱۹درصد افزایش 
داشــته و تقریبا به ســطح تعــادل با واردات رســیده 
است«. وی ادامه داد: »با وجود مخالفت هایی که در 
مذاکرات هســته ای، البته در چارچوب قانون وجود 
داشت، توانستیم انسجام و یکپارچگی داخلی را حفظ 
کنیم و بسیاری از نظرسنجی ها حتی آن دسته ای که 
توسط مخالفین دولت انجام شده، نشان می دهد که 
بخش وســیعی از افکار عمومی مردم ایران مسیری 

را که دولت انتخاب کرده، مورد تأیید قرار داده اند«.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه توافق 
هسته ای برد- برد بود، گفت: »نتایج حاصل از توافق 
و تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل 
تحت شرایطی بود که هیچ کشوری قادر به مخالفت با 
آن نبود، چرا که این اقدام در نهایت منجر به منزوی 

شدن آن کشور می شد«.

ظریف؛ از نیویورک تا مکه
صحبت های درگوشی با امیر کویت، جواب داد

هم زمانی فاجعه منا با سفر روحانی و ظریف به نیویورک باعث شد تا این مسئله از 
سوی ایران در سطح جامعه بین الملل مطرح شود و نمود ویژه ای پیدا کند. هم 
رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به آن پرداخت 
و هم وزیر امور خارجه در حال رایزنی های دیپلماتیک خود برای پیگیری قضیه 
است، چراکه حسن روحانی در پیام خود به مناسبت درگذشت حجاج ایرانی وزیر 
امور خارجه را به عنوان مسئول پیگیری مسئله تعیین کرد. حاال ظریف در کنار 
ماموریت اولیه اش که دیــدار و مذاکره با همتایانش در ۱+۵ درخصوص توافق 
هسته ای و روند اجرایی شدن برجام اســت، پیگیر حادثه منا هم هست. او روز 
گذشته نیز در دیدار با جان کری، همتای آمریکایی اش در اقدامی نمادین و به 

نشانه عزا، روبان سیاهی روی یقه کتش نصب کرده بود.

ظریف ۳۰ بار از نیویورک تماس گرفت
وزیر امور خارجه، خود روز گذشــته در گفت وگو با اخبار ســاعت ۱۵ شبکه خبر 
از برخی اقدامــات وزارت خارجه در این خصوص ســخن گفت. ظریف در این 
گفت و گو با اشــاره به پیگیری موضوع در نیویورک یادآور شــد: »در دیدارهایی 
که با مقامات سازمان ملل از جمله قائم مقام دبیرکل داشتم موضوع را پیگیری 
کرده ایم«. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چند هدف عمده از جمله تشکیل 
کمیته حقیقت یاب و پیگیری ابعاد سیاسی و حقوقی را پیگیری می کنند، تاکید 
کرد که توجه فوری و اولویت اصلی آن ها رسیدگی به اوضاع حاجیان، رسیدگی 
به وضعیت خانواده های افراد به خصوص آن هایی که در حج بودند و همچنین 

تســریع در روند مــداوای مجروحان اســت. ظریف با بیان اینکه مشــکالت و 
کمبودهایی در این زمینه وجود داشته اســت، گفت که از اولین ساعات حادثه 
منا عالوه بر نمایندگی های بعثه، ستاد ویژه ای در وزارت خارجه تشکیل داده اند 
تا به موضوع رسیدگی کنند. حســین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای 
وزارت امور خارجه نیز در گفت وگوی تلفنی با برنامه متن و حاشیه شبکه ۳ سیما 
درخصوص پیگیری های ظریــف درمورد موضوع حجاج گفــت: »وزیر امور 
خارجه نیز از نیویورک بیش از ۳۰ مرتبه در تماس تلفنی با اینجانب پیگیر موضوع 
بوده است و همراه آقای روحانی رئیس جمهور در رایزنی با مقامات کشورها درباره 

وضعیت زائران ما رایزنی و گفت وگو می کنند«.

وزیر خارجه سعودی درخواست ظریف برای مالقات را رد کرد
اما در حالی که طبق مصوبه هیئت دولت قرار شد، هرچه سریع تر هیئت ویژه ای 
از سوی ایران برای پیگیری قضیه به عربستان برود، این کشور از صدور روادید 
برای این افراد خودداری کرد. موضوعی که باعث شــد کاردار عربستان برای 
بار ســوم به وزارت خارجه احضار شود. وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی که قرار 
اســت در راس این هیئت به عربســتان برود، امروز در صحــن مجلس در این 
خصوص گفت: »صــدور ویزا برای هیئــت ایرانی جهت اعزام به عربســتان 
همچنان با مشکل مواجه اســت. به نظر می رسد دولت سعودی تعمد دارند که 
مقامات جمهوری اسالمی را به کشورشان راه ندهند«. وی با بیان این موضوع 
گفت احتماال فقط با ورود امیرحســین هاشمی قاضی زاده وزیر بهداشت برای 

اقدامات پزشکی به مکه موافقت شــود. علی جنتی همچنین از رد درخواست 
ظریف برای دیدار با همتای ســعودی اش از سوی آن ها خبر داد. وزیر ارشاد با 
بیان اینکــه محمدجواد ظریف در نیویورک مســئله را پیگیری می کند، گفت: 
»وزیر امور خارجه کشــور در نیویورک درخواســت مالقات بــا وزیر امور خارجه 
عربستان داشــته که این درخواست با سردی و عدم موافقت این مقام سعودی 
مواجه شد«. موضوعی که در سایت ها و شبکه های اجتماعی به عنوان توهین 

مقامات سعودی به ایران بازتاب گسترده ای پیدا کرد.

صحبت های درگوشی با امیر کویت، جواب داد
اما ساعاتی پس انتشار اظهارات جنتی در رسانه ها، عکسی منتشر شد که نشان 
می داد محمدجواد ظریف در صحن مجمع عمومی ســازمان ملل، نیم خیز در 
کنار صندلی امیر کویت درحال صحبت درگوشی با اوست. عکسی که حکایت 
از آن داشت که مرد اول دیپلماسی کشــور، دست از تالش های دیپلماتیکش 
در این خصوص برنداشته است و درحال مذاکراتی غیررسمی است. مذاکراتی 
که البته مثمر ثمر واقع شد و گفته شد که امیر کویت در تماس با شخص پادشاه 
عربســتان، موافقت وی را برای ســفر »یکی از مقامات غیرسیاسی« ایران به 
عربســتان سعودی جلب کرده است.  با این اوصاف به نظر می رسد، در ساعات 
آینده، اگر شــخص وزیر بهداشــت مصر باشــد و عالقه ای به این سفر داشته 
باشد، شرایط فراهم شده است و وی می تواند برای بررسی وضعیت مجروحین 

و مفقودین ایرانی به عربستان سعودی سفر کند.

سوژه روز

؟؟واکنش روز

حکام عربستان بجای فرافکنی، مسئولیت خود را در این حادثه سنگین بپذیرند
رهبر انقالب اسالمی درخصوص فاجعه بزرگ منا تأکید کردند: حکام عربستان به جای فرافکنی، باید با عذرخواهی از امت اسالم مسئولیت خود را در این حادثه سنگین بپذیرند. آیت الله خامنه ای 
صبح امروز، یکشــنبه، در ابتدای جلسه درس خارج فقه در ســخنانی به حادثه منا و تبدیل شدن عید قربان به عزای مسلمانان اشاره کردند و گفتند: انسان لحظه ای نمی تواند خود را از این غم فارغ 

بداند و این غم در چند روز اخیر بر دل های ما و همه مسلمانان سنگینی می کند. 
رهبر انقالب، فرافکنی حکام عربســتان و سر باز زدن از پذیرش مسئولیت این فاجعه را نادرســت و اقدامی عقیم و بی اثر خواندند و تاکید کردند: دنیای اسالم سؤاالت زیادی دارد و حکام عربستان 
به جای فرافکنی، باید با عذرخواهی از امت اســالمی و خانواده های داغدار، مسئولیت خود را در این حادثه سنگین بپذیرند و به لوازم آن عمل کنند. ایشان تصریح کردند که جان باختن بیش از هزار 
نفر در این حادثه مســئله کوچکی نیســت و بنابراین جهان اسالم باید برای این مســئله فکری کند. رهبر انقالب همچنین تأکید کردند: این قضیه فراموش نخواهد شد و ملت ها به طور جدی آن را 

دنبال خواهند کرد.

برجام؛ ورود به اجرا یا در انتظار قرائت؟

سیاسی
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»من در مراسم امام)ره( که ایشان را دیدم، گفتم که شما خیلی حرف های 
گر اصالح نکنید، من باید جواب  خالف گفتید. خودتان اصــالح کنید و ا
بدهم.« این را اکبر هاشــمی رفســنجانی گفتــه و مخاطب حرف هایش، 
محمــود احمدی نژاد اســت. همان کســی که در یک مناظــره تلویزیونی 

سال ۸۸، علیه هاشمی رفســنجانی صحبت کرده بود.
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در مصاحبه بــا هفته نامه طلوع 
گفتــه اســت که بعد از آن و در پــی عدم واکنش احمدی نــژاد، نامه را به 
رهبری نوشــته و سپس آن را منتشر کرده است. هاشــمی رفسنجانی در 
توضیح ایــن نامه بیان کرد: »به رهبری گفتــم: روی نامه نظری دارید؟ 
گفتنــد: روی محتــوا هیچ نظــری ندارم، ولی روی زمــان آن نظر دارم و 
گــر از من می پرســیدی، می گفتم که بعد از انتخابات باشــد.« اما ظاهرا  ا
بعد از توضیحات هاشــمی، رهبری هم قانع شــدند و بیان کردند: »حق 

شــما بود و من باید دفاع می کردم که برای بعد از انتخابات گذاشــتم«. 

احمدی نژاد به محسن پیغام داد اگر می خواهید نیایم
وی در خصوص شــایعه کسب تکلیف احمدی نژاد از هاشمی رفسنجانی، 
اظهار داشــت: »پیش من نیامد، اما به محســن گفتــه بود. وقتی که من 
گر ایشان مایل باشند که من نباشم،  اسم نوشتم، به محسن گفته بود که ا
من کنار می روم. این را محسن به من گفت و می توانید از محسن بپرسید. 

من گفتم شرکت کنید«.
هاشــمی رفســنجانی با اشــاره به ماجرای رد صالحیتــش در انتخابات 
۹۲ تصریح کــرد: »یکی از اعضای خبرگان به مــن خبر داد که مصلحی 
در جلســه آن هــا گفتــه که ما صبــح و ظهر و شــب به طــور مرتب آرای 
آقــای هاشــمی را رصــد می کنیم که ســاعت به ســاعت بــاال می رود و 

گر  االن بــه هفتاد درصد رســیده اســت و در ایــن چند روز تــا انتخابات ا
همین طــور باال برود، ایشــان از ۹۰درصد باالتر مــی رود و ما مصلحت 
گر ایشــان بیایــد، همه رشــته های دوره هــای ما را  نمی دانیــم. چــون ا

پنبه می کند«.  
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تفکراتم نســبت 
به ســالیان گذشــته تغییر چندانی نکرده اســت، فقط اصالح شده است، 
گفــت: »مجلس که بــودم، همه می دانند که دو طرف را حفظ می کردم و 
بلکه ســه طرف را. هم نهضت آزادی هــا بودند که آن ها را حفظ می کردم 
و هم محافظه کارها و چپ گراها بودند که با همه کار می کردم و مشــکلی 
نداشتم و فراجناحی عمل می کردم. در ریاست جمهوری هم همین کار را 
کردم. کابینه من معتدل ترین کابینه هاســت که حداقل نصف - نصف از 
دو جناح بود و بعضی ها هم مســتقل بودند. بعد از دوره ریاست جمهوری، 
در انتخابــات دوم خــرداد، بی طرف بی طرف کار کردم و فقــط انتخابات 

را سالم برگزار کردم«.

گفتند اگر هاشمی بیاید، رشته های دوره ما پنبه می شود 

خیز زنان برای تصاحب کرسی های مجلس 
کمپین ۱۰۰ کرسی برای زنان چرا به وجود آمد؟

ضرورت حضور ۳۰درصدی زنان در انتخابات مجلس دهم شــورای اســالمی 
ماه هاســت که دهان به دهان می چرخد و کار تا جایی پیش رفته است که حتی 
زمزمه های تشــکیل حزبی »زنانه« شنیده می شود. اما نسخه چگونگی حضور 
حداکثری زنان درکرســی های مجلس دهم، به وســیله ثبت نام هر چه بیشتر 
کاندیدا پیچیده می شود. با این حال همه چیز منوط به این است که لیست های 
ائتالف، ظرفیت ۳۰درصدی زنان را در خود جای بدهند. چه سرنوشتی در انتظار 

صندلی های زنان است؟
کمپین صد کرســی برای زنان مقدمه ای اســت که بانوان فعال سیاســی برای 
پذیرش این ظرفیت در نظر گرفته اند. هیچ گاه حضور ۳۰درصدی زنان در میان 
صندلی هــای مجلس، تا این حد به صورت صریح عنوان نشــده بود. نقطه آغاز 
این جریان )کمپین صد کرســی( را می توان از مرور عملکرد فعلی زنان مجلس 
نهم شــورای اســالمی دانســت. مخالفت های مکرر با طرح های ارائه شده از 
سوی دولت و نپرداختن به مطالبات عموم جامعه به خصوص زنان از جمله این 
عملکردهاســت. در واقع، » اثرگذاری« زنان بهارســتانی، نقطه عطف و یکی از 
مهم ترین مالک های انتخابات مجلس دهم به شــمار می رود و در عین حال، 

جرقه بزرگی بود برای ایجاد کمپین ۱۰۰ کرسی.
شناســایی زنان توانمند، از راه حل هایی بود که برای حضور ۳۰درصدی زنان در 
مجلس شورای اسالمی معرفی می شد. در این میان گروه های فعال حقوق زنان، 
این رسالت را برعهده داشتند تا به توانمند شدن زنان کمک کنند.  »۱۰۰ کرسی 
برای زنان« کار را برای آنان سخت تر ساخت. پردیس عامری، فعال حقوق زنان 
در این خصوص به »تابناک« می گویــد: »چندی قبل طرح ایجاد کمپین ۱۰۰ 
کرســی برای زنان، منجر به ایجاد موج های مخالــف و موافق زیادی دراین باره 
شد. علی رغم اینکه به نظر نمی رسد تاکنون چنین کمپینی به طور جدی شکل 
گرفته باشد. اما آنچه مطرح شــد منجر به نوعی جریان سازی در مسیر ترغیب 

زنان شهرهای مختلف کشــور برای درک چرایی و چگونگی این ورود گسترده، 
راهکاریابی در این راستا  و شناخت موانع و دالیل مقاومت در برابر اینگونه طرح ها 

شده است«.
عامری با اشاره به ضرورت جریان سازی و توجه جامعه به این مطالبه بیان می کند: 
» آنچــه این روزها به مثابــه  خیز زنان برای تصاحب کرســی های مجلس دهم 
مطرح می شود و توسط فعاالن مدنی، اجتماعی و سیاسی زنان و سایر موافقین 
این نگرش تقویت می شــود، مشــارکت سیاســی زنان ایرانی در راستای تحقق 
اهداف توسعه گرایانه کشــور است. اهداف دغدغه مندانی که ابتدا این مفهوم را 
وارد گفتمان سیاسی مطالبات زنان کردند، تشویق حضور زنان به عنوان بخش 
مهمی ازسرمایه  های انسانی دراداره کشور بوده است که امید است با کاندیداتوری 
گسترده و ورود زنان به مجلس طی انتخابات مجلس پیش رو، تجلی یابد. اشاراتی 
که در ماه های اخیر درســخنان رهبر جمهوری اســالمی و مسئوالن کشور به 
واژه هایی همچون دولت زنان ایرانی شده است، وعده های ریاست جمهوری و 
تاکید شورای نگهبان به برقراری عدالت در انتخابات مجلس آتی، نیز می توانند 

دالیل ضروری دیده شدن این جریان سازی های توسعه محور باشند«.

