
 تالش علیه 
وحدت اصولگرایان

دادگان از فدراسیون 
فوتبال تا بهارستان

تصویب قطعنامه شورای 
امنیت درباره سوریه 

 وقتی سرفه 
مزمن می شود

 بشار اسد 
خط قرمز ایران است

هک لینوکس با 28 بار 
Backspace

ارتباط گودی کمر و 
تومورهای استخوانی

 رقابت جدید 
سامسونگ  با اپل 

احمد ســالک، عضو جامعه روحانیــت مبارز گفت 
که تالش 17 اپوزیســیون خارج از کشــور، مبتنی 
بر تشــدید اختــالف در جامعه اصول گرایی اســت. 
او همچنیــن تاکید کــرد که شــرایط کنونی ایجاب 
می کند اصولگرایان به وحدت برســند. این نماینده 
اصولگرای مجلس درباره وحــدت اصولگرایان در 

انتخابات مجلس و خبرگان ...

اســفند ماه مهمی برای سیاســت داخلی و فوتبال 
ایران اســت. قرار اســت دو انتخابات مهــم در ماه 
پایانی سال جاری برگزار شــود. انتخاب نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و رئیس فدراسیون فوتبال 
از مهمترین مسائل سیاست داخلی و فوتبال به شمار 
می رود. در روزهای گذشته گمانه زنی هایی در مورد 

نامزدهای  ...

پس از چهار سال جنگ در ســوریه، عصر جمعه به 
وقت نیویورک )بامداد شــنبه به وقــت تهران( همه 
اعضای شورای امنیت ســازمان ملل متحد، بر سر 
یک قطعنامه برای یافتن راه حلی سیاسی در سوریه 
به توافق رســیدند و به قطعنامه  2254 که گفته شده 
هدفش برقراری صلح در ســوریه است، رأی مثبت 

دادند. نوزده کشور ...

سرفه از آن دست عوارضی است که معموال رهایی از 
آن به دنبال سرماخوردگی های ویروسی و میکروبی 
ســخت اســت. گرچه درمان این عارضه طوالنی تر 
از دیگر عوارض معمول ســرماخوردگی اســت، اما 
در صورت افزایش زمان ســرفه بیش از ســه هفته و 
تداوم آن تا هشت هفته باید علت مزمن شدن سرفه 

را پیگیری کرد ...

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: جمهوری اسالمی ایران دولت 
کنونی بشار اســد را دولتی مقاوم می داند که به خط 
مقاومت و مردم این کشــور وفادار اســت و در همین 
راستا نیز مورد حمایت ما قرار می گیرد. وی در رابطه با 
تصویب قطعنامه سازمان ملل در رابطه با قطع کمک 

به داعش گفت: این کار  ...

امنیت یکــی از بزرگتریــن دعاوی سیســتم عامل 
لینوکس اســت. لینوکس هــزاران طــراح و برنامه 
نویس دارد که نرم افزارهای متن باز و رایگان را برای 
این سیســتم عامل تولید میکنند. یکی از دالیلی که 
لینوکس ویروس ندارد همین اســت. زیرا نفوذ های 
بد افزاری در نرم افزار و سیســتم عامل به دلیل متن 

باز بودن آن به سرعت مشاهده  ...

فارس- رضا زنــدی متخصص ارتوپد گفت: به طور 
کلی دو نوع گــودی کمر اولیه و ثانویه وجود دارد. در 
گودی کمر با علت اولیه دلیل آن افزایش قوس کمر 
بوده و می تواند زمینه های ژنتیکی و خانوادگی داشته 
باشد. این افراد اکثر مواقع دارای شلی رباط های کمر 
بوده که می توانند با ورزش تا حدودی این مشکل را در 

خود اصالح کنند ...

همزمان با اپل، از اوایل سال 2016 دارندگان گوشی 
های سامســونگ در چین مــی توانند از دســتگاه 
های تلفن خود برای پرداخت وجوه اســتفاده کنند. 
 Apple درســت پس از اینکه اعالم شد ســرویس
Pay از اوایل ســال 2016 در چیــن فراهم خواهد 
شد، سامسونگ تصمیم مشــابهی را اعالم کرد. بر 
این اساس، سیســتم پرداختی این دســتگاه ها نیز 

کمابیش همزمان  ...
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 پنج راز برای 
ساده سازی الغری

تبیان- شما مصمم به کاهش وزن هستید، پس یك 
رژیم غذایی را شروع می کنید و چند کیلویی هم وزن 
کم می کنید، ولی به محض آنکه از آن برنامه خارج 
می شوید، دوباره آن وزن رفته، باز می گردد. بیایید با 
این مشکل روبه رو شویم، ممکن نیست برای همیشه 
در یك برنامه رژیمی بمانیم. پس شــاید بهتر باشد به 
جای اینکه در یك رژیم غذایی بمانیم، سبك زندگی 

صفحه 6مان را تغییر دهیم ... صفحه 5

نام نویسى براى 
اسفند انتخاباتى

سه روز پس از شروع نام نویسى مجلس خبرگان ثبت نام كاندیداهاى مجلس شوراى اسالمى هم آغاز شد

 برترین های 
سال 2015

تکنولوژی به کل در رابطه با پیشــرفت اســت. گای 
اوقات این پیشرفت ناچیز و کم اهمیت تلقی میشود، 
اما برخی اوقات نیز تحول و عصری جدید پیش روی 
میگذارد. در سال 2015 بدون شک تحوالت بزرگی 
را شــاهد بودیم و برخــی از جالب تریــن گجت ها را 
در این ســال از نظر گذراندیم. در این ســال برخی از 

صفحه 5گجت های پیشین شاید  ...

مبارزه با تروریسم احتیاج به عزم بین المللی دارد
على الریجانى در كنفرانس مشترک خبرى با رئیس مجلس سناى فرانسه اظهار كرد: در این دیدار مذاكرات 
نسبتا مفصلى در مورد همکارى هاى پارلمانى بین دو كشور و گسترش همکارى اقتصادى و همچنین از همه 
مهمتر مسائل منطقه اى مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه سفر رئیس مجلس 
سناى فرانسه سفر مهمى خواهد بود اظهار كرد: این سفر مى تواند در روابط دوجانبه و روابط پارلمانى و 

صفحه ۲همچنین موضوعات منطقه اى مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن و به خصوص مشکل تروریسم  ...
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ایرانی عشق سینما،  داور 
دیدار بارسلونا - ریورپالته

مصاحبه ظریف با نشریه آمریکایی »نیویورکر«

با کسی سر جنگ نداریم
قدرت های جهانی و منطقه ای شب گذشته باالخره توانستند در نیویورک بر سر قطعنامه ای 

برای پایان دادن به بحران سوریه به توافق برسند. قطعنامه ای که ناظر بر آغاز و پیگیری 
روند گذار سیاسی در سوریه و برگزاری انتخابات در این کشور زیر نظر سازمان ملل است. 

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران که برای شرکت در مذاکرات 
صلح سوریه به نیویورک سفر کرده، در گفت و گو با نشریه آمریکایی 

»نیویورکر« به بیان مهمترین مواضع ایران درباره سوریه و 
صفحه 3صفحه ۲صفحه 3همچنین دیگر مسائل مهم مرتبط پرداخته است ... صفحه 7

علیرضا فغانی داور فینال جام باشگاه های جهان 
شــد. این خبر در حالی 
منتشــر می شود که 
در چند وقتی اســت 
داوران فوتبال در ایران 
با انتقادات فــراوان  ...

همه واکنش ها به طرح مسئله شورای رهبری

شــورای رهبــری؛ تاییدهــا و تكذیب ها
صفحه 3

صفحه 4

عضــو شــورای سیاســتگذاری 
انتخاباتی اصــالح طلبان گفت: 
اگر آقــای عــارف در انتخابات 

مجلس دهم  ...

رئیس ســازمان انرژی هسته ای 
گفت: تاکنون ۱۳۷ تن کیک زرد 

از روسیه  ...

ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز 
گفــت: آقــای علــی الریجانی 
تکذیبیه رسانه ها درباره پیوستنش 

به شورای ائتالف ...