این پژوهشــگر با بیان اینکه احزاب و گروه ها موظف به حمایت از زنان شایسته 
و جذب آنان درون خود هســتند، به ما می گوید: »از آنجا که همواره در اکثریت 
احزاب نیز، سهم زنان براساس تشخیص و خواست مردانه تعیین شده، راه اساسی 
و زیرساختی برای حضور بیشتر زنان در مجلس و مراکز دولتی، تدبیر اندیشی و 
سیاست اندیشی هایی از مسیر مصوب کردن قانون های حمایتی درباره حضور 
سیاسی زنان است که الزم است به منزله هدف بلند مدت مطالبات زنان و دغدغه 
مســئوالن این حوزه قرار گیرد. اما در کوتاه مدت، ایجاد موج حمایت عمومی از 
کاندیداتوری تمام زنان شایســته و حائز شرایط،  در به عرصه عمومی بازگرداندن 
آن ها که از بهبود وضعیت و دستیابی به سهم مشارکت خود در حوزه سیاسی قطع 
امید کرده اند، نه تنها مفید بلکه ضروری به نظر می رســد. با توجه به ایستارهای 
فرهنگی که برخی از آن ها به غلط در توده جامعه نهادینه شــده و حضور زنان را 
در مناصب سیاســی برنمی تابند، آموزش و فرهنگ سازی عمومی وکارشناسی 
شده نیز از اقدامات اثرگذار در این راستا به شمار می آیند. همچنین فرصت خوبی 
است که رئیس دولت اعتدالگرا که تاکنون بیشتر به سیاست های خارجی کشور 
پرداخته است، در این برهه حســاس به حمایت از مشارکت سیاسی جامعه زنان 
در سطح نخبگان بپردزاد و از این طریق حسن نیت خود را اثبات کرده و این نیم 

جمعیت کشور را در مسیر دستیابی به توسعه همراه کند«.
حسن روحانی چندی پیش گفت: »باید جمعیت ۵۰درصدی زنان را مورد توجه قرار 
دهیم. حتی باید امروز در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. 
با یک عقب ماندگی مزمن تاریخی در این زمینه مواجهیم و باید این عقب ماندگی 
جبران شــود. در دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، جنســیت معیار نخواهد 
بــود«. در این میان باید منتظر بمانیم و ببینیم آیــا با رایزنی های صورت گرفته با 
شورای نگهبان و از سوی دیگر لیست های ائتالفی، این »عقب  ماندگی تاریخی« 

جبران خواهد شد؟

باید مکه را از چنگ آل سعود در بیاوریم
آیت الله نوری همدانی با اشــاره به اینکه مکه برای همه مســلمانان است، گفت: باید مکه را از چنگ آل ســعود در بیاوریم و مدیریت مکه باید در دست همه مسلمانان باشد، چراکه آل سعود از اداره مکه 
عاجز اســت. وی با بیان اینکه مسلمانان باید مســجد  االقصی را از دست صهیونیست ها و مکه را از دست آل سعود بگیرند، خاطرنشان کرد: در آیه ۲۵ سوره حج آمده  که مسجد الحرام را برای مردم قرار 

داده ایم و کســی حق تصرف در آن را ندارد. این مرجع تقلید با بیان اینکه وهابیت مسلکی است که دشمنان اسالم ســاخته اند و عهده دار این مسلک عربستان سعودی است، تصریح کرد: وهابیت یک 
مســلک خرافی و جعلی است و داعش و بوکوحرام هم از ســاخته های آن است که کار دیگری جز کشتار ندارند و نوکر آمریکا هستند. آیت الله نوری همدانی همچنین با اشاره به دالیل غیرموجه سعودی ها 

گفت: برخی گفته اند که این قضا و قدر بوده و حتی می گویند مردم را کشــته اند تا به بهشــت بروند، درحالی که آن ها راه را بســته بودند و میلیون ها انسان جمع شده اند و با راه کوچکی که باز کردند هجوم 
اتفاق افتاده و این گونه اســت که به نظر می رســد عمدا این اتفاقات افتاده است. وی خاطرنشان کرد که ۲۰ میلیون زائر در روز اربعین و در کربال اداره می شوند و هیچ کسی مشکلی ندارد اما این ها 

نتوانستند ۲میلیون را اداره کنند.

اصالح طلبان ترجیح می دهند رقابت کنند
محمدرضا خاتمی در خصــوص ائتالف دو 
جریان اصالح طلب و اصول گرا در انتخابات 
گفت در جریان اصول گــرا تمایلی برای این 
ائتالف وجود ندارد و در ضمن اصالح طلبان 
هم با توجه به امکانات و افراد در این جریان 
ترجیح می دهند با جریان مقابل رقابت داشته 

باشند تا ائتالف. این فعال اصالح طلب درمورد اظهارات برخی اصالح طلبان 
مبنی بر سرلیســتی آقای ناطق نوری گفت: ضمن احتــرام به افراد، جریان 
غالب اصالح طلبان قطعا سرلیست اصالح طلب در انتخابات خواهند داشت 
و هویت جریان اصالحات حفظ می شــود. وی در عین حال تصریح کرد که 
مسئله سرلیست ها از ســوی رقبا مطرح می شــود و در میان اصالح طلبان 
سرلیستی اهمیت چندانی ندارد، چرا که مهم ترین مسئله در این جریان ارائه 

برنامه در جهت رفع مطالبات ملی و بهبود وضعیت کشور است. 

دشمن به دنبال تنفرزدایی از آمریکاست
نماینده ولی فقیه در ســپاه با ابراز نگرانی از 
نفوذ آمریکا در داخل گفت: دشــمن دنبال 
مهندســی افکار عمومی و ایجاد تنفرزدایی 
از آمریکا است. حجت االسالم والمسلمین 
علی ســعیدی راهبرد کنونــی آمریکا علیه 
ایران را برقراری تعامل دانست و تصریح کرد: 

اهداف آمریکا از برقراری تعامل اول حل مشــکالت اقتصادی اروپا، تقویت 
روحیه سازش در منطقه، حذف حزب الله و جداسازی معنوی عراق از ایران بود 
که رهبری فرمودند مذاکرات فقط درمورد مسائل هسته ای است. در مقابل 
با جنگ نظامی، تحریم و تعامل دشــمن باید متناسب با مصالح کشور عمل 
کنیم، مذاکرات هسته ای آری و مذاکره درمورد مسائل دیگر خیر. وی با بیان 
اینکه آمریکا به دنبال نفوذ اقتصادی سیاســی و فرهنگی است گفت: نفوذ 
سیاسی یعنی دفاع از کسانی که اهداف آمریکا را در داخل کشور اجرایی کنند.

وارد فاز اجرایی برجام شده ایم
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع 
برجام هم گفت: بررســی برجام در مجلس 
در مراحل پایانی است و ما به طور قطع وارد 
اجرای آن شــده ایم. دریابان علی شمخانی 
با اشــاره به اینکه بخش مهمی از وضعیت 
برجام به ســایت افتخارآمیــز خنداب اراک 

برمی گردد، تصریح کرد که امروز این مهم مراحل آخر را در مجلس شورای 
اســالمی طی می کند تا زمینه های اجرای قوی تــری پیدا کند و در صورتی 
که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، از این مرحله عبور خواهیم کرد. 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی همچنین درخصــوص حادثه منا، علت آن 
را تغییر اولویت های دولت عربســتان خواند که به جــای تمرکز بر موضوع 
 رســیدگی به حجاج و مســائل ایمنی حج ، بر تجاوز به کشــور یمن متمرکز 

شده است. 

افکارنیوز نوشت:» برخی رسانه ها نگاه کاسبکارانه ای دارند«
بالیی که متاسفانه چند صباحی است برخی احزاب و رسانه ها به آن مبتال شده اند نگاه کاسبکارانه به انتخابات و به تبع آن برخی 

شخصیت های سیاسی است تا در آینده بتوانند برخی منویات اقتصادی و بعضا سیاسی را از آن فرد مطالبه کند.

 خردادنیوز نوشت:» مخالفان نمی خواهند بپذیرند که اجرای برجام شروع شده است«
مخالفان مذاکرات تا اینجا واقعیت ها را ندیده اند و همچنین اصرار به دادن گزارش های بی ثمر و بررسی های بی حاصل فقط گرفتن وقت 

مجلس و کشور است. ممکن است موضوع نظارت بر اجرای برجام هم به همین سرنوشت دچار شود.

 598 نوشت:» رابطه دیپلماسی عمومی و عزای عمومی«
این یک عرف اجتماعی یا تعارف دیپلماتیک نبود که امام خامنه ای سه روز عزای عمومی اعالم کردند! اگر مسؤولین و مردم واقعًا همین 

استراتژی زینبی )س( امام خامنه ای را پی گیری می کردند، چه می شد؟

 فرارو نوشت:» امیدواری انتخاباتی اصالح طلبان«
جریان اصالحات بیش از هر وقت دیگری به بلوغ سیاسی و واقع بینی رسیده است و بر همین مبنا در چارچوب شورای سیاست گذاری 

ائتالف زمینه پیروزی در انتخابات آتی را فراهم می کند. اصالح طلبان خودشان را جزئی از مجموعه نظام می دانند.

 میدان7۲ نوشت:» مسئوالن دولت سعودی باید پاسخگو باشند«
دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با صدور اطالعیه ای ، بر ضرورت پاسخگو بودن مسئولین دولت سعودی نسبت به فاجعه دردناک 

منا و کشته شدن هزاران تن از حجاج خانه خدا تاکید کرد. 

عکس روزسایت نگار

نادر قاضی پور نماینده 
ارومیه از هندزفری 
عجیبی در صحن 
علنی مجلس استفاده 
می کند. گویا این مدل 
هندزفری روی گوشی 
های آیفون نصب می 
شود. او به خبرآنالین 
گفت که چون امواج 
تلفن همراه، آزارش 
می دهد از این نوع 
هندزفری استفاده می 
کند.

خبرنامه

رژیم سعودی با 
صهیونیست ها عجین است

ظهــور و بروز حادثه در 
بار  دومین  بــرای  مکه 
در مراســم حج امسال 

دارد. دلیل  چند 
یــن  ا نخســت  دلیــل   
ز  ا شــی  نا ثــه  د حا
ئیــک  ال یــت  یر مد
بــر  د  ســعو ل  آ مــت  حکو و  ن  بســتا عر ر  د
یم  ســرزمین های مقدس مســلمانان است. رژ
ســعودی را به هیچ عنوان نمی توان یک کشور 
اسالمی دانســت، بنابراین هر لطمه ای که به 
مسلمانان در این ســرزمین ها وارد شود، چیز 
یم بــا صهیونیســت ها  بعیــدی نیســت. این رژ
عجین است، اما لباس مســلمانی به تن کرده 
اســت. در حالی که بــا باطنــی صهیونیســتی 
در حال اداره کشــور خود هســتند؛ بنابراین، 
مراســمی ماننــد حــج که نیــاز به یــک برنامه 
یزی قــوی و حســاب شــده دارد، از کنترل  ر

ج است. یم خار این رژ
متاســفانه با آغاز حج امسال هر روزشاهد یک 
تفــاق جدیــد در این مراســم بزرگ هســتیم؛  ا
یک روز پنکه ســقف ســقوط می کنــد، روز بعد 
چادر ها آتــش می گیرنــد و بعــد جرثقیل روی 
ســر مردم خراب می شــود و جان صدها نفر را 
می گیــرد؛ در جای دیگر شــاهزاده ســعودی 
دســت  و  بینــدازد  یــگ  ر می گیــرد  تصمیــم 
یــن کار امال  شــیطان را بــوس کنــد و برای ا
یــن فجایع  آن هــا راه را بــر زوار می بندنــد و ا

بزرگ را برای مردم خلــق می کنند.
نــان کم هم نمی آورند و از  نکتــه جالب اینکه آ
ند این  رو نمی رونــد و حتی به تازگی هــم گفته ا
قضا و قدر الهی بوده اســت. حــال آنکه قضا 
یف خــود را دارد. قضــا یعنی حکم  و قــدر تعر
ینهــا بحث هایی اســت  نــدازه. ا و قــدر یعنی ا
کــه دارویــن و اســتکبار راه انداخته اســت. 
گذاشــته اند  را  خــود  بی تدبیری هــای  اســم 

و قدر. قضا 
خ داده  تفاقــات ر یــن عده بــه جای اقــرار، ا ا
نــان در حالــی که برای  را توجیــه می کننــد. آ
بازی می کننــد، بــه نــام دیــن  اســتکبار ســر
ینه  عملیــات انتحــاری انجــام می دهنــد، هز
یه تأمین کرده  یست ها را در عراق و ســور ترور
بــان بــه یمــن حملــه می کنند.  و روز عیــد قر
این ها معنای دیگری جز همان معنی اســالم 

رد. ندا یی  یکا مر آ
یکایی هــا قرار  این هــا دیــن را در اختیــار آمر
داده اند و به جــای اینکه خادم باشــند، خائن 
هســتند. دولــت ســعودی و مفتی های آن ها 
ننــد بی کفایتــی خود را به گــردن تقدیر  نمی توا
یــن گونــه رفتــار ســعودی ها این  بیندازنــد. ا
شــائبه را که شــاید قصدی در کار بوده است، 
یــن احتمــال وجود  تقویــت می کنــد و حتــی ا
بســتان با نیت قبلی دســت  دارد کــه دولت عر

به چنین اقدامی زده اســت. 
یــد هیئتی  برای روشــن شــدن این موضوع با
بعاد  بســتان شــوند و ا هــر چه زودتــر عازم عر
یــن قضیــه را بــرای مــردم روشــن کننــد.  ا
دســتگاه دیپلماســی و قضایی کشــور نیز باید 
یــن موضوع فعال شــود و ضمــن توضیح  در ا
بســتان، بررســی این ماجرا را به صورت  از عر

حقوقی در دســتور کار خود قرار دهند.

یادداشت

حسن کامران
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رصدخانه

اژدها وارد می شود! 
پس از روسیه، چین نیز مستقیما وارد عرصه تحوالت سوریه شد

افزایش حضور نظامی روســیه در ســوریه، موضوعی اســت که این روزها 
خط اصلی خبری و تحلیلی مطبوعات و رســانه های بین المللی را به خود 
اختصاص داده اســت. موضوعی که طی روزهای اخیر سبب شده نه تنها 
چشم انداز آینده مناسبات در سوریه تغییر پیدا کند، بلکه حتی موضع گیری 
دولت های حامی گروه های شورشــی و تروریستی و مخالف دولت دمشق 
نیز با چرخش همراه شود. در این میان، جدیدترین اخبار از سوریه که نشان 
می دهد اکنون چین نیز آشــکارا و مســتقیم وارد عرصــه تحوالت میدانی 
سوریه شده اســت. امری که به باور ناظران و تحلیلگران، می تواند دومین 
تأثیر مهم طی چند هفته اخیر را بر آینده سیاسی سوریه داشته باشد و عرصه 
موازنه قدرت در این کشور را به کلی دستخوش تغییر سازد.   برای درک بهتر 
این موضوع، نگاهی به تحلیل آینده نگرانه پایگاه اینترنتی »المانیتور« که 
در آن، به بررسی پنج ســناریوی احتمالی مرتبط با حضور روسیه در سوریه 
پرداخته، می تواند راهگشا باشد. بر اساس سناریوی نخست مورد اشاره این 
سایت، روسیه به طور مستقیم، چه از طریق زمینی یا هوایی، وارد درگیری 
نمی شود و نقش خود را به تأمین کمک های نظامی، فنی و مستشاری برای 
دمشــق محدود خواهد کرد. از این جمله، می توان به توسعه پایگاه دریایی 
روسیه در ســاحل غربی ســوریه اشــاره کرد. وقوع چنین وضعیتی کامال 
محتمل است، ولی بعید است بتواند به شکست داعش منجر شود. برخی 
تحلیلگران خاورمیانه بر این باورند که هدف اصلی روسیه، این است که در 
صورت از هم پاشیدن و تجزیه سوریه، ایجاد یک دولت علوی در غرب سوریه 
تضمین شــود. در این میان، برخی دیگر نیز چنین ابراز عقیده می کنند که 
نتیجه اجتناب ناپذیر مداخله روســیه، تجزیه سوریه خواهد بود. به باور این 
گروه، نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه محل استقرار نیروهای روس، 
روی خطوطی اســت که برای ایران و دولت اسد اهمیت استراتژیک دارد و 
این مناطق را از دیگر بخش ها جدا می سازد. این همان خطوطی است که 
در آینده می تواند محل اســتقرار نیروهای سازمان ملل باشد. با وجود این، 
به عقیده نگارنده، روســیه به هیچ وجه آماده چنین سناریویی نیست؛ بلکه 
درست برعکس، همه تالش خود را برای حفظ سوریه به عنوان یک دولت 