عارف سرلیست 
اصالح طلبان 

ارسال ۹ تن 
اورانیوم غنی 
شده به روسیه

الریجانی 
تكذیب کرد
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تکذیب حضور قالیباف در شوراى ائتالف اصولگرایان 
دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی گفت: قالیباف در هیچ جلسه سیاسی انتخابات مجلس شرکت نکرده است. 
حسین قربانزاده  در خصوص حضور محمدباقر قالیباف در جلسات سیاسی انتخابات محلس، اظهار داشت: تا جایی که بنده 
اطالع دارم نه شخص قالیباف و نه نماینده ای از طرف وی در هیچ جلسه سیاسی انتخابات مجلس شرکت نکرده است. وی 
در ادامه افزود: اگر رسانه ای موضوع حضور قالیباف در جلسات سیاسی انتخابات مجلس را مطرح کرده، صرفا براساس 
گمانه زنی و در حالت خوشبینانه تالش مبتنی بر حسن نیت برای تحقق وحدت حداکثری و ایجاد موج خبری و رسانه ای بوده 
است. دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی در پاسخ به چرایی عدم حضور قالیباف در شورای ائتالف منتسب به 

اصولگرایان گفت: طبیعتا بنده سخنگوی قالیباف نیستم و شرکت یا عدم شرکت وی را باید از خودش بپرسید. قربانزاده با بیان اینکه ما بعنوان جمعیت پیشرفت 
و عدالت در جلسات متعدد دفتر سیاسی با موضوع انتخابات مجلس و چگونگی ورود به آن شرکت کرده ایم، تصریح کرد: موضوعات مرتبط با انتخابات را در 
این جلسات بررسی و معتقدیم همواره باید اتفاقات گذشته را مرور و خطاهایمان را اصالح و نقاط قوت را تقویت کنیم. وی با تاکید بر اینکه جمعیت پیشرفت و 
عدالت ورود جدی به انتخابات خواهد داشت، ادامه داد: در این زمینه رایزنی هایی را نیز آغاز کرده ایم از این رو دفاتر استانی جمعیت در حال راه اندازی است 
و بزودی همه دفاتر فعال خواهند شد. قربانزاده با تاکید بر اینکه براساس اسناد باالدستی نمایندگان فعلی که مجدد نامزد نمایندگی خواهند شد باید در مورد 
موضوعاتی که دغدغه فراگیری در جامعه ایجاد کرده، پاسخگو باشند، گفت: آنها نیز باید در خصوص فعالیت هایشان در این زمینه توضیح دهند و نامزهای 

جدید به جای موضع گیری در موضوعات سطحی و سیاست زده، نگرش و برنامه های خود را که مطالبات به حق مردم است، عرضه کنند.

ارسال ۹ تن اورانیوم غنى شده ایران به روسیه 
رئیس ســازمان انرژی هسته ای گفت: تاکنون 1۳7 تن کیک زرد از روسیه وارد کرده ایم و ظرف چند روز آینده حدود ۹ 

تن اورانیوم غنی شده ما به روسیه صادر خواهد شد.
علی اکبر صالحی در حاشــیه دومین مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به این پرسش که با بسته شــدن پرونده PMD اجرای برجام در چه مرحله ای است؟ اظهار داشت: کارها خوب 
پیش می رود و یکسری اقدامات علی االرض باید در این راستا انجام گیرد. مثل برچیدن سانتریفیوژ که این کار بر طبق 

روالی که اندیشیده شده پیش می رود. ما باید به گونه ای سانتریفیوژها را برداریم که حداقل صدمات را ببینند.
وی در خصوص موضوع اراک افزود: باید مخزن مورد نظر را خارج کنیم که اکنون مقدمات این کار فراهم شده ولی منتظر هستیم که در روز دوشنبه 
ســند دیگری به عنوان سند نهایی در وین به امضاء برسد. این سند، سند چهارم در ارتباط با اراک است که ضمانت کافی برای اینکه ما مطمئن باشیم 
آنها ملتزم به تعهداتشــان هستند، دارد. صالحی ادامه داد: البته ما با اواخر دسامبر که تعطیالت غربی ها است، روبرو شده ایم، اما تالش می کنیم با 

این محدودیت زمانی بر طبق روال پیش برویم و تا هفته سوم دی ماه شاهد رفع تحریم ها باشیم.
رئیس سازمان انرژی هسته ای در خصوص تبادل سوخت اظهار کرد: این موضوع نیز خوب پیش رفته و تاکنون 1۳7 تن کیک زرد از روسیه وارد کرده 
ایم و ظرف چند روز آینده حدود ۹ تن اورانیوم غنی شده ما به روسیه صادر خواهد شد. صالحی در مورد رادیوداروها گفت: تعداد رادیوداروهای تولید شده 

در کشور نسبتا مناسب است و در طول هر زمان با همکاری معاونت علمی به تعداد آنها افزوده می شود.

تنظیم لیست گروه هاى 
تروریستى در سوریه

معاون وزیر خارجه کشــورمان گفت: در گفت وگوی 
ملی سوریه جایی برای تروریســت ها وجود ندارد اما 
معارضه واقعی و معتقد به راهکار سیاسی ، نقش خود 

را ایفا خواهد کرد.
حســین امیرعبداللهیان، معاون عربــی و آفریقای 
وزیر خارجه کشــورمان در ارزیابی از سومین نشست 
حل بحران حــل ســوریه در نیویورک ، بــا بیان این 
که در ســومین نشســت بین المللی سوریه اختالف 
اساسی بر ســر تعیین مصادیق گروه های تروریستی 
بود، تاکید کرد :وزیر خارجه کشــورمان که ریاســت 
هیات ایرانــی را برعهده داشــت با اســتدالل های 
منطقــی مانــع آن شــد کــه لیســتی جهــت دار در 
موضوع گروه های تروریســتی به تصویب برسد و در 
نهایت توافق شــد که کارگروهی متشــکل از ایران ، 
روســیه، عمان ، مصر ، ترکیه ، اردن و فرانسه برای 
 تنظیم این لیســت و ارائه آن به ســازمان ملل اقدام 

نمایند.
امیرعبداللهیان با اشاره به قطعنامه مصوب شورای 
امنیت افزود: تهــران از توقف درگیری هــا ، مبارزه 
جدی با تروریســم ، آغــاز روند سیاســی و کمک به 
 بازگشــت آوارگان ســوریه بــه کشورشــان حمایت 

می کند.
این دیپلمات کشــورمان تاکید کرد : تهران ، مسکو 
و تعدادی از کشــورهای شــرکت کننده در اجالس 
معتقدنــد هیچ کس نمی تواند به جای مردم ســوریه 

تصمیم بگیرد.
امیرعبداللهیــان افزود: ما به حمایــت های خود از 
ســوریه ادامه می دهیم و در پایان روند سیاسی فقط 

مردم سوریه تصمیم خواهند گرفت.
ایــن دیپلمــات کشــورمان با بیــان این کــه ما از 
گفت وگوهای سوری-ســوری حمایــت می کنیم 
ادامه داد: در گفت وگوی ملی ســوریه جایی برای 

تروریست ها وجود ندارد اما معارضه واقعی و معتقد 
به راهکار سیاســی ، نقش خــود را ایفا خواهد کرد 
انتظار مــی رود قطعنامه جدید ســازمان ملل روند 
مبارزه بــا تروریســم و فرایند سیاســی را بر مبنای 
تعهد کشــورها و رای شفاف مردم ســوریه تقویت 

کند.
معاون وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: اکنون زمان 
آن گذشته است که برخی بخواهند با استفاده ابزاری 

از تروریسم به مداخالت خود در سوریه ادامه دهند.
وی ادامــه داد : اینکه بشــار اســد در پایــان روند 
سیاسی مجددا کاندیدا شود به خود ایشان مربوط 
اســت و در نهایت مردم ســوریه انتخــاب خواهند 
کرد و موضوع رهبری ســوریه در صالحیت مردم 

سوریه است.
امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کــرد : اســتقالل ، 
حاکمیت ، وحــدت ملی و حفــظ تمامیت ارضی از 
اصول اساســی راه حل سیاســی ســوریه به شمار 

می رود.

نام نویسی برای اسفند انتخاباتی
سه روز پس از شروع نام نویسی مجلس خبرگان ثبت نام کاندیداهاى مجلس شوراى اسالمی هم آغاز شد

پنجشــنبه نخستین روز نام نویســی از کاندیداهای خبرگان رهبری بود و امروز 
نخستین روز نام نویسی از کاندیداهای مجلس که تا پایان مهلت امروز 147 نفر 
برای خبرگان و 845 نفر برای مجلس نام نویسی کردند. در میان نام های ثبت 
شده اما چهره های شاخص کم نبودند و به این ترتیب با مشخص شدن نامزدها 
و به واقعیت پیوستن گمانه زنی ها فضای انتخاباتی کشور برای دو انتخاباتی که 
هر یک به نوبه خود اهمیت ویژه ای دارند، گرم تر می شود؛ هرچند این نامزدها 
هنوز تایید صالحیت نشده اند و با اعالم نتایج احراز صالحیت ها شور انتخاباتی 

وارد فاز جدیدتری خواهد شد.