یکپارچه به کار می بندد. در ســناریوی دوم، به درخواســت دولت دمشق، 
روســیه با همراهی نیروهای ارتش ســوریه و همچنین نیروهای داوطلب 
کشورهای همسایه، وارد نبرد با داعش می شود. برای اجرای این سناریو، 
دو احتمال وجود دارد؛ نخســت، انجام حمالت راکتی و هوایی، به همراه 
مشارکت روس ها در عملیات زمینی. چنین حالتی بعید است، زیرا در صورت 
افزایش تلفات نیروهای روس، واکنشی منفی در میان افکار عمومی روسیه 
برانگیخته خواهد شد. احتمال دوم، عبارت است از انجام حمالت راکتی 
و هوایی به مواضــع داعش و احتماال برخی دیگر از گروه های تروریســتی 
همچون »جبهــه النصره«، بدون حضــور نیروی زمینی روســیه. در این 
حالت، تنها ارتش ســوریه و متحدان منطقه ای آن در نبرد زمینی شــرکت 
خواهند داشت. این حالت نیز ریســک باالیی دارد، زیرا بخت موفقیت آن 

اندک است. بر اساس سناریوی احتمالی سوم، روسیه به ائتالف بین المللی 
که هم اکنون مشغول انجام عملیات در ســوریه است، ملحق می شود. با 
این حال، با توجه به وضعیت کنونی روابط روســیه و ایــاالت متحده – و به 
طور کلی غرب – غیرممکن اســت که روسیه بپذیرد نیروهای خود را تحت 
فرماندهی آمریکا قرار دهد و در مقابل، آمریکا نیز هیچ گاه از نقش فرماندهی 
و رهبری خود کوتاه نخواهد آمد؛ افزون بر این، بعید است که دولت آمریکا به 
همکاری با دولت دمشق بپردازد، مگر اینکه امری غیرممکن اتفاق بیفتد؛ 
یعنی مسکو به عنوان پلی برای تسهیل همکاری الزم میان دو طرف عمل 
کند. این سناریو به کلی غیرواقع بینانه است. در سناریوی چهارم نیز روسیه 
یک ائتالف موازی را در کنار ائتالف بین المللی کنونی شکل خواهد داد که 
از روســیه، سوریه، عراق و ایران و همچنین نیروهای داوطلب کشورهایی 

چون لبنان، افغانستان و پاکستان تشــکیل می شود؛ اما خود مستقیم در 
عملیات زمینی درگیر نخواهد شد. این سناریو، محتمل است، اما در چنین 
حالتی، کسب پیروزی کامل در مقابل داعش بسیار دشوار خواهد بود. نهایتا 
در سناریوی پنجم، روسیه با همکاری اصلی ترین شریک استراتژیک خود، 
یعنی چین، یک ائتالف موازی گسترده تر را تشکیل خواهد داد. وقوع چنین 
امری می تواند وضعیت را به شدت دگرگون کند. مجموعه ای از شرایط، از 
امکان پذیر بودن چنین حالتی حکایت دارد. نخســتین مورد از این شرایط، 
این اســت که چین از افزایش حضور خود در منطقه نفع می برد. دوم آنکه 
چین از بابت توســعه فعالیت گروه های افراط گرا، به ویژه گروه های مسلح 
جدایی طلب اویغور در مناطق غربی خود نگران اســت. سومین مورد هم 
این اســت که همکاری نظامی میان روسیه و چین، چه به صورت دوجانبه 
و چه در چارچوب ســازمان همکاری شــانگهای، به شــکلی مستمر رو به 
افزایش بوده است. در صورتی که این سناریو محقق شود، به شدت سبب 
تقویت این ائتالف موازی شــده و بخت پیروزی بر داعش و دیگر گروه های 
تروریســتی را افزایش می دهد. جالب اینجاســت که دقیقــا همین امروز، 
نشانه هایی از تحقق این سناریوی پنجم بروز کرد؛ زیرا پایگاه اینترنتی »دبکا 
فایل«، وابســته به محافل امنیتی رژیم اســرائیل خبر داد که ناو هواپیمابر 
چینی به نام »لیائونینگ- ســی وی- ۱۶« به همــراه یک رزم ناو مجهز به 
موشــک های هدایت شونده، در بندر طرطوس ســوریه پهلو گرفته است. 
بر اســاس این گزارش، ناو هواپیمابر چینی ۲۲ سپتامبر )پنج روز پیش( از 
کانال سوئز گذشته و وارد منطقه شده است، در ادامه این مطلب ادعا شده 
که نیروهای چینی خود را برای حضور بلندمدت در سوریه آماده می کنند. 
در حال حاضر، این ناو هواپیمابر در حال مســتقر کردن تجهیزات خود در 
طرطوس است و پس از آماده شدن در ماه نوامبر، برای فرود هواپیماهای 
چینی آماده خواهد شــد. بر این اساس، می توان گفت که چین نیز باالخره 
برای حفظ منافع خود در سوریه مستقیما دست به کار شده است. بی تردید 
طی روزهای آتی پیامدهای این امر هم در عرصه میدانی ســوریه و هم در 

عرصه کالن بین المللی مشخص تر خواهد شد.

چرا آمریکا در سوریه به ایران روی آورده است؟
شبکه خبری »المیادین« در گزارشی به بررسی مواضع جدید آمریکا در قبال سوریه پرداخت و اشاره کرد آمریکا در حالی برای حل بحران سوریه به ایران روی آورده که طرح این کشور برای آموزش مخالفان به اصطالح میانه رو سوری، به 
دنبال رسیدن تسلیحات آن ها به دست جبهه النصره با شکست روبه رو شد. رویکرد آمریکا در قبال تهران هم زمان با افشاگری هایی صورت می گیرد که نشان می دهد افراد مسلح آموزش دیده زیر نظر ارتش آمریکا، تسلیحات و تجهیزات 
خود را تحویل جبهه النصره داده اند. در حقیقت، گرایش به حل سیاســی بحران ســوریه به این معناست که راه حل نظامی به روی آمریکا بسته شده اســت. آمریکا از زمان آغاز بحران سوریه در صدر کشورهایی بود که تروریسم را ساخته و 
پرداخته نظام ســوریه می دانســت و برای مقابله با این تروریسم و عامالن شــکل گیری آن، طبق رویکرد خود، آنچه را »مخالفان میانه رو« سوری یا نیروهای جدید سوری می نامید، به ســالح تجهیز کرد. اما این نیروها یا بخشی از آن ها، 
تجهیزات نظامی دریافتی از آمریکا را تحویل جبهه النصره دادند. آیا این بدان معناســت که آمریکا خواسته یا ناخواسته جبهه النصره را که در زمره گروه های تروریستی است، تجهیز کرده است؟ مواجه شدن آمریکا با چنین وضع دشواری 
چندان هم عجیب نیســت. برنامه این کشور برای تجهیز و آموزش مخالفان در مراحل مختلف و به اعتراف خود آمریکایی ها، شکست خود را نشان داد. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا در ژوئن گذشته اعالم کرد به اندازه کافی پایگاه های 

آموزشی داریم، ولی تعداد کسانی که می خواهیم آموزش دهیم، کافی نیست. اکنون مجموعه این عوامل سبب شده آمریکا به حل سیاسی بحران سوریه و از جمله وارد کردن ایران در این روند، عالقه نشان دهد.

بازی کــودکان هندی میان دود ضــد عفونی کننده، برای جلوگیری از شــیوع تب 
دانگ در »الکنو«

پاپ فرانسیس در ادامه سفرش به آمریکا با 
مردم فیالدلفیا مالقات کرد.

فیگور جالب جان کری در کنار همتای افغانی خود هنگام استماع سخنان وزیر امور خارجه چین در یکی از جلسات سازمان 
ملل در نیویورک.

 ادامه سفر پر مخاطره مهاجران و پناهندگان 
از خاورمیانه به جزیره لسبوس یونان.

آغاز حمالت هوایی فرانسه علیه 
داعش در سوریه

کاخ ریاست جمهوری فرانسه از نخستین حمله هوایی این کشور 
در خاک سوریه خبر داد و اعالم کرد این عملیات، اراده پاریس را در 
مبارزه با تهدید تروریستی داعش تایید می کند. الیزه در بیانیه ای اعالم 
کرد نخستین حمله هوایی فرانسه بر پایه اطالعات به دست آمده از 
پروازهای شناسایی دو هفته اخیر، صورت گرفت. در این بیانیه آمده 
است: »این عملیات با رعایت استقالل عمل فرانسه و هماهنگ با 
شرکای منطقه ای، اراده فرانسه را در مبارزه با تهدید تروریستی داعش 
تأیید می کند«. فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه، پیشتر خبر آغاز 

پروازهای شناسایی بر فراز خاک سوریه را اعالم کرده بود. 

تشکیل اتاق عملیات مشترک علیه 
داعش در عراق

دولت عراق روز شــنبه اعالم کرد مســئوالن نظامی این کشــور در 
همکاری اطالعاتی و امنیتی در بغداد با روسیه، ایران و سوریه برای 
مقابله با داعش مشــارکت می کنند. فرماندهی عملیات مشــترک 
نیروهای مسلح عراق در بیانیه ای با اعالم این خبر افزود: »این توافق با 
افزایش نگرانی روسیه از حضور هزاران تروریست از سوریه و کسانی که 
در اقدامات جنایتکارانه داعش مشارکت دارند، صورت گرفته است«. 
ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه عراق، روز جمعه در حاشیه اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفته بود بغداد تاکنون پذیرای 
هیچ مشاور نظامی روس برای کمک به نیروهای عراقی نبوده است.

 هدف روحانی از دیدار صاحبان 
صنایع آمریکا چه بود؟

حســن روحانی، رئیس جمهور ایران در جریــان حضور خود در 
نیویورک برای شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، 
با صاحبان صنایع آمریکایی دیدار کرد. در شرایطی که فعالیت 
شــرکت های آمریکایی در ایران ممنوع است، به نظر می رسد 
روحانی به دنبال ســرمایه گذار می گردد. پس از امضای توافق 
هسته ای در وین، بسیاری کشــورهای اروپایی به سرعت وارد 
عمل شــدند تا روابط تجاری شــان را با ایران از سر بگیرند. این 
کشــورها هیئت هایی را به تهران اعزام کردند تــا احتمال ها را 

بررسی کنند.

واکنش عربستان به انتقادات 
ایران درباره فاجعه »ِمنا«

عربستان سعودی روز شنبه انتقادهای ایران درباره »فاجعه منا« را که 
در آن حدود دو هزار حاجی جان باختند، رد کرد. عادل الجبیر، وزیر 
خارجه عربستان سعودی در دیدار با جان کری، همتای آمریکایی 
خود در حاشیه نشست های ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در 
»نیویورک«، گفت: »فکر می کنم بهتر است ایرانی ها کاری غیر از 
بهره برداری سیاسی از این تراژدی انجام بدهند که گریبان مردم را 
گرفت؛ مردمی که در حال اجرای مناسک دینی مقدس خود بودند«. 
عربستان تاکنون مسئولیت این حادثه را که آن را  قضا و قدر الهی 

دانسته که سبب آن بی نظمی حجاج بوده، نپذیرفته است.

بین الملل



5 یکشنبه ۵ مهر ماه 1394 

به تازگی بازرسان ســازمان غذا و دارو طرح نظارت بر آب 
معدنی و آب های آشامیدنی بسته بندی در بازار را به اجرا 
درآورده  و دریافتند از ۳۱۱ نمونه بررســی شده در کشور، 
۳۷ نمونه مشــکل داشــت که در نهایت منجر به توقف 
تولید و عرضــه محصوالت دوازده شــرکت تولید کننده 

آب های بسته بندی شــد و عالوه بر آن، مقرر گشت 
که محصوالت این دوازده شــرکت از سطح بازار 

جمع شــود. البته این اتفاق مربــوط به مدتی 
پیش است و آنچه در یکی دو روز اخیر، تخلف 
این شرکت های تولید کننده آب معدنی را به 
بحث روز تبدیــل کرد، تداوم این تخلف، آن 
هم به شیوه های عجیب بود. به این صورت 
که مدیران شــرکت »آب معدنــی دماوند« 
که کمتر کســی از توقف تولیدشان به دلیل 
گاه شده  رعایت نکردن بســیاری از موارد آ
بود، ترجیح دادند همه اخطارهای قانونی را 
ندید گرفته و نه تنها محصوالت مشکل دار 
خــود را از بــازار جمــع نکنند، که بــا به کار 
گیری شــیوه ای غیر اخالقی، تولید خود را 

از سر بگیرند.
این موضوع زمانی مشخص شد که بازرسان 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت برای 
اطمینان از اجرای تصمیم هایشــان درباره 

این شرکت، راهی کارخانه آب معدنی دماوند 
شــدند و دریافتند که خط تولید این شرکت در 
حال فعالیت است و روی محصوالت نهایی، 
تاریخی درج می شود که مربوط به زمان قبل 
از صدور دستور پلمب است تا احتماال به این 
شــیوه با خیال راحت محصولشان را در بازار 
توزیع کنند. بر همین اســاس بود که رئیس 
ســازمان قضا و دارو از تعقیب تخلفات این 
کارخانه در دســتگاه قضایی خبــر داد. اما 
فرماندار شهرستان دماوند امروز به دفاع از 

این کارخانه و انتقاد از نحوه پلمپ آن از سوی 
سازمان غذا و دارو پرداخته است.

پلمپ بدون هماهنگی کارخانه / هیچ 
گزارشی مبنی بر آلودگی نبوده

ناصر محمودی فرد در خصوص پلمپ کارخانه آب معدنی 
دماوند اظهار کرد: سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با 
فرمانداری این شهرستان اقدام به این کار کرده است و من 
هم به عنوان فرماندار از طریق رســانه ها مطلع شدم. وی 
افزود: در این خصوص الزم بود تا قبل از اینکه هر اقدامی 
صورت بگیرد که اگر آب دچار آلودگی اســت به ما اطالع 
 می دادنــد و با توجه به اینکه ســهام بیــش از نیمی از این 
شرکت فرانسوی است و مجهز به دستگاه های آزمایشی 
خوبی می باشد، هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی آب به دست 

ما نرسیده است.
فرماندار شهرســتان دماوند گفت: در  تماس تلفنی که با 

رئیس شبکه بهداشت شهرستان دماوند داشتم، ایشان 
هم در جریان نبودند و به معاونت شــبکه علوم پزشــکی 
دانشگاه شهید بهشــتی تهران اعتراض کرده و خواستار 
گزارش مســتقیم از وی بودم. محمودی فرد در خصوص 
رســیدگی به وضعیــت کارخانه آب  معدنــی تصریح کرد: 
روزانه آزمایش هایی از آب شرب، توسط بهداشت ثبت و به 
صورت کتبی به ما ارسال می شود و اگر هم موردی مبنی 
بر اینکه آلودگی در آب شــرب دیده شود، با توجه به اینکه 
مسئولیت بهداشت این شهرستان با اینجانب است، سریعا 

رسیدگی می کنیم.
وی با بیان اینکه هیچگونه گزارش کتبی در رابطه با آلودگی 
آب دریافت نکردیم، گفت: در خصوص بحث آب معدنی 

دماوند، متاسفانه هیچگونه مستندی در این قضیه که 
به صــورت کتبی یا گزارش حاکــی از آلودگی آب دریافت 
نکــرده ام و وقتی گزارش مســتندی را اعــالم نمی کنند 
فرضیات و شــایعه شــکل می گیرد و ما بر اساس شایعات 

استرسی را به مردم وارد نمی کنیم.

بیکاری و مشکل معیشتی ۲۰۰ کارگر کارخانه
فرماندار شهرستان دماوند با اشــاره به تعطیلی و بیکاری 
کارکنان این کارخانه تصریح کرد: از سازمان غذا و دارویی 
انتظار داریم پیگیری های الزم در خصوص تعطیل نشدن 
کارخانــه ای کــه بیــش از ۲۰۰ کارگــر دارد را انجام دهد 
تامشکل حقوقی و معیشتی برای این کارگران پیش نیاید.