سید حسن براى »جمهورى اسالمی« آمد
شــاید مهم ترین نامزد انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری، سید حسن 
خمینی باشد. نوه امام خمینی بنیان گذار جمهوری اسالمی و رهبر سابق ایران 
که بعد از مدت ها دعوت، ده روز پیش گذشته اعالم کرد کاندیدا خواهد شد. خبر 
اعالم کاندیداتوری سید حسن خمینی در هفته گذشته همچون بمبی در رسانه 
های داخلی و نیز رســانه های خارج از کشور پیچید و واکنش های متفاوتی در 
پی داشــت، از استقبال دوســتداران تا ابراز نگرانی و اتهام زنی های مخالفان. 
مخالفان از عدم صالحیت الزم فقهی خمینــی جوان برای حضور در خبرگان 
سخن می گفتند، یا اســتدالل می کردند که امام )ره( مخالف حضور بیتش در 
سیاست بود، یا اینکه می گفتند اصالح طلبان و فتنه گران دارند با کاندیدا کردن 

سید حسن، از نام و ظرفیت »خمینی« سوءاستفاده می کنند.
اما خمینــی جوان به این انتقادها وقعی ننهاد و روز دوم برای نام نویســی اقدام 
کرد و در سخنانی گفت: آبرویش را برای اعتالی نام جهوری اسالمی گذاشته و 
خواهد گذاشت. یادگار امام در اولین اظهار نظر خود پس از ثبت نام در انتحابات 
مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران حاضر در ســتاد انتخابات کشور با 
بیان اینکه به طور مستقل وارد انتخابات شده، به واکنش های مختلف نسبت به 
کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس  خبرگان رهبری اشاره کرد و در خصوص 
کسانی که کاندیداتوری او را به عنوان یک اختالف و شکاف در نظام جمهوری 
اسالمی عنوان کردند، گفت: »اساسا حضورم در انتخابات به تبعیت از فرمایش 
امام اســت که ما را به دفاع از مبانی جمهوری اســالمی تا پای جان و آن چه در 
توان داریم، تشویق کردند«. سید حسن خمینی همچنین با یادآوری سخن امام 
)ره( تاکید کرد: »هیچ راهی جز این که »جمهوری اســالمی نه یک کلمه کم و 

نه یک کلمه بیش« را به عنوان آمال و آرزو های خود داشته باشیم، نداریم«. 

آیا زنان به خبرگان پنجم راه می یابند؟
اما شاید از خبرسازترین اتفاقات این دوره مجلس خبرگان، الاقل در روزهای نام 
نویسی، حضور زنان باشــد. موضوع حضور زنان در مجلس خبرگان نیز در ماه 

های قبل و هم زمان با تالش ها برای افزایش حضور آن ها در مجلس شورای 
اسالمی مطرح شد. آیت الله موسوی بجنوردی در مصاحبه ای اعالم کرد که 
زن فقیه داریم و زنان می توانند در خبرگان حضور یابند. او با بیان اینکه »رجل« 
در قانون به معنای شخصیت است و نه مرد، تصریح کرد: »عقیده ام این است 
که هیچ منعی برای حضور زنان در مجلس خبرگان نیســت. شــرعًا نمی توانیم 
بگوییم، جنسیت در مجلس خبرگان مالک است باید اهل خبره باشند کجا آمده 
که جنسیت باید مرد باشد. عقیده ام این است که زن می تواند مرجع تقلید شود. 
چون در مرجع تقلید، فقیه و اعلم می خواهیم. اکنون زن فقیه داریم، نمی گویم 
اعلم اما امکان دارد زنی فردا اعلم شــود«. پس از این سخنان بود که رسانه ها 
بــه نبود ممانعت قانونی بــرای حضور زنان در خبــرگان پرداختند و موالوردی، 
معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز از زنان برای حضور در خبرگان دعوت کرد.