محمودی فرد با اشاره به اینکه شهرستان دماوند 
جزء اســتان تهران محسوب می شود، افزود: 
اولویت پیگیری با معاونت غــذا و داروی علوم 
پزشکی دانشــگاه تهران اســت و این سازمان 
باید گزارشی در بازرســی های که از این کارخانه 
انجام داده است به ما اعالم کند تا در جهت 
رسیدگی و رفع مشکل تذکراتی را بدهیم. 
وی با بیان اینکــه صحبت هایی که با 
معاون علوم پزشکی دانشگاه تهران 
در رابطه با این موضوع  انجام شــد، 
گفت: ایشان معتقد بودند که تذکر 
داده که اگر مشکلی است رفع شود، 

که پلمپ صورت گرفته است.
فرماندار شهرســتان دماوند ادامه 
داد: متاســفانه مجــددا ســازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشــت پلمپ 
دیگــری روی پلمــپ قبلــی زد کــه 
شاهد چنین وضعیت عجیبی بودیم 
و الزم اســت هماهنگی در شــبکه 
بهداشت تهران و وزارتخانه صورت 
بگیرد. محمودی فــرد در خصوص 
آزمایش های روزانه آب این کارخانه 
گفت: طبــق بازدیدی که از کارخانه 
به عمل آمد، دســتگاه ها و امکانات 
خوبی بــرای آزمایش آب در کارخانه 
بــود و اگر ایــن بحــث در وزارتخانه 
مطرح می شد، جلسه ای با مدیریت 
کارخانه گذاشته و تقاضای حل این 

مشکل را خواستار بودم.
فرمانــدار شهرســتان  دفاعیــات 
دماوند از عملکرد کارخانه آب معنی 
»دماوند« در حالی اســت که رسول 
دینارونــد، معاون وزیر بهداشــت و 
رئیس ســازمان غــذا و دارو چندی 
پیش با اشاره به بررسی و آنالیز بیش از 
۳۰۰ برند      آب معد     نی از نظر آالیند     ه های 
شــیمیایی و میکروبــی، گفته بــود »از این 
تعد     اد      برنــد      آنالیز شــد     ه کمی بیشــتر از ۱۰د     رصد      
]۳۰ برند[ از آب معد     نی هــای موجود      د     ارای آالیند     ه های 
شــیمیایی، میکروبی، فلزات ســنگین، نیترات و نیتریت 
 بود     ند      که د     ستور جمع آوری این آب های معد     نی از بازار د     اد     ه

 شد«.
ظاهرا بررسی و آنالیز برند     های آب معد     نی با د     ستور و تعیین 
مهلت وزیر بهداشت صورت گرفته است. حسن هاشمی، 
وزیر بهداشــت ماه گذشته به ســازمان غذا و دارو یک ماه 
فرصت داده بــود تا  این ســازمان مشــخص کند »کدام 
آب های بطری شــده واقعا آب معدنی و ســالم هســتند و 
کدام ها نیستند و آیا بطری و بسته بندی آن ها برای سالمت 

انسان مضر هست یا نه«.

دفاع تمام قد فرماندار از »دماوند«
پلمپ بدون هماهنگی کارخانه آب معدنی »دماوند«

انگلیسی ها در تهران
نخســتین هیئت بلندپایــه بازرگانی 
انگلیس پس از توافــق ایران و ۵+۱ 
بــرای دیدار با مقام هــای اقتصادی 
کشــورمان هفته آینــده وارد تهران 
می شــود. هیئت بلندپایــه ٢٤ نفره 
ســرمایه گذاری - بازرگانی انگلیسی 
دهم مهرماه برای دیدار با مقام های 

اقتصادی ایران وارد تهران می شوند. ریاست این هیئت 
تجاری به عهده مارتین جانسون، مدیر اتاق بازرگانی ایران 
- انگلیس است، ریچارد دالتون، سفیر سابق انگلیس در 
تهران، نیز این هیئت را همراهی می کند. در این هیئت 
بلندپایه، نمایندگان چند شــرکت فعال در زمینه نفت و 
گاز حضور دارند و آماده مذاکره بــا ایران برای حضور در 
صنعت نفت و گاز ایران هستند؛ پیش از این  شرکت های 
شل و بریتیش پترولیوم برای حضور در صنعت نفت ایران 
اعالم آمادگی کرده بودند. این نخستین حضور یک هیئت 

تجاری از انگلســتان در این ســطح 
ظرف یک دهه گذشته است. 

فیلــپ هامونــد، وزیر امــور خارجه 
انگلیس اول شهریورماه با وزیر نفت 
ایران دیــدار و گفت وگو کــرد و بیژن 
زنگنه پس از آن دیدار گفت: با وجود 
فراز و نشیب و تلخی و شیرینی هایی 
که در روابط دو کشور وجود داشت اعتقادمان این است 
که بایــد دوران جدیدی از روابط بر پایــه احترام متقابل و 
روابط برد - برد بین شــرکت های دو طرف شکل بگیرد. 
دیــدار انگلیس ها اما بــه دیدار وزیــر نفــت و وزیر امور 
خارجه انگلیس ختم نشد. پس از آن کاردار انگلیس ٢٨ 
شهریورماه با معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
دیدار کرد. امیرحسین زمانی نیا پس از آن دیدار اظهار کرد: 
در این دیدار درباره اولویت همکاری بین دو کشور پس از 

لغو تحریم ها مذاکراتی انجام شد.

خودروسازان ۲۰درصد کارگران را تعدیل کردند
عبدالکریم رجبی عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در مورد اینکه خودروســازان تاکنون 
۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از کاهش 
فروش خودرو ضــرر کرده اند، اظهار 
کرد: در این زمینه نمی توان اظهارنظر 
کارشناســی دقیق داشت. وی ادامه 

داد: تاکنون جلسه ای با خودروسازان و قطعه سازان در 
اتاق اصناف داشتیم و اکنون مجلس آمادگی این را دارد 
که در جهت ساماندهی وضعیت موجود به منظور حمایت 
از تولید داخلی کمیته ویژه ای را تشکیل دهد. وی تصریح 
کرد: به نظر می آید که عدم همراهی مردم نیز یک زیانی 
به تولید داخلی وارد کرده اســت، به دنبــال این ماجرا در 
حال حاضر شاهد تعدیل نیروهای انسانی خودروسازان 
و قطعه سازی ها تا ۲۰درصد هستیم. رجبی اضافه کرد: 
در حال حاضر قطعه سازان و خودروسازان دچار مشکل 

شــده اند بنابراین بایــد در این زمینه 
نظارت دقیق داشته باشیم و از سوی 
دیگر ســازمان صنعت و معدن باید 
در جهت باال بردن کیفیت و کاهش 

قیمت تالش کنند.
رجبی افزود: در ایــن زمینه باید کار 
کارشناســی صورت گیــرد و هزینه 
تولید و ســود خودرو به صورت دقیق محاســبه شــود تا 
قیمت گذاری خودرو دقیق تر صورت گیرد. وی تصریح 
کرد: طبــق گزارش های داده شــده حــدود ۲۰درصد 
نیرو تعدیل شده اســت، باید گفت که در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی نیز باید تدبیری صورت گیرد تا حمایت از 
تولید داخل نیز صورت گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: درمورد کمپین 
»نه به خرید خودروی صفر« نیز باید گفت که در پایان این 

ماجرا باید برای دو طرف با برد – برد همراه باشد.

خیز ایران برای 
 بازپس گیری سهم

 نفت از اوپک
معــاون وزیر نفــت و رئیــس کمیســیون انرژی 
اتــاق تهــران تاکید کــرد کــه قبــل از تحریم ها 
۱۴/۲درصد ســهم بازار اوپــک در اختیار ایران 
بود که در ســال های اخیر دیگران آن را اشــغال 
 کردنــد اما ایران ســهم خود را از بــازار نفت پس

 می گیرد.
منصــور معظمــی گفت: بــه دلیــل تحریم های 
ظالمانه که در سال های اخیر اتفاق افتاد، سهم 
بازار ایران توســط دیگران اشــغال شــده است. 
بنابراین اولین اولویت پس از تحریم این است که 
به ســمت افزایش صادرات برویم. برآورد ما این 
اســت که در گام نخست بتوانیم حدود ۵۰۰ هزار 
بشکه، توان صادراتی مان را افزایش دهیم و پس 
از آن در یک دوره زمانی کوتاه مدت مثال تا شش 
ماه بعد از آن می توانیم ۵۰۰ هزار بشکه دیگر به 

حجم صادرات بیفزاییم.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی تهــران گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده توان صادراتی ایران 
در شــش ماه پس از لغو تحریم هــا به میزان یک 
میلیون بشــکه در روز افزایــش می یابد و با توجه 
به شــرایط فعلی امیدوار هســتیم در این فاصله 
 زمانــی صادراتمان بــه دو میلیون بشــکه در روز

 برسد.
وی ادامــه داد: در ایــن راه بــا شــرایط ویژه ای 
مواجه هســتیم، اما بحث ما این اســت که قبال 
در اوپک یک سهمیه مشــخصی داشتیم و حاال 
هم ســهم خود را می خواهیم. قبال ۱۴/۲درصد 
از ســهمیه بازار اوپک در اختیار ایران بوده است 
به این معنی که از مجموع صادرات کشــورهای 
عضو اوپک، ۱۴/۲درصد مربــوط به ایران بود. 
در ســال های اخیر این ســهم نادیده گرفته شده 
است و دیگران آن را اشغال کرده اند اما این بازار 

سهم ماست.
معظمــی افــزود: به لحــاظ توانمنــدی و از نظر 
مجموعه شــاخصه ها مثل توان تولید، جمعیت، 
تولیــد ناخالص ملی، ســابقه حضــور در صنعت 
نفت و غیره در اوپک شــرایطی داریم که بســیار 
خاص و برتر محسوب می شــود. بنابراین تالش 
ما بر این است که ابتدا سهم بازار گذشته را دوباره 
به دســت بیاوریم و پس از آن به سمتی برویم که 
ســهم جدیدی از بازار بگیریم. این اولین اقدامی 
است که بعد از لغو تحریم ها در دستور کار وزارت 
نفت قــرار دارد. در حــال حاضــر برنامه ریزی و 
اولویت بندی برای پیگیری امور در دوران پس از 
تحریم انجام شده و بر همین اساس اولویت اول 
افزایش صادرات خواهد بود که کارهای اجرایی 

آن نیز شروع شده است.
معــاون وزیــر نفت در پاســخ بــه این ســوال که 
افزایش صادرات در شرایط فعلی با چه چالش ها 
و دشواری هایی همراه خواهد بود، گفت: طبیعی 
اســت که با دســت انداز و چالش مواجه باشیم. 
می خواهیــم ســهم خــود را در بــازاری افزایش 
دهیم که موضــوع عرضه و تقاضا در آن بســیار 
شــکننده است و شــرایط خاص خودش را دارد. 
این چالش ها قطعا مسیر بازارگشایی وجود دارد، 
اما ما هم برنامه ریزی خود را برای این کار داریم 
و از ســهم خود در بازار نمی گذریم تــا بتوانیم به 
هدف افزایــش یک میلیون بشــکه ای صادرات 

طی شش ماه برسیم.

رصدخانه

انصراف اجباری مددجویان بهزیستی از مسکن مهر
دبیر ستاد مسکن مددجویان 
سازمان بهزیستی کشور در 
نامــه ای به قائم مقــام وزیر 
راه و شهرســازی بــا اعالم 
انصــراف مددجویــان این 
سازمان از مســکن مهر به 
دلیل افزایش قیمت  متوالی 

پروژه های این طرح خواســتار رســیدگی ویژه 
این موضوع شــد. علــی ربوبی در نامــه ای با 
تشریح مشکالت پیش آمده خواستار رسیدگی 
این موضوع شــد. در این نامه آمده: »احتراما، 
با عنایت به مذاکــره و هماهنگی به عمل آمده 
مبنی بر انعکاس مشکالت فرآروی این سازمان 
در راستای تامین مسکن معلولین و مددجویان 

جانمایی شده در پروژه های 
مســکن مهــر در دســت 
ســاخت، به پیوست تصویر 
مکاتبــه ۶۷۵/۹۱۷/۹۴۸ 
مورخ ۲۴/۰۶/۹۴ مدیرکل 
بهزیستی استان تهران در 
خصوص افزایــش قیمت 
متوالی پروژه های مسکن مهر شهر جدید پرند و 
به تبع آن اعالم انصراف بخش قابل توجهی از 
جمعیت هدف تحت پوشش بهزیستی به دلیل 
عدم بضاعت مالی در تامین هزینه های تحمیل 
شــده ایفاد حضور می گردد. خواهشمند است 
دستور فرمایید مراتب به صورت ویژه پیگیری و 

نتیجه به این سازمان ارسال گردد«.

وام ۶۰میلیونی برای شما مشتری خاص!
با وجود اینکــه بانک ها از 
نبود منابع بــرای اعطای 
وام ۶۰میلیونــی مســکن 
ســود  انطبــاق  عــدم  و 
تعیین شــده  ۲۱درصدی 
بــرای ایــن تســهیالت با 
هزینه واقعی خود گله مند 

بوده و بــه متقاضیان آن پاســخ رد می دهند 
شواهد نشــان می دهد که این شرایط مانعی 
برای پرداخت وام ۶۰میلیونی به مشــتریان 
خــاص نیســت. برخــی مدیــران بانکی به 
ایســنا اعالم کردند که گرچــه پرداخت وام 
۶۰ میلیونــی مســکن از ســوی بانک هــا 
رســما کلید نخورده ولی در ایــن بین برخی 

بانک هــا این تســهیالت 
را برای مشــتریان خاص 
خــود یعنــی آن هایــی که 
ســپرده های قابل توجهی 
در شــعب داشته و گردش 
حســاب مناســبی دارنــد 
این  پرداخــت می کننــد. 
موضوع در حالــی مطرح می شــود که قرار 
بود وام ۶۰ میلیونی مسکن در کنار صندوق 
پس انداز مسکن یکم بتواند گره ای از مشکل 
خانه دار شــدن مردم به ویژه سطح متوسط و 
روبه پایین را باز کند، ولی اکنون وســیله ای 
برای تبعیض بیــن مشــتریان و متقاضیان 

تسهیالت بانکی شده است.

زیان ۱۳میلیارد دالری ایران از کاهش بهای نفت
تحلیلگران  و سرمایه گذاران 
می گوینــد کاهش رشــد 
و  چیــن  ی  د قتصــا ا
افزایــش احتمالی تولید 
نفت خــام ایران در دوره 
پــس از تحریم هــا، بازار 
انرژی را که همین حاال 

با عرضه بیش از تقاضا روبه رو است، تهدید 
می کند. برای ایران کــه به دالرهای نفتی 
به عنوان منبع اصلی درآمد وابســته است، 
کاهش بهای نفت در هفت ماهه نخســت 
ســال منجر به از دســت دادن نزدیک به 
۱۳میلیارد دالر درآمد شــده اســت. برای 
مقابلــه بــا این وابســتگی حســن روحانی 

رئیس جمهــور قول داده 
اســت نظام مالیات کشور 
و نیز صادرات غیرنفتی را 
توســعه دهد. این رویکرد 
از حمایت کامــل رهبری 
اســت.  برخــوردار  نیــز 
ایشــان در نشســت مــاه 
گذشــته با اعضای کابینه روحانــی گفتند 
بخش معــادن ایران باید به عنــوان گزینه 
جایگزیــن نفت توســعه یابد، بهــای نفت 
که در پــی اقدامات قدرت هــای جهانی و 
عناصــر منطقــه ای از یکصــد دالر به ۴۰ 
 دالر کاهــش یافته اســت دیگــر قابل اتکا

 نیست.

اقتصاد
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پنجره

تفاوت تربیت دختران و پسران
پدر و مادرها بخوانند

مریم کرامتی دولت سرا- درمورد رشد جنسیتی افراد دو دیدگاه مهم مطرح است: 
۱- دیدگاه زیستی ۲- دیدگاه شناختی. در دیدگاه زیستی معتقدند دختران و پسران 
به علت تفاوت های جسمانی و داشــتن نقش متفاوت در فرایند تولیدمثل به نحو 
متفاوتی عمل می کنند. در این دیدگاه، توانایی بیشتر زنان در تشخیص هیجانات خود 
و دیگران ناشی از بزرگ تر بودن جسم پینه ای در زنان است. دیدگاه جامعه پذیری، 
تجربیات اجتماعی را در رشد جنسیتی کودکان مؤثر می دانند. در واقع رشد جنسی 
کودک از طریق مشاهده و تقلید رفتار جنسی آموخته و تقویت و تنبیه می شود. والدین، 
همساالن و تلویزیون همه نقش بسزایی در جامعه پذیری نقش جنسیتی کودکان 
ایفا می کنند. دو دیدگاه شناختی درمورد جنسیت مطرح است، نظریه رشد شناختی 
جنسیتی و نظریه طرحواره جنسیتی. در نظریه رشد شناختی جنسیتی، وقتی مفهوم 
جنسیت در کودک رشد کرد، شروع به سنخ بندی جنسیتی می کند. کلبرگ در این باره 
معتقد است، کودک وقتی به مرحله عملیات عینی تفکر رسید به ثبات جنسیتی دست 
می یابد. در نظریه طرحواره جنسیتی، رفتار فرد به وسیله  انگیزش درونی وی برای 
همنوایی با معیارها و تصورات قالبی اجتماعی فرهنگی مبتنی بر جنسیت هدایت 
می شود. یک طرحواره جنســیتی یک ساختار شناختی ایجاد می کند تا رفتارها بر 

حسب زنانه و مردانه بودن رمزگردانی و سازماندهی شود.

 نقش های جنسیتی
کودکان در مسیر بزرگ شدن خود، برخی نقش های جنسیتی را ایفا می کنند. این 
نقش ها، انتظاراتی هستند که تعیین می کنند زنان و مردان باید چطور فکر، عمل 
و احســاس کنند. همه جوامع از همه اعضای خود، درمورد رفتارها، نگرش ها و 
فعالیت های آن ها، انتظاراتی دارند و این انتظارها در پیرامون تفاوت های مربوط 
به جنس، با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند. بنابراین نقش هایی که افراد در یک اجتماع 
ایفا می کنند، بر حسب جنس، تعریف و نسبت داده می شود. به همین دلیل است 
که آن ها را نقش های جنسی می نامند.  رفتارهای مورد انتظار از مردان و زنان، بر 
حسب اجتماعات مختلف، تغییرات قابل مالحظه ای پیدا می کند و تقسیم بندی 
کارهای مختلف نیز از اینجا نشأت می گیرد. نوع تربیت همواره باید همسو با نوع 
نقش هایی باشد که افراد با توجه به نگرش های مورد قبول جامعه ایفا می کنند، در 

صورتی که این اتفاق نیفتد شخص دچار دوگانگی و سردرگمی  می شود.

هویت جنسی
اکثر مردم هویت جنسی خود را به شیوه ای درک می کنند که با قواعد اجتماعی ) 
قواعدی که نقش های جنسی را تعیین می کنند( تطابق دارد. برای مطالعه فرآیند 
ادارک از خود، به عنوان پسر بچه یا دختر بچه و اتخاذ رفتارهایی که محیط فرهنگی 
برای جنس او مناسب می داند، در ۳۰ سال گذشته تحقیقات زیادی انجام گرفته 
است. مسلما تنها کالبد شناسی نیست که هویت جنسی را تعیین می کند. پس از آن 

که کودک به عنوان پسربچه 
یــا دختربچــه پذیرفتــه 

می شــود، تحت تأثیر 
قرار  رفتارهایــی 
می گیــرد که هر 

روز و به دفعات بی شمار تکرار می شوند. مثال پســربچه اسباب بازی هایی از نوع 
اتومبیل، جرثقیل، وسایل ورزشــی و حیوانات خشن دریافت می کند، در صورتی 

که اسباب بازی های دختربچه معموال از نوع عروسک و وسایل خانگی است.

تربیت دختران
اغلب بزهکاری ها و فســادهای جامعه به این علت است که مادران نتوانسته اند 
فرزندان خود را به نحو نیکو پرورش دهند. اگر بخواهیم جامعه ای مصلح داشــته 
باشــیم  الزم اســت برای  تربیت دختران به طور جدی همت گماریم. امر تربیت 
دختران از اهمیت خطیری برخوردار است چرا که آینده هر جامعه، رو به سعادت 
یا زوال بودن آن ارتباط تنگاتنگی با تربیت دختران دارد. این دختران هستند که با 
روش های تربیتی خود افــرادی مؤمن، متعهد یا خالف آن افرادی بزهکار وغیر 
متعهد  را تربیت می کنند. آن ها نسبت به پسران نقش حساس تری دارند و هرچه 
اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند در خودسازی و تربیت نسل موفق تر خواهند 
بود. برای تربیت هرچه بهتر دختران یا همان مادران آینده جامعه الزم است بدانیم  
در تربیت آنان چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم. اختالف موجود بین افراد و از 
جمله پسران و دختران به تناسب سن و رشد تدریجا بارزتر شده جنبه فردی به خود 
می گیرد و اثــر آن با حیات اجتماعی تنفیذ می گردد. در تربیت و حمایت این نکته 
مهم است که با تکیه به موضوع اختالف، فرد را برای انجام مأموریت خاص خود 
جهت دهند و در آن زمینه کارآمد سازند. خداوند زنان و مردان را متفاوت آفریده، 
و این تفاوت در جنبه های زیستی، عاطفی و روانی کامال مشهود است و به همین 
خاطر است که وظایف و مسئولیت ها باید متفاوت و مختلف باشند. اگر از مردان 
به یک گونه درخواست و توجه داشته باشــیم و از زنان درخواست و توقعی دیگر و 
این قابل تحقق نیست جز در سایه اعطاء و تربیت از قبل. در نظام حیات اجتماعی 
وقتی کلمه زن یا دختر به میان می آید ذهن ها باید متوجه نظامات و چارچوب های 
خاصی از لحاظ وظایف و مسئولیت ها گردد و از او آن گونه توقع کند که حق اوست.

محبت به کودک
»محبت به کودک زمینه ساز رشد اوست، تا حدی که کودکان بهره مند از محبت 
والدین زودتر به سخن می آیند و زودتر به راه می افتند، زمینه برای تکامل عقالنی و 
فکری آن ها بیشتر فراهم می گردد، افرادی معقول تر و آرام تر می شوند، در رفتارها 
از تعادل بیشتری برخوردارند، چهره شان بشــاش تر و بیانشان روان تر از دیگران 
است«. این مهم است که بدانیم چگونه به دختران خود محبت کنیم و این محبت 

به چه میزان باشد. شیوه های آن بسیار است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ مواجهه با دختر با چهره بشاش و گشاده که عاملی برای اعالن محبت است.

ـ بوســیدن و نوازش بدنی که اعمال آن مایه سکون دختر است و به تناسب سن و 
رشد از سوی پدر، مادر، و افراد بیگانه و نامحرم فرق دارد.

خود سبب ـ گــوش دادن با شــکیبایی و عطوفــت به حرف هــای او که 
پذیرش حرف والدین در سنین بعدی است.

ـ یافتــن نقطه ای مثبــت در زندگــی او و مورد 
تحسین قرار دادنش تا مسرور شود 

و احساس غرور کند.

ـ تهیه اسباب بازی و بازی با کودک
ـ خواندن او به نامی  که او خوشتر دارد و اعالم اینکه او مورد عالقه ما است.

ـ تهیه وسایل مورد نیاز و مورد عالقه او از کیف و لباس و کفش و....
ـ خرید هدیه برای کودک که در اسالم به این قضیه توجهی فوق العاده شده است. 
رسول خدا)ص( فرمود: »کسی که وارد بازار شود و تحفه و هدیه ای برای اهل خانه 
تهیه کند همانند حامل صدقه به سوی قومی شدیدا نیازمند است و در توزیع هدیه 

نخست باید به دختران بپردازد )پیش از پسران )قائمی،۱۳۷۱ :۹۶(
نیــاز به محبت از آغاز حیات اســت تا زمان مرگ. ولی مواردی اســت که این نیاز 
ملموس تر به نظر می رســد و والدین و مربیان باید به آن توجه کنند به ویژه درباره 

دختران:
ـ در سه سال اول زندگی که دوران پرستاری است و طفل خود را همانند عضوی از 

پیکر مادر به حساب می آورد و شدیدا به او وابسته است.
ـ به هنگام والدت فرزنــدی دیگر در محیط خانواده که کــودک خود را غارت زده 
می پندارد و گمان دارد مادر از او گسســته و به کودک نوزاد پیوســته است و شعله 
حسادت او زبانه می کشد. محبت بیشتر و عیان تر مادر احساس او را تعدیل می کند.
ـ به هنگام بیماری و احساس درد که او را نیاز به همدلی همراز است تا درد او را بفهمد 

و نوازش ها در چنان حالتی دردش را تسکین می دهد.
ـ زمانی که او با شکستی مواجه شده و از درون می سوزد و می گرید، نیاز به دلداری 
و آرامش بخشی دارد، مخصوصا به هنگام از دست دادن فردی عزیز و محبوب.

ـ در سنین نوجوانی و دوران پس از بلوغ که میل به خودنمایی و جلب نظر در او قوی 
است می خواهد محبوب دل ها باشد. معموال والدین و مربیان را تصور چنان است 
که او بزرگ شــده و دیگر نیازی به محبت ندارد، در حالی که بررســی های علمی 
نشان می دهند نیاز او به محبت در این دوران حتی شدیدتر از کودکان خردسال به 
محبت است. محبت ها باید متعادل باشند کمبود محبت باعث می شود کودک به 
راحتی تسلیم دیگران شود و خود را ببازد و محبت بیش از حد ممکن است سبب 
سوء استفاده کودک بشــود و آن را وسیله ای برای رسیدن به اهدافش قرار دهد. 
محبت ها باید در حد متعادل باشد خانواده هایی که والدین فرزندان خود را محدود و 
تنبیه را اعمال می کنند و از فرزندان می خواهند که دستوراتشان را اطاعت کنند غالبا 
فرزندانی را پرورش می دهند که نمی توانند ابتکار عمل به خرج بدهند و احساس 
کهتری دارند، مهارت های ارتباطی ضعیفی دارند و دائما خود را با دیگران مقایسه 
می کنند یا به عکس خانواده هایی که دخالتی در زندگی فرزندشــان نمی کنند و از 
آن ها غافل هســتند معموال فرزندانی با قابلیت اجتماعی پایین دارند که با مسئله 
اســتقالل به خوبی کنار نمی آیند و قوه خویشتن داری کمی  دارند.  بهترین روش 
تربیــت در خانواده هایی وجود دارد که در عین حال کــه محدودیت هایی را برای 
کودکان قائل می شوند و قوانینی را برای او وضع می کنند به او استقالل می دهند، 
با فرزندان خود  ارتباط کالمی بســیاری دارند، به او محبت می کنند و دلســوزی 

فرزندان این گونــه خانواده ها افرادی فراوان دارند. 
توانــا دارای اعتمــاد به نفس و 

مسئولیت پذیر هستند.

روش های غلط درمان میخچه 
فارس- حمیدرضا شفیعی متخصص پوست گفت: میخچه یک نوع پینه است که در اثر استمرار 
فشار به قسمتی از پوست تشکیل می شود. میخچه بیشتر در پا ظاهرشده و گاهی ممکن است در 
دست نیز به علت بلند کردن اجسام سنگین مشاهده شود. برای بر طرف کردن آن راه حل های 
غلطی را از جمله استفاده از سنگ پا و چسب میخچه پیشنهاد می دهند که هیچکدام را روشی 

مناسب برای درمان آن نمی دانند.
وی افزود: بهترین روش برای پیشــگیری از این ضایعه در پا پوشــیدن کفش مناسب و راحت 
اســت؛ البته الزم اســت از پوشیدن کفش های پاشــنه بلند و نوک تیزی که پا را تحت فشار قرار 
می دهد پرهیز کنید. تحریک میخچه باعث بزرگ شدن آن می شود به همین علت هیچ گاه از 
ناخن گیر، چاقو، سنگ پا و چسب میخچه برای بهبود این ضایعه در بدن استفاده نکنید و تنها 
درمان باید توسط متخصص و با خارج کردن ریشه میخچه و یا فریز کردن سلول ها انجام پذیرد.

نباید با لنز بخوابیم!
ایسنا- بررسی های انجام شده و توصیه های کارشناسان حاکی از آن است که از جمله عواقب خوابیدن 
با لنز می تواند نابینایی باشد. قرنیه، اکسیژن خود را از طریق هوا دریافت می کند و بنابراین هنگام قرار 
دادن لنزها داخل چشم، ذخیره اکسیژن تاحدودی کاهش می یابد و در مواقع بستن چشم ها، میزان 
اکسیژن دریافتی با افت بیشتری مواجه می شود. همچنین زمانی که این دو با یکدیگر اتفاق افتد میزان 
اکسیژن به شدت پایین می آید. بدون اکسیژن، قرنیه متورم شده که در نتیجه آن شکافی بین سلول های 
سطح چشم ظاهر می شود و باکتری می تواند به راحتی رفت و آمد داشته باشد. این باکتری ها موجب 
افزایش خطر عفونت چشمی نزدیک به هفت برابر می شوند. همچنین از آنجایی که چشم از سیستم 
ایمنی حفاظتی مشابه بدن برخوردار نیست، وضعیت با سرعت بیشتری وخیم می شود. هر انسانی در 
سال حدود سه میلیون بار پلک می زند و با لنز هر پلک  زدنی یک فرسایش کوچکی را به وجود می آورد.

سنگینی گوش؛ اختاللی شایع
ایسنا- دکتر جواد امینی متخصص گوش، حلق و بینی گفت: عفونت حاد گوش میانی پس از 
سرماخوردگی و به علت انتقال عفونت از حلق به گوش میانی موجب سنگینی گوش می شود 
که با درمان مناسب برطرف می شود. عفونت های مزمن گوش میانی باعث ایجاد سوراخ کم و 
بیش بزرگی در پرده تمپان )صماخ( می شود و گاهی ضایعات استخوان های کوچک گوش را 
به دنبال دارد که در این شــرایط جراحی و ترمیم ضایعات صورت می گیرد. وی افزود: با سفت 
شــدن و بی تحرکی استخوانچه های گوش میانی که یک عارضه خانوادگی محسوب می شود، 
گوش بدون ایجاد عفونت شــروع به ســنگین شــدن می کند و در صورت پیشرفت این بیماری 
درمان از طریق جراحی انجام می شود. از ضایعات گوش خارجی باید به جرم گوش اشاره کرد 
که ســنگینی ایجاد شــده با خارج کردن جرم برطرف می شود. سنگینی گوش در صورتی که با 

سرگیجه همراه باشد نیاز به بررسی و اقدام درمانی به موقع دارد.

خواص گوشت مرغ و تخم مرغ
تسنیم-  علی اصل دستیار تخصصی 
طب سنتی ایران گفت: بین پرندگان 
گوشــت مرغ )بدون آنتی بیوتیک( از 
بهترین نوع گوشت ها است که دارای 
طبیعت گرم و تر بــوده و بدن را تقویت 
می کند. ارزش غذایی مرغ چاق زیاد 
اســت و موجب افزایش رطوبت بدن 

شده و چاق کننده اســت. گوشت مرغ تولید کننده خون 
صالح، زیاد کننده منی و افزایش دهنده عقل، فهم و رفع 
خیاالت بیهوده و فاسد است. حرارت گوشت خروس کمتر از 
مرغ بوده و دارای کمی خشکی است. خوردن سوپ جوجه 

خروس در افراد بیمار و یا ناقلین )که تازه 
بیماری آن ها خوب شده( یا افراد تب دار 
مفید است، هضم راحتی دارد و ارزش 
غذایی آن زیاد اســت. زرده تخم مرغ 
دارای طبع گرم است و سفیده آن سرد 
اســت. ارزش غذایی تخم مرغ شبیه 
گوشت است. زرده تخم مرغ نیم پزشده 
ارزش غذایی زیاد دارد. زرده تخم مرغ عسلی مقوی قلب، 
مغز و نیروی جنسی بوده همچنین برای افراد سوداوی یا 
سرد و خشک بسیار مفید است. سفیده تخم مرغ دیرهضم 

بوده و تولید خلط خام و لزج می کند.