اما بعد از اعالم خبر نام نویســی زنان در مجلس خبرگان ســخنگوی شــورای 
نگهبان با بیان اینکه براســاس فصل دوم ماده ۳ شرایطی برای کاندیدا ها ذکر 
شــده که در آن جنسیت نیامده است، گفت شــرایط حضور آن ها در انتخابات 

خبرگان را فقهای شورای نگهبان باید احراز کنند. 
در این بین انتشار ویدوئویی از سخنان آیت الله مصباح یزدی در سال 85، داغ 
شد که در آن می گوید: »حضور بانوان مجتهده ای که واجد سایر شرایط خبرگان 
باشند، از لحاظ حقوقی طبق اظهارنظر شورای نگهبان، بالمانع است. از لحاظ 
فقهی، در اظهارنظر کارشــناس، مرد بودن شرط نیست«. وی ادامه می دهد: 
»خبرگان باید ولی فقیه منصوب از ســوی خدا را شناســایی کنند. اما اگر شان 
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از شــؤون مدیریتی باشد، چنانکه در نظریه 
انتخابی بودن رهبر، مطرح است ممکن است شرکت زنان اشکال داشته باشد، 
زیرا آن ها می خواهند به رهبر مشــروعیت بدهند؛ ولی طبق نظریه انتصابی که 

دیدگاه ما هم همین است، حضور بانوان در خبرگان اشکالی ندارد«.
گفتنی اســت مجالس در دوره های اول و دوم خبرگان زنی حضور نداشت و در 
دوره سوم هم از میان ٩ نامزد زن کسی به مرحله رای گیری نرسید تا به این ترتیب 

در دور چهارم انتخابات این مجلس هیچ زنی برای نامزدی نام نویسی نکند.

غرضی هم می آید، این بار براى خبرگان!
از خبرهای جالب دیگر نام نویسی خبرگان هم اعالم آمادگی محمد غرضی برای 
حضور در خبرگان بود. سید محمد غرضی که او را از انتخابات ریاست جمهوری 
دوره قبل به یاد داریم، با انتشــار پیام ویدئویی کوتاهی این خبر را اعالم کرد. او 
در این ویدئو می گوید: »کسی که می خواهد در خبرگان شرکت کند، حتما نباید 
روحانی باشــد؛ من هم چون بیش از 60 ســال به فقه شــیعه عمل کرده ام، در 
موقعیتی که پیدا شده، می روم و امتحان می دهم؛ اگر قبول شدم، ان شاألله در 

این مجلس شرکت می کنم«. 

غرضی همچنین همزمان با انتشار این پیام، در یادداشتی نوشت: » معصومین 
علیهم الســالم کل دین را چنیــن تعریف کرده اند. تفقه در دیــن، تقدیر و تدبیر 
معیشت و استقامت در مشکالت. بنده سوال کردم آیا شرکت در خبرگان رهبری 
مستلزم روحانی بودن است؟ فرمودند امتحان می گذاریم و هر کس در امتحان 
قبول شــد، می تواند شرکت کند. بنده چون بیش از شــصت سال در مجموعه 
تصمیمات خود اعــم از زندگی یا کارهــای اجتماعی فقط به فقه شــیعه عمل 
کرده ام، موقعیتی یافتم که این اعمال فقهی را به بوته امتحان بگذارم و در مراجع 
تصمیم گیری مورد قضاوت قرار گیرم. لذا در پنجمین انتخابات خبرگان رهبری 
نیز ثبت نام خواهم کرد و امتحان خواهم داد«. گفتنی است غرضی پیش از این 
نیز جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی اعالم آمادگی کرده بود.
اما فرد دیگری کــه در انتخابات خبرگان این دوره ثبت نام کرده، ســیدمحمود 
علوی، وزیر اطالعات اســت. کاندیداتوری علوی اما از این جهت جالب توجه 
اســت که او در دوره چهــارم انتخابات خبرگان نیز شــرکت کرده بــود، ولی رد 
صالحیت شده بود. حجت االسالم علوی در زمانی که ردصالحیت شد، عضو 
مجلس خبرگان سوم بود، اما علت رد صالحیتش »عدم التزام عملی به اسالم 

و نظام« عنوان شده بود!

روز شلوغ نام نویسی انتخابات مجلس
اما امروز اولین روز از نام نویســی نامزدهای انتخابات مجلس بود؛ هرچند خبر 
چهره های شاخص زیادی در اولین روز حضور نیافتند. عزت الله تقواییان دبیر 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات و دبیر سیاســی مجمع دانش آموختگان 
ایران اسالمی، ژیال شریعت پناهی از مدیران سابق سازمان انرژی اتمی که در 
کمپین »به سوی تغییر چهره مردانه مجلس« حضور دارد و شعارش »به برابری 
رای می دهیم« اســت، از نامزدهای اصالح طلبی هستند که امروز برای ثبت 
نام حضور یافتند. همچنیــن از نمایندگان فعلی مجلس می توان به احمد علی 
مقیمی نماینده بهشهر و عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، حجت االسالم 
سادات ابراهیمی نماینده شوشتر و گوتوند، اسفندیار اختیاری نماینده  زرتشتیان 
و ارسالن فتحی پور نماینده مردم کلیبر اشاره کرد. کاظم دلخوش، حسن مرادی 