رفع خشکی پوست با روغن کدو
تسنیم- لیال شیربیگی متخصص 
طب ســنتی گفت: افرادی که دچار 
خشکی پوست هستند بهتر است که 
در حمام از آب داغ اســتفاده نکنند، 
همچنین بعد از خارج شدن از حمام 
خودشــان را کامال با حوله خشــک 
نکنند و با روغن کدو سطح پوستشان 

را چرب کنند تا آرام آرام روغن جذب پوست شود. در فصل 
پاییز خشکی پوست به خصوص در افرادی که ذاتا پوست 
خشــکی دارند، بیشتر می شــود.  وی افزود: افرادی که 
دچار خشکی پوست هستند در حمام از آب معتدل نیم گرم 

اســتفاده کنند چرا که استفاده از آب 
داغ خشکی پوست را تشدید می کند. 
روغــن کــدو آرام آرام جذب پوســت 
می شــود و بر خشــکی پوست بسیار 
اثرگذار اســت. در پاییز از مصرف مواد 
غذایی سرد و خشک مانند بادنجان، 
گوجه، فست فودها، گوشت گوساله، 
سس ها، ساالد الویه، ماکارونی، الزانیا، غذاهای آماده، 
غذاهای غلیظ و ... باید پرهیز کرد و مصرف غذاهای لطیف 
مانند آبگوشت بدون ترید کردن همراه با نخود، مصرف 

میوه هایی مانند سیب، انار، گالبی و ... بسیار مفید است.
ژالتین خوک در آدامس و 

شکالت های قاچاق
ایســنا-  کاوه زرگــران دبیرکل کانــون انجمن های 
صنایع غذایی گفــت: با توجه بــه ممنوعیت عرضه 
کاالی قاچاق در بازار باز هم کاالهای قاچاق به چشم 
می خورد .مراجعه به فروشگاه ها و سوپرمارکت هایی 
که به ویترینشــان با خوراکی های خارجی شــیک و 
اقالم خوراکی بــا بســته بندی های منحصربه فرد، 
رنگ و لعــاب دیگری داده اند، بیــش از دیگر مراکز 
اســت. عمده کاالهایی که این روزها به نمادی برای 
شیک ترشدن فروشگاه ها تبدیل شده است، به صورت 
قاچاق وارد کشــور می شــود، هیچ گونــه نظارتی بر 
ســالمت آن ها صورت نمی گیــرد و روی آن ها هیچ 
اثری از تایید ســازمان غذا و دارو و استاندارد نیست. 
محصوالت قاچاقی که به راحتی و بدون هیچ مشکلی 

در فروشگاه ها عرضه می شود.
 وی افزود: در بسیاری از محصوالت خوراکی از جمله 
آدامس و شــکالت های وارداتی، از مشتقاتی مانند 
ژالتین خوک اســتفاده می شــود. بیش از ٩٠درصد 
محصــوالت خوراکــی که به صــورت قاچــاق وارد 
می شود، حالل نیست. براســاس قانون، کاالهای 
قاچــاق پــس از توقیف توســط دولت مصــادره و به 
سازمان اموال تملیکی سپرده می شود که این سازمان 
نیز با برگزاری مزایده نســبت بــه فروش محصوالت 
قاچاق اقدام می کند. این در حالی اســت که همین 
رویه موجب شده تا معبری برای ورود کاالی قاچاق 
به کشور باز شــود. همچنین محصوالت غذایی که 
تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد، پس از ٢  سال توقیف 
در گمرک به اموال تملیکی تعلــق پیدا می کند و این 
سازمان هم این کاالها را به مزایده می گذارد که این 

روش غلطی است و باید اصالح شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق 
تهران با بیان اینکه مزایده محصوالت غذایی قاچاق 
در بازار نه تنها ســالمت جامعه را به خطر می اندازد، 
بلکه در حالل بودن آن ها نیز شــبهاتی وجود دارد، 
ادامــه داد: براســاس قانون، هر محصــول غذایی 
که بناســت به کشور وارد شــود، باید تاییدیه سازمان 
استاندارد و ســازمان غذا و دارو را دریافت کند و پس 
از تاییدیه های الزم از گمرکات ترخیص شــود که در 

اموال قاچاق این اتفاق رخ نمی دهد.
ایــن فعال اقتصادی در پاســخ به این ســوال که چه 
میزان از محصــوالت غذایی خارجی از محل قاچاق 
تامین می شــود، اضافه کــرد: آمار دقیقــی در این 
خصــوص وجود نــدارد ولی درحال حاضــر با طیف 
گسترده ای از محصوالت غذایی قاچاق در بازار مواجه 
هســتیم؛ از آب معدنی، کاکائو و مکمل های غذایی 
گرفته تا مولتی ویتامین ها. بنابراین توصیه ما به مردم 
این است که تنها کاالیی را خریداری کنند که برچسب 

وزارت بهداشت داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر محصوالت غذایی کوچک 
کــه ارزش افزوده باالیی هم دارنــد، از طریق همراه 
مسافر یا قاچاق به صورت گسترده وارد کشور می شود. 
مبدا این محصوالت عمدتا کشورهای شرق آسیا مثل 
تایوان، فیلیپین و تایلند است که تولیدات آن ها عمدتا 
غیراسالمی اســت. بســیاری از محصوالت غذایی 
قاچاق تاریخ مصرفشان سپری شده که تاریخ مصرف 

آن ها تغییر داده شده و وارد کشور می شود.

سالمت
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پرسپولیس که از زمان بازگشت تراکتورسازی به لیگ برتر یعنی از فصل دهم 
تا حاال نتوانســته بــود در تبریز حریــف پرطرفدارش را شکســت دهد، جمعه 
ســوم مهرماه طلســم شــکنی کرد و به پیروزی بزرگی دســت یافت. هر چند 
تراکتورســازی نسبت به تیمی که طی فصول گذشــته رودرروی سرخ ها قرار 
می گرفت بســیار بی دست و پا و بی آزار نشــان می داد اما برد سرخ ها آن هم 
در شــرایط بحرانی این تیم اتفاق خوبی برای پرسپولیس به حساب می آید که 
می تواند آرامش را به اردوی این تیم برگردانــد. با این حال یک اتفاق کوچک 
ایــن آرامش را به هم زد و تا حدودی شــیرینی برد را از بین برد. درســت بعد از 
پایان مسابقه مهدی طارمی که همیشــه به خوش اخالقی و آرامش مشهور 
بوده در میکس زون ورزشــگاه یادگار امام در مصاحبه اش اعالم کرد از اینکه 

پنالتی را نزده ناراحت است.
با مشــاهده فیلم بازی و صحنه پنالتی مشخص می شــود مهدی طارمی که 
خودش پنالتی را گرفته و قصد داشته ششمین گلش را به ثمر برساند در لحظه 
پنالتی زدن بنگســتون آنقدر ناراحت و دلخور بوده که به صحنه پشــت کرده 
و از محوطه جریمه تراکتورســازی فاصله گرفته اســت تا عمال نارضایتی اش 
از شرایط موجود را نشــان دهد. طارمی که در شادی گل شرکت نکرده با این 
گل می توانســت ۶ گله شــده و به تنهایی در صدر جدول گلزنــان قرار بگیرد 
اما حاال یک پنالتی زن دیگــر به نام امید ابراهیمی را به عنوان شــریک کنار 

خودش می بیند.
اما ســوال بزرگ اینجاســت که چرا مهدی طارمی که به عنــوان پنالتی زن 
اول تیمش شــناخته می شــود این ضربه پنالتی را نزد؟ امســال و از شروع 
لیــگ تا اینجای فصل بعــد از هدر رفتن پنالتی های امید عالیشــاه و رامین 
رضاییــان مقابل ذوب آهن و فوالد، طارمی در دیدار با پیکان در جام حذفی 
به عنــوان پنالتی زن اول تیم شــناخته شــد و با اینکه در دیدار با ســایپا یک 
بار ضربه پنالتی اش را از دســت داد بار دوم هم خودش پشت ضربه ایستاد 
و این بار موفق شــد. حال ســوال اینجاســت که اگر طارمی پنالتی زن اول 
تیم اســت و حاال در کورس آقای گلی قرار گرفته چــرا این پنالتی را نزد یا به 
عبارت واضح تر چرا برانکو اجازه نداد مهاجم شــماره ۹ تیمش پنالتی بزند؟ 
آن هایی که حق را به طارمی می دهند می گویند اگر برانکو تشــخیص داده 
طارمــی روحیه پنالتی زدن ندارد چرا در دیدار با ســایپا و زمانی که او پنالتی 
اولش را از دســت داده بود دوباره اجازه ایستادن پشــت ضربه پنالتی را پیدا 
کرد؟ در نقطه مقابل هم برخی حق را به برانکو می دهند و می گویند رسیدن 
پرسپولیس به گل تنها چیزی بوده که در آن لحظه و موقعیت اهمیت داشته 
و اگر برانکو احساس کرده در آن لحظه بنگستون می توانسته پنالتی اش را 

گل کند باید حق را به او داد.
هادی نــوروزی کاپیتان پرســپولیس که مثل بیشــتر پرسپولیســی ها از پای 
تلویزیــون صحنــه را دیده و در متــن بازی نبــوده درباره این اتفــاق توضیح 
می دهــد: »طارمــی پنالتی زن اول ماســت امــا برانکو تشــخیص می دهد 
که چه کســی آماده تر اســت و ذهن بهتری دارد تــا ضربه پنالتــی را بزند. ما 
کال امتیازهــای زیــادی را به خاطر پنالتــی در این مدت از دســت داده ایم و 
شــاید به خاطر اینکه بنگســتون در متن کار نبوده برانکــو پنالتی را به او داده 
اســت. به هر حــال او یک خارجی اســت و اســترس کمتــری دارد و در تیم 
 ملی کشــورش هم مقابل تیم هــای بزرگی بازی کرده و روحیــه خیلی خوبی 

هم دارد«.

از ســوی دیگر مصطفی قنبرپور که کال تمام تصمیمــات برانکو و اتفاقات 
رخ داده در ایــن تیــم را تایید می کنــد دربــاره دادن پنالتی به بنگســتون 
می گوید: »خود برانکو گفت که بنگســتون از لحاظ روحی آماده تر است و 
این تشــخیص خود برانکو ایوانکوویچ بود که بنگســتون پنالتی بزند. البته 

ایــن بازیکن هم کامال مســلط پنالتــی اش را تبدیل به 
گل کرد و بازیکنی است که در مسابقات بزرگی 

به میدان رفته و در تیــم ملی هندوراس هم 
جزو ســه نفری اســت که بــرای تیمش 

می زند«. پنالتی 
و  از همبازیــان طارمــی  یکــی  امــا 
بنگستون هم از این اتفاق روایت تازه 
و متفاوتــی دارد. کمــال کامیابی نیا 
می گوید: »در آن لحظــه طارمی به 
خاطر خطایی که روی او انجام شــده 
بود به زمین افتاده بود و فکر می کنم 

شــرایط خوبی نداشــت اما در عوض 
بنگســتون انگیــزه باالیــی بــرای 

گلزنی داشت و شاید این تصمیم 
از سوی کادر فنی درست گرفته 
شد. در همان صحنه من سمت 

طارمــی رفتــم و بــه او گفتم اگر 
شــرایط خوبی نداری بهتر اســت 

پشــت توپ نایســتی تا اتفاق بازی 
با سایپا تکرار نشــود. به نظرم او در 

آن صحنه خسته به نظر می رسید 
و آنقــدر باید حرفه ای باشــد که 

شــرایط تیــم و خــودش را به 
خوبی درک کنــد. به نظر من 
مهم این است که تیم در یک 
بازی پیروز شود وگرنه اینکه 
چه کسی گل بزند اصال مهم 

نیســت. با این حال من فکر 
می کنم بــرای مهدی طارمی 
حاشیه درست کرده اند وگرنه 
او هم هدفــش قطعا موفقیت 
پرســپولیس اســت نه گلزنی 

خودش«.
اما قطعا مهم ترین اظهارنظر 

در خصوص ناراحتی طارمی 
داده  کــه رخ  اتفاقــی  و 

را بایــد از زبــان برانکو 
ایوانکوویــچ شــنید 

پاســخ  کــه فعال 
هوشمندانه ای 

به این اتفاق داده اســت: »من این موضوع را در رسانه ها خواندم. باید بگویم 
من تعیین می کنم که چه کســی در تیم پنالتی بزند و هیچ کس حق اعتراض 
به این موضوع را ندارد. البته من منتظر هســتم که طارمی از اردوی تیم ملی 

برگردد و آن وقت در خصوص مصاحبه هایش با او صحبت خواهم کرد«.
هر چند بعید به نظر می رســد برانکو در بازگشــت طارمی از اردوی تیم ملی 
در این خصوص مهاجم گلزن و پنالتی ســازش را مواخــذه کند اما به هر 
حال باید تکلیف مســئله پنالتی زن مشــخص شــود. قاعده فوتبال 
گر طارمی پنالتی زن اول تیم اســت باید  و مربیگــری می گوید ا
در هر شــرایطی به او اعتماد کرد اما اینکــه در برخی بازی ها 
ســرمربی می تواند با تصمیم لحظــه ای پنالتی زن تیمش را 
تغییر دهد نیز چیزی نیســت که بتوان بابتش از برانکو ایراد 
گرفت. به نظر می رسد برانکو قصد داشته با دادن این پنالتی 
به بنگســتون او را که هنــوز در فوتبال ایران و پرســپولیس 
جــا نیفتاده به شــرایط خوبی برســاند که تصمیمــش منطقی 
و درســت به نظر می رســد و با شــنیدن صحبت هــای مهاجم 

هندوراســی ظاهرا به هدفش هم رسیده است.
از ســوی دیگر به نظر می رســد نگرانی ها در خصوص مهدی 
طارمــی و دلخوری اش نباید چندان پایدار باشــد و 
آن مصاحبــه دلخورانه بعد از بــازی را باید به 
حساب جوانی او گذاشــت و اینکه 
شــاید احســاس کرده از کورس 
آقــای گلــی عقــب می افتد و 
متوالی اش  گلزنی هــای  آمار 
خــراب می شــود. هــر چند 
طارمــی در مصاحبه هایش 
علنــا از ناراحتی بابت نزدن 
پنالتی گفته امــا در همان 
مصاحبه هــا تاکیــد کرده 
کــه از گل شــدن پنالتــی 
خوشحال اســت و همین 
نشــان می دهد شــماره ۹ 
ســرخ ها آدمی نیست که 
بعد از یک ماه درخشــش 
و روی بــورس قرار گرفتن 
به خاطر یک پنالتی برای 
پرســپولیس  و  خــودش 
حاشیه درســت کند و از 
شیرینی های برد حیاتی 

در آذربایجان بکاهد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

رابرت لواندفسکی، مهاجم 
آماده این روزهای بایرن 
صدمین گل بوندسلیگایی 
خود را برابر ماینتس جشن 
گرفت.

تیتر دو

مسی دو ماه از میادین دور 
شد

مهاجم تیم فوتبال بارسلونا به دلیل مصدومیت قادر 
نخواهد بــود در دو ماه آینده بــرای تیمش به میدان 
برود. مهم تریــن دیداری که او از دســت خواهد داد 
ال کالســیکو خواهد بود. گفته شده مسی به دنبال 
این مصدومیت دو ماه قادر به بازی نخواهد بود. این 
فوروارد مجبوب که نتوانست نیمه اول بازی در برابر 
الس پالماس را هم به پایــان ببرد به دنبال برخودر با 
پدرو بیگاس مدافع تیم مقابل از ناحیه زانو آسیب دید. 
به این ترتیب مسی ممکن است ال کالسیکو را که ۲۱ 
نوامبر برگزار می شود هم از دست بدهد. مصدومیت 
مسی در تصادم با پدرو بیگاس در محوطه ۱۸ قدم و 
تنها سه دقیقه پس از آغاز بازی رخ داد. این بازی که 
دیشب در نوکمپ برگزار شــد با نتیجه ۲ بر ۱ به سود 
بارســلونا خاتمه یافت. مسی ۲۸ســاله تالش کرد به 
بازی ادامه دهد اما نتوانست و لوییس انریکه سرمربی 

بارسلونا او را هفت دقیقه بعد با منیر تعویض کرد.
باشگاه بارســلونا در توییتر رسمی خودش اعالم کرد 
مسی از ناحیه زانوی چپ آسیب دیده و باید حدود ۷ تا 

۸ هفته از بازی ها دور باشد.
او پس از خروج از زمین به بیمارســتان منتقل شد تا 
آزمایش ها روی زانوی او انجام شود. اعالم شده رباط 

زانوی چپ او دچار پارگی شده است.
در نتیجه این مصدومیت مســی که برنده چهار توپ 
طال است احتماال نخستین ال کالسیکوی فصل را 
که ۲۱ نوامبر در برابر رئال مادرید انجام می شــود از 

دست خواهد داد.
بدین ترتیب ستاره تیم بارســلونا ۱۲ بازی را از دست 
می دهد. از این تعداد بازی، هشــت بازی بارســلونا و 
چهار بازی بــا تیم ملی فوتبــال آرژانتین خواهد بود. 
مســی دیدار بــا تیم های ســویا، رایووایکانــو، ایبار، 
ختافه و ویارئــال را در اللیگا از دســت می دهد و در 
لیــگ قهرمانان اروپا هــم در بازی  بــا بایرلورکوزن و 
دیدارهای رفت و برگشــت با باته بوریسوف بالروس 

غایب خواهد بود.
لیونل مسی همچنین در دیدارهای آلبی سلسته در 
چهارچوب رقابت های راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه هم نمی تواند شرکت کند. رویارویی با اکوادور، 
پاراگوئه، برزیل و کلمبیا، دیدارهایی اســت که مسی 

آن ها را نیز از دست خواهد داد.

»یورگن کلوپ« مشتاق 
مربیگری در لیورپول

سرمربی حال حاضر تیم فوتبال دورتموند عالقمند 
است مربیگری تیم لیورپول را در اختیار داشته باشد. 
درحالی که فشارها روی برندان راجرز، سرمربی حال 
حاضر لیورپول، رو به افزایش است، یورگن کلوپ از 
عالقه خود برای مربیگری این تیم خبر داده اســت. 
یکی از نزدیکان کلوپ به سان گفته است: او فقط به 
باشگاهی چون لیورپول پاسخ مثبت می دهد. الزامی 
نــدارد تیمی که کلــوپ به آن مــی رود حتما در لیگ 
قهرمانان حضور داشــته باشــد بلکه باید باشگاهی 
مناســب با انرژی مناســب باشــد. راجرز در پاسخ به 
شــایعات برکناری اش گفته است: آنچه من در حال 
حاضــر می توانم انجام دهم این اســت کــه بهترین 
عملکرد را داشــته باشم. باشــگاه در صورت نیاز به 

تغییرات، این کار را خواهد کرد.

توقیف دارایی ۳۳ میلیون 
پوندی نیمار

دارایی بازیکن برزیلی به دلیل عدم اعالم صریح میزان 
دارایی اش پیش از پیوستن به اللیگا در سال ۲۰۱۳، 
توقیف شده اســت. این دادگاه به دلیل اعالم نکردن 
میزان این اموال و عــدم پرداخت مالیات این حکم را 
صادر کرده است. دادگاه سائو پائولو اعالم کرده ستاره 
بارسلونا ۶۳میلیون رئال برزیل برابر با ۱۰/۵میلیون 
پوند در فاصله بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ درآمد کسب کرده 
و آن را اعالم نکرده اســت. قاضــی این پرونده اعالم 
کرده نیمار برای این درآمــد مالیات پرداخت نکرده و 
درآمد خود را ۱۹/۶ میلیون رئال برابر با ۳/۲میلیون 
پوند اعالم کرده است. خانه و اتومبیل های نیمار و نیز 
یک کمپانی که وی به صورت فردی مالک آن است 
و سه کمپانی که او همراه پدرش از مالکان آن است، 
از جمله این اموال هســتند. پس از این اقدام، والدین 
این بازیکن خود را مالکان منفرد این کمپانی ها اعالم 
کرده انــد و گفته اند دریافت مالیــات از این اموال که 

متعلق به نیمار نیست، غیرمنصفانه است.

یونایتد صدرنشین شد
تیم فوتبال منچســتر یونایتد با پیروزی پرگل خانگی 
مقابل ساندرلند از فرصت صدرنشینی که در اختیارش 
گرفته بود استفاده کرد و باالتر از رقیب همشهری در 
صدر جدول لیگ برتر انگلیس ایســتاد. تیم فوتبال 
منچستر یونایتد شامگاه روز شنبه در چارچوب هفته 
هفتم رقابت های لیــگ برتر انگلیس در ورزشــگاه 
اولدترافورد به مصاف ساندرلند رفت و در پایان این تیم 
را با نتیجه ۳ بر ۰شکست داد. ممفیس دیپای )۴۵(، 
ویــن رونی )۴۶( و خــوان ماتــا )۹۰( زننده گل های 
یونایتــد در این بازی بودند. منچســتر یونایتد که بعد 
از باخت ســنگین امروز عصر ســیتی برابر تاتنهام از 
شانس صدرنشــینی برخوردار شده بود با این پیروزی 
۱۶ امتیازی شد و با یک امتیاز بیشتر نسبت به رقیب 

همشهری خود به صدر جدول لیگ برتر رفت.

میالن برابر جنوا شکست خورد
تیم فوتبال میالن بعد از ظهر امروز یکشنبه در چارچوب 
هفته ششم رقابت های سری آ ایتالیا برابر جنوا شکست 
خورد. در این بازی که به میزبانی جنوا برگزار شد این تیم 
با حساب یک بر صفر میالن را شکست داد. ژمایلی در 
دقیقه ۱۰ زننده تنها گل بازی بود. میالن از دقیقه ۴۲ 
با اخراج رومانولی ۱۰ نفره بازی کرد. میالن با متحمل 
شدن سومین باخت خود در شش بازی ابتدای فصل 
با ۹ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد. جنوا نیز با ۶ امتیاز 

رده سیزدهم را در اختیار دارد.

فرشته نجات!
از تیم ملی فوتسال ایران شاید تنها نام نیلوفر اردالن و فرشته کریمی را بدانیم. این دو 
اسم را هم خیلی ها نمی دانند و پیگیران اخبار فوتبالی شاید در جریان باشند. اولی را 
به خاطر حاشیه های ایجاد شده در ماجرای خروج از کشورش و دومی را به خاطر قرار 
گرفتن در جمع ده فوتسالیست برتر دنیا. با این حال شهرتشان چنان همه گیر نیست که 

همه آن ها را بشناسند. اما در دقیقه ۱۸ بازی فینال جام ملت های آسیا 
صحنــه ای اتفاق افتاد که همه به دنبال نام آن ها بودند. نه فقط 

فرشــته کریمی که همه به دنبال شناختن نام بازیکنان تیمی 
بودند که روان ترین فوتبالی که تا کنون دیده ایم را در زمین ارائه 
می دادند. چند پاس سریع در زمین و سرانجام یک پشت پای 
زیبا در مقابل دروازه از فرشــته کریمی و گل قهرمانی ایران. 
فرشــته کریمی پس از فینال نه تنها عنوان بهترین بازیکن 

زمین که عنوان بهترین بازیکن جام را هم از آن خود 
کرد. بازیکنی که در فوتبال ایران چندان به او و 

امثالش توجه نشده اما کیفیتی فراتر از فوتبال 
ایران را ارائه می دهند.

طارمی، بنگستون و داستان های دیگر
ناراحتی آقای گل از پنالتی بازی تراکتور

تیم  ملی بسکتبال ایران مرحله دوم ر قا بت های بسکتبال 
قهرمانی آســیا را با پیروزی برابر هنگ کنــگ آغاز کرد. 
تیم  ملی بســکتبال ایــران ر قا بت هایــش در مرحله دوم 
مسابقات قهرمانی آسیا را با پیروزی برابر هنگ کنگ آغاز 
کرد. بسکتبالیســت های ایران در این مسابقه یک طرفه 
با نتیجه  ۱۱۱ بــر ۵۶ حریف خود را شکســت دادند و در 
چهارمین دیدار پیاپی نیز پیروز بودند. نشاگردان باوئرمان 
فردا )دوشــنبه( در ادامه ر قا بت هایشان و تا حساس ترین 
مسابقه خود تا این مرحله به مصاف فیلیپین نایب قهرمان 
دوره گذشته می روند. در این دیدار مهدی کامرانی، حامد 
آفاق، صمد نیکخواه بهرامی، اوشین ساهاکیان و حامد 
حدادی پنج بازیکن شــروع کننده تیــم  ملی بودند. ایران 
از همان ابتدا قدرتش را به حریف شــرقی تحمیل کرد و با 
درخشــش همه بازیکنانش کوارتر نخست را با ۲۴ بر ۱۶ 

به پایان برد.
در کوارتــر دوم کادر فنــی هماننــد دیدارهای گذشــته از 
همــه بازیکنانش اســتفاده می کــرد. در ایــن ۱۰ دقیقه 
بسکتبالیست های ایران تمرکز زیادی روی دفاع داشتند 
و اجازه کار به حریــف خود نمی دادند و کوارتر دوم را ۲۲ بر 
۴ به ســود خود تمام کردند. در نیمه دوم بــا عملکرد بهتر 
هنگ کنگی ها در امتیاز آوری همراه بود. آن ها با استفاده 

از شوت های پیرامونی سعی داشتند فاصله امتیازات را کم 
کنند و در این زمینه موفق بودند. با اینکه آن ها در کســب 
امتیاز موفق بودنــد، ولی نمی توانســتند برابر حمله های 
بسکتبالیســت های ایــران کاری کنند و در کوارتر ســوم 
نیز ۲۸ بر ۲۴ مغلوب شــدند. در کوارتر پایانی دوباره ایران 
صاحب توپ و میدان بود. باوئرمان به بازیکنان اصلی اش 
استراحت داد و جوان ترها در میدان بودند و عملکرد خوبی 
نیز داشــتند. این کوارتر نیز کامال یک طرفه به سود ایران 
بود و در نهایت با نتیجه  ۳۷ بر ۱۲ به پایان رسید و در نهایت 

ایران ۱۱۱ بر ۵۶ هنگ کنگ را شکست دهد.

بی صبرانه منتظر رقابت با یک تیم قوی هستیم
دیرک باوئرمان بعد از پیروزی ۱۱۱ بر ۵۶ مقابل هنگ کنگ 
گفت: پنج بازیکن تیم مقابل در منطقه رنگی جمع شــده 
بودند و این باعث شد که بازی زیبا نباشد. تمام بازیکنان ما 
به خصوص ۵ نفر دوم که به زمین رفتند، بسیار خوب کار 
کردند و سرعت بازی را با حضور این بازیکنان بهتر کردیم. 
البته وقتی با ۶۰ امتیــاز اختالف بازی را می برید، توضیح 

زیادی نمی توان داد.
او درباره استفاده از تمام بازیکنان نیمکت ایران تاکید کرد: 
۱۲ بازیکن خیلی خوب داریم. همه آن ها لیاقت آن را دارند 

که بازی کنند. گاهی امکان این وجود ندارد که از تمام این 
نفرات استفاده کنیم اما زمانی که امکانش هست از تمام 

نفرات استفاده می کنیم.
ســرمربی تیم ملی درباره بازی در ســاعات صبح گفت: 
عملکرد بازیکنان قطعا در ساعات بعدازظهر بهتر از صبح 
اســت. از روز اول گفتیم که دنبال بهانه جویی نیستیم و 
کار خودمــان را می کنیم. تیم های دیگری هم هســتند 
کــه باید در این ســاعت بازی کنند. البته حــق تیم ایران 
با توجه بــه نوع بازی ما، بیشــتر از این اســت که در این 

ساعات بازی کند.
او درباره بازی با فیلیپین گفت: آن ها تیم واقعا سختی برای 
بازی مقابل ایران هستند. به خصوص از نظر بازی رو در رو 
که بازیکن پست پنج آن ها می تواند شوت های ۳ امتیازی 
خوبی بزند و در عین حال تحرک خوبی دارد. به همین دلیل 
کار ما سخت تر می شــود. تمام بازیکنان دیگر این تیم هم 
خوب شوت می زنند و از نظر بازی فردی قدرتمند هستند.

باوئرمان تاکید کرد: بازی بــا فیلیپین چالش بزرگی برای 
ما خواهد بود اما بازیکنان ایران آماده هستند و بی صبرانه 

منتظر بازی با یک تیم قوی هستیم.
تیم ملی بسکتبال ایران از ساعت ۷:۱۵ دقیقه فردا به وقت 

ایران به مصاف فیلیپین می رود.

بی صبرانه منتظر رقابت با یک تیم قوی هستیم

ورزش
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فارسی را پاس بداریم
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در عشق تو هر حیله که کردم هیچ  است
هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ  است

از درد تو هیچ روی درمانم نیست
درمان که کند مرا؟ که دردم هیچ است

)موالنا جالل الدین محمد بلخی، قرن هفتم، رباعیات(

»این مشکل شماست« ایرانی نیست!
زبان در درجه اول با الگوهای ســاختاری و عناصر دســتوری است که تشخص پیدا می کند. از میان 
عناصر قاموسی، همان واژگان بنیادی است که در هویت بخشیدن به زبان دخیل است، یعنی مجموعه 
واژه های بسیطی که با آن ها کلمات مرکب و مشتق ساخته می شود یا بر مفاهیمی داللت می کنند که 
هر زبانی خواه ابتدایی خواه پرورده و فرهیخته، با آن ها سر و کار دارد. این مجموعه در هر زبانی، محدود 
و دارای فهرستی نیم بسته است. باری، آنچه از صفا و روشنی هویت زبان می کاهد ورود عناصر عناصر 
دستوری و الگوهای ساختاری و عناصر قاموسی بنیادی است. در حقیقت صورت و عناصر اصیل زبان 
است که به آن اصالت می دهد. از این رو، در وام گیری الگوهای بیانِی بیگانه باید حساسیت بیشتری 
نشان داد. این الگوها نه تنها ساخت های زبانی را در سطوح گوناگون از هنجار خارج می کنند، با خود 
عناصری فرهنگی همراه می آورند که با فرهنگ اهل زبان ناسازگار است. مثال عبارت قالبی »این مشکل 
شماست«، که از This is your problem آمریکایی اقتباس شده، ُمهر فرهنگی بیگانه با فرهنگ ما 

را بر خود دارد، فرهنگی که همبستگی و معاضدت از مبانی اخالقی آن است. در هر زبانی، واقعیات و 
اندیشه ها و عواطف به بیانی در می آیند که با فرهنگ آن زبان سازگار است و اگر با وام گیری الگوهای بیانِی 
ناساز، شیوه های نامتناسب با فرهنگ بومی اختیار کنیم، به یکی از نقش های بسیار مهم زبان خدشه 
وارد ساخته ایم و آن نقش تاریخی حمِل فرهنگی اصیل است. این را هم باید افزود که تقلید از الگوی 
بیانی بیگانه بیشتر از ناشیگری در ترجمه برمی خیزد و موجب پیچیدگی و تعقید کالم می شود. برای 
روشن شدن این معانی شواهدی از الگوهای بیانِی بیگانه ذکر می کنیم که به زبان فارسی راه یافته است:

ـ غلط: ما می رفتیم که دومین گل را از ترکمنستان دریافت بکنیم.
درست: نزدیک بود دومین گل را از ترکمنستان بخوریم.

ـ غلط: او مثل یک قهرمان کشته شد.
درست: او قهرمانانه جان باخت.

ـ  غلط: اسکناس ارزش خود را از ذخیره  طالیی که معرفی می کند به دست نمی آورد.

درست: ارزش اسکناس به ذخیره  طالی پشتوانه  آن نیست.
ـ غلط: تا آنجا که اطالعات نگارنده اجازه می دهد... .

درست: تا آنجا که نگارنده اطالع دارد... .
ـ غلط: توضیحی به دست نمی دهد.

درست: چیزی را روشن نمی کند.
ـ غلط: تجارت رونِق بی سابقه ای را تجربه می کرد.

درست: تجارت دوران رونق بی سابقه ای را می گذراند.
ـ غلط: اخبار شروع به نشت کردن کرد.

درست: اخبار رفته رفته به بیرون درز کرد. 
و...

)احمد سمیعی گیالنی، نگارش و ویرایش، صص ۱۷۳ و ۱۷۴(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

آنچه از خود به واقعه می بخشیم
نگاهی به کتاب تامالتی درباب تاریخ  نگری و تاریخ نگاری جنگ عراق و ایران

ما در کنار ثبت تاریخ جنگ و خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، به پژوهش درباره جنگ نیازمندیم. 
دالیل بسیاری برای ضرورت ژرف کاوی درباره  جنگ می توان برشمرد؛ که از آن جمله است: آمیختگی شدید 
حیات بشری با جنگ از ابتدای پیدایی موجودی به نام انسان بر روی کره  زمین تاکنون، پیوستگِی تقریبا 
همیشگی جنگ ها و انقالب ها به یکدیگر، توانمندی توأمان و در عین حال متناقض نمای جنگ ها به ایجاد 
نابسامانی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... و پی افکنی سامانی جدید در مقوالت برشمرده شده.  
»اندیشیدن جنگ؛ جنگ اندیشیدنی« با زیر عنوان تامالتی درباب تاریخ  نگری و تاریخ نگاری جنگ عراق 
و ایران، نام کتابی است از فرانک جمشیدی که انتشارات سوره مهر چندی پیش بنا بر همین ضرورت روانه 
بازار کتاب کرده است.  فرانك جمشیدی مولف این کتاب که سال هاست در حوزه پژوهش جنگ قلم می زند 
درباره سبب نگارش این اثر می گوید: من در این کتاب عمدتا بر دو دلیل تأکید داشته ام و همه  تالشم این 
بوده که در بیان اهمیت مسئله بودگی جنگ، این دو دلیل را برجسته سازم: ۱ـ ریشه داری جنگ ها )از جمله 
جنگ عراق و ایران( در جهان ذهنیت و اندیشه ها و باورهای انسان ها و ۲ـ نقش و تأثیر و جایگاه جنگ ها در 
زمینه سازی برای تحقق سه کارویژه  مهم که این خود متأثر از دلیل اول؛ یعنی رد و نشان انکارناپذیر اندیشه 
در پیدایی و رشد و گسترش جنگ هاست. آن سه کارویژه  مهم، که جنگ ها زمینه و بستر تحقق یابی آن ها 
را مهیا می سازند و به نظرم از کنارشان به سادگی نباید گذشت، عبارت اند از: طراحی پژوهش ها و تحقیقات 
علمی، فرضیه سازی و فرضیه آزمایی، آزمون نظریه های موجود و نقد و تصحیح و تکمیل و احتماال، عرضه  
نظریه های جدید. این پژوهشگر معتقد است: با کمی دقت می توان دریافت که جنگ از رهگذر بسترسازی 
برای تحقق این سه کارویژه، چگونه مستعد می شود که به تمامی نقش یك البراتوار یا آزمایشگاه علمی را 
برای یك جامعه  جنگ دیده ایفا کند. چون آنچه امروز از واقعه  جنگ به صورت متن در اختیار داریم، افزون 
بر اینکه این واقعه را خوانش پذیر می کند، به ما مجال می دهد که ُپرشمار پژوهش های جدید طراحی کنیم با 

پرسش های نو و فرضیه های تازه که تأیید یا رّد آن ها، به ناگزیر 
نظریه های موجود را به بوته  آزمایش می گذارد. آنچه از بوته  
این آزمون در قالب نقد یا تصحیح یا تکمیل نظریه ها بیرون 
می آید، همان ارزش افزوده ای است که محصول آزمایشگاه 
علمی جنگ به شــمار می آید و بسیار محتمل است که این 
ارزش افزوده  بتواند آرزوی دور و دیر بومی ســازی نظریه ها و 
روش هــا و رویکردهای علمی در ایران را محقق ســازد و به 
تولید علم؛ علمی از جنس مسئله های جامعه و با هدف بررسی 
دقیق این مسئله ها، مدد برســاند. این نویسنده در ادامه به 
مسئله دومی که در کتاب خود بدان توجه داشته، پرداخت و 
گفت: مسئله  دومی که به بحث گذاشته ام، اندیشه و اهمیت 
اندیشیدن است. چون به زعم من، واقعه به صرف وقوع نیست 
که اهمیت و برجســتگی می یابد، حتی اگــر جریان زندگی 
انســان ها را از خود متأثر کرده، در حرکت و روال پیش ِ روی 

آن ها وقفه ای پدید آورده و آن را به مسیر تازه ای پیش رانده باشد، بلکه فقط اندیشه در باب آن است که واقعه 
را بامسّما می کند. چون در پی اندیشیدن است که واقعه، چیزی از آِن خود را در درون ما می نهد. سپس ما آن 
»نهاده« را روایت می کنیم. به این ترتیب، روایت، نهاده  ما بر واقعه است. گویی چیزی از آِن خود را به واقعه 
می بخشیم. این چیز همان است که می نویسیمش، می گوییمش، تصویرش می کنیم، بنایش می سازیم، 
تجسم می بخشیمش، تولیدش می کنیم، تکثیرش می کنیم و رواجش می دهیم«. به زعم این پژوهشگر 
توانمند عرصه علوم اجتماعی، همه  مصادیق فوق، وجوهی از زیستن با واقعه یا، بهتر است بگویم، اندیشیدن 
درباره  واقعه به شمار می آید و البته پیش بینی پذیر است، به میزانی که تفکر درباره  واقعه ای روشمندتر باشد، 

از درافتادن به دام بزرگ نمایی یا کوچك نمایی واقعه در امان بمانیم. 

دیدار عاشقانه شعر و موسیقی
حسین دهلوی، چهره ماندگار موسیقی ایرانی، هفتم مهر 
ســال ۱۳۰۶ در تهران به دنیا آمد. آموزش موســیقی را از 
۵ســالگی نزد پدرش آغاز کرد و در ۹سالگی به ساز ویولن 
عالقه مند شد. دوره اول ویولن را نزد پدرش فراگرفت و دوره 
دوم را نزد ابوالحســن صبا گذراند و از آن پس به فراگیری 
علمی موسیقی گرایش پیدا کرد. سپس هارمونی و اصول 

آهنگسازی را نزد حسین ناصحی فرا گرفت.
ســال ۱۳۳۹ از هنرســتان عالــی موســیقی در رشــته 

آهنگســازی فارغ التحصیل شد. او در دوره هنرستان با همکاری ابوالحسن صبا ارکستر شماره یک 
هنرهــای زیبا را راه اندازی کرده و تعدادی از آثار صبا را برای ارکســتر تنظیم کرد. پس از درگذشــت 
استاد صبا، رهبری این ارکستر به دهلوی واگذار شد. سال ۱۳۴۱ به ریاست هنرستان موسیقی ملی 
برگزیده شد. از سال ۱۳۷۶ تصنیف اپرای مانا و مانی را به مناسبت سال جهانی کودک )۱۳۷۹( آغاز 
کرد. ساخت این اثر سه سال به طول انجامید که به خاطر محدودیت های استفاده از صدای خواننده 
زن تا به حال اجرا نشــده. نخستین اثرش در زمینه ارکستر موســیقی ملی، به نام سبک بال در سال 
۱۳۳۲ و در دســتگاه شور تصنیف شــد. آثار بعدی او مانند گفت وگوی دل و فروغ عشق از تجربیات 
ارزشمند وی در تلفیق شعر و موسیقی ایرانی به شمار می روند. یکی از مهم ترین آثارش کتاب »پیوند 
شــعر و موسیقی آوازی« است که حاصل بیش از ۴۰ سال تجربه وی در تلفیق موسیقی با شعر است 

و جایزه کتاب سال را به دست آورد. در آثار او شعر فارسی و موسیقی ایرانی دیداری عاشقانه دارند.

ابزار الزم برای شنا در فاضالب: کت، شلوار، 
کفش، و اندکی غیرت

آرش خوزستانی

به نظر شما اگر مدیر یا مسئولی نسبت به مشکلی در شهر خود یا مجموعه مدیریتی تحت نظرش انتقادی 
داشته باشد باید چه کند؟ اگر برای حل آن مشــکل حرف زد و بحث کرد و جلسه گذاشت و نامه نگاری 
کرد و گزارش نوشــت و مشــکل را با مافوقش در میان گذاشــت و باز هم به نتیجه نرسید باید چه کند؟ 
چنین مدیری چند راه در پیش دارد: اوال تا ظهور آقا امام زمان صبر کند، ثانیا مانند بسیاری از مدیران و 
مسئوالن، بی خیال ماجرا شود. )منظورم مدیران و مسئوالن کشورهای بیگانه است وگرنه ما که زبانم 
الل در کشورمان اصال مدیر و مسئول بی خیال نداریم!(، ثالثا به بحث و جلسه و مکاتبات اداری ادامه 
دهد تا شــاید روزی روزگاری دری به تخته خورد و نتیجه گرفت. اما راه چهارم از همه این راه ها آسان تر و 
نتیجه بخش تر است و آن اینکه مسئول یا مدیر معترض مانند آقای »کیانوش جهانبخش« عمل کند. 
»کیانوش جهانبخش« عضو شــورای شهر و ئیس کمیسیون ســالمت، بهداشت وخدمات شهری 
بندرعباس در واپسین روزهای شهریورماه یکی از خواندنی ترین اخبار تابستان ۹۴ را رقم زد. او در اقدامی 
نمادین و با هدف اعتراض به ورود بی رویه فاضالب بــه دریا در بندرعباس،  خودش را در مقابل یکی از 
کانال های اصلی ورود فاضالب به دریا قرار داد. )به تصویر پایین ستون نگاهی بیندازید(.  عرض کردم 
که راه چهارم آسان تر است! اینکه یکی از مدیران شهری بندرعباس با کت و شلوار و کفش، خودش را در 
برابر لوله پرفشار فاضالب ورودی به دریا قرار دهد کار کوچکی نیست. عکس ها و تصاویر موجود نشان 
می دهند که آقای جهانبخش بسیار جوان است و شاید این میزان از تهور و غیرت مندی را مدیون جوانی 
اســت، اما آنچه عملکرد او را برایم جالب تر کرد این بود که درســت به فاصله یک ساعت پیش از جلسه 
شــورای شهر بندرعباس خود را در برابر یکی از کانال های واریز فاضالب بندرعباس به دریا قرار داده و 
از آنجا با همان لباس ها راهی جلسه علنی شورای شهر شده تا بدین شکل توجه جامعه و دیگر اعضای 
شورا و دستگاه های مســئول را به موضوع مورد نظرش جلب کند. خود او درباره حرکت اعتراضی اش 
گفته است:  ۱۲ سال است شرکت آب و فاضالب بندرعباس،  پساب فاضالب این شهر را به دریا می ریزد 
و نمی دانم کدام قانوِن این کشور به این شرکت اجازه چنین تخریبی را می دهد؟  موضوع ورود فاضالب 
به دریا در شهر بندرعباس سال هاست مورد اعتراض اداره کل حفاظت محیط زیست استان و فعاالن 
و دوســتداران محیط زیست و نهادهایی مانند شورای شــهر و رسانه هاست اما تاکنون این تالش ها و 
اعتراض ها بی نتیجه بوده اســت. حتی فرض اینکه جهانبخش در آســتانه انتخابات مجلس شورای 
اســالمی خواسته است برای خودش تبلیغ کند، از لطف و ارزش کار او نمی کاهد. با این حال نمی دانم 
حرکت اعتراضی و انقالبی جهانبخش در بندرعباس فایده ای خواهد داشت یا نه. آنچه می دانم این است 
که اگر تعداد جهانبخش ها بیشتر شود، اگر ما مردم، خود ما مردم برای محیط زیستمان دل بسوزانیم 
هیچ قانون شکنی نمی تواند سالمت ما را تهدید کند. کافی است از همین امروز و همین حاال شروع کنیم. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بانوی تئاتر ایران درگذشت
هما روستا بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمای ایران که 
برای مداوای بیماری سرطانش به آمریکا رفته بود در 
بیمارستانی در لس آنجلس برای همیشه چشم هایش 
را به روی زندگی بســت. هما روســتا سال ۱۳۲۵ در 
تهران به دنیا آمد. فارغ التحصیل دانشکده هنرهای 
دراماتیــک بخارســت رومانی بود. اولیــن حضور او 
در ســینما با فیلم »دیوار شیشــه ای« بــه کارگردانی 
ســاموئل خاچیکیان در ســال ۱۳۵۰ رقم خورد. از 

جمله فیلم هایی که در دهه شصت در آن ها بازی کرده می توان به »گزارش یک قتل«، »پرنده 
کوچک خوشبختی« و »تمام وسوسه های زمین« اشــاره کرد. در ۱۳۶۹ جایزه بهترین بازیگر 

زن را از جشنواره فرهنگی و هنری روستا به خاطر بازی در فیلم »ملک خاتون« دریافت کرد.
هما روستا دهه ۷۰ را با بازی در فیلم »مسافران« بهرام بیضایی و فیلم »از کرخه تا راین« ابراهیم 
حاتمی کیا آغاز کرد. سال ۱۳۷۴ به خاطر بازی در تله تئاتر »شعبده باز« جایزه بهترین بازیگر را از 
جشــنواره سیما کسب کرد. او سال ۱۳۸۳ نمایشنامه  »زمستان« نوشته امید سهرابی را به روی 
صحنه برد و در ۱۳۸۴ نیز نمایش »سانتاکروز« ماکس فریش را با ترجمه ای از خودش کارگردانی 
کرد. مرغ دریایی، مرده های بی کفن و دفن، گنجینه طال و سرباز الف زن، دایی وانیا، ببر گراز 
دندان، باغ وحش شیشه ای، بازی اســتریندبرگ، بازپرس، ازدواج آقای می سی سی پی و... از 
دیگر نمایش هایی بود که او در آن ها حضور داشــت. هما روستا پس از ۱۴ سال با نمایش »باغ 

آلبالو« به کارگردانی حسن معجونی در سال ۱۳۹۲ به صحنه  تئاتر بازگشت.

علی رهبری: نگران خراب شدن کار نباشید
تمرینات اولیه ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری 
علی رهبری در حالی در تاالر رودکی برگزار شــد که 
یک گروه کر با رهبری رازمیــک اوهانیان این گروه 
را همراهــی می کردند. تاالر رودکی یکشــنبه ۵ مهر 
روز شــلوغی را آغــاز کرد، چــرا که از ســاعات اولیه 
صبح ارکستر موسیقی ملی تا پاسی از ظهر و ارکستر 
سمفونیک تهران از ســاعت ۱۴ تا ۱۸ تمرینات خود 
را با همراهی اعضای گروه آغاز کرد. در این جلســه 

ارکستر سمفونیک تهران قطعه »کارمینا بورانا« اثر کارل ارف را تمرین کرد. کارمینا بورانا از جمله 
زیباترین آثار موسیقی کالسیک آوازی جهان به شمار می رود. این قطعه مجموعه ای در قالب 
یک کتاب خطی است که در سال ۱۸۰۳ میالدی در ایالت باواریای آلمان پیدا شده است. این 

قطعه توسط کارل ارف در سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶ ساخته شده است.
بنا به گزارش خبرنگار هنرآنالین، رهبر ارکســتر ســمفونیک تهران که اصال به نظر نمی آید در 
دهه ۷۰ زندگی خود به سر می برد، در طول تمرین با نشاط و انرژی همراه گروه تمرین می کرد. 
او مدام از نوازندگان و گروه کر می خواست فقط به اجرا از روی پارتیتور اکتفا نکنند و به احساس 
به عنوان اصلی ترین مســئله نگاه کنند. او به نوازندگان می گفت: شما نگران خراب شدن کار 
نباشــید. من تجربه زیادی دارم و ماجرا را هدایت می کنم. شما االن فقط و فقط به حس خوب 
نوازندگی فکر کنید. ارکســتر سمفونیک تهران در برنامه های ابتدایِی »مهر تا مهر« در روزهای 

۱۴ تا ۱۶ مهرماه در برج میالد و تاالر وحدت روی صحنه خواهد رفت.

اندیشیدن جنگ؛ جنگ اندیشیدنی 
فرانک جمشیدی 
انتشارات سوره مهر
شمارگان: ۲هزار و 5۰۰ نسخه
قیمت: ۲۳هزار تومان
۳9۱ صفحه

 انسان پوک/ انسان پوک پر از اعتماد/ نگاه کن که دندان هایش/چگونه وقت جویدن سرود می خوانند/
طرح: ایگور مورسکی/ لهستان  و چشم هایش/ چگونه وقت خیره شدن می درند... )فروغ فرخزاد( 