و جالل ساداتیان از نمایندگان سابق مجلس نیز امروز ثبت نام کرده اند. 
از حاشــیه های ثبت نام کاندیداهای مجلس در روز اول نیز می توان به حضور 
فردی با شناسنامه مخدوش و همچنین داوطلبی معلول اشاره کرد. گفتنی است 
این فرد معلول دارای دکترای مدیریت دولتی و اســتاد دانشگاه آزاد پرند و مدیر 
گروه مدیریت این دانشگاه است که همچنین نایب رییسی کانون معلولین استان 
تهران را عهده دار اســت. این فرد درباره انگیزه حضور خود برای کاندیداتوری 
در انتخابات حضور در جایگاه سیاست گذاری به خصوص دفاع از حقوق قشر 

معلول را مورد تاکید قرار داد.

پیگیری روزواکنش روز

مبارزه با تروریسم احتیاج به عزم بین المللى دارد
علی الریجانی در کنفرانس مشــترک خبری با رئیس مجلس سنای فرانسه اظهار کرد: در این دیدار مذاکرات نسبتا مفصلی در مورد همکاری های پارلمانی بین دو کشور و گسترش همکاری اقتصادی و همچنین 
از همه مهمتر مســائل منطقه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ســفر رئیس مجلس سنای فرانسه ســفر مهمی خواهد بود اظهار کرد: این سفر می تواند در روابط دوجانبه و روابط 
پارلمانی و همچنین موضوعات منطقه ای مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن و به خصوص مشکل تروریسم موثر باشد. الریجانی با توجه به اینکه سابقه ارتباطی بین ایران و فرانسه همکارهای گسترده بین دو کشور 
است ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس مجلس سنای فرانسه در این چارچوب ها بوده و دارای دستاوردهای مهمی باشد. رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: فکر می کنم فرانسه از سایر کشورهای اروپایی 
بیشتر مستحق است تا در رابطه با تروریسم فعال باشد؛ چون در دوره های اخیر فاجعه مهمی به وسیله تروریست ها در فرانسه رخ داد و بحث های مهم در رابطه با تروریسم بحث جدی بوده که فکر می کنم 
ابعاد مختلف و الیه های آن را می توان مورد بررســی قرار داد. الریجانی در ادامه با بیان اینکه رییس سنای فرانسه و رییس امنیت این کشور دیدگاه های خود را مطرح کردند اظهار کرد: باید توجه داشت 

مبارزه با تروریسم احتیاج به عزم بین المللی دارد؛ البته یک ظرافت های واقع بینانه در این مسأله است که باید مورد توجه قرار گیرد و فکر می کنم بحث هایمان خیلی دقیق، سازنده و رو به جلو باشد.

سیاسی
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شورای رهبری؛ تاییدها و تكذیب ها
همه واكنش ها به طرح مسئله شوراى رهبرى

»شورای رهبری« یکی از بحث هایی است که این روزها و در آستانه انتخابات 
مجلس خبرگان بار دیگر مطرح شــده است. بحثی که با اظهارات هفته قبل 
هاشمی رفسنجانی شروع شد و واکنش ها درخصوص آن تا امروز ادامه دارد. 
هاشــمی رفســنجانی در مصاحبه ای در هفته گذشــته گفت کــه در قانون 
اساسی، رهبری را از اول شــورایی نوشتند و وقتی که امام )ره( رحلت کردند 
و آن ها می خواســتند رهبری را انتخاب کنند، قانون اساســی شورایی بود و 
هنوز اصالح نشده بود. هاشمی درخصوص نظر امام درمورد مسئله شورایی 
یا فردی بودن رهبری گفت: »خود امام جمله ای گفته بودند که ســند شــد. 
ایشان گفته بودند که شورایی خیلی جواب نمی دهد و من فکر می کنم که فرد 
بهتر و زود تر می تواند تصمیم بگیرد. این در حد صحبت بود و نه در دســتور، 

چون اظهارنظری کرده بودند«. 
هاشــمی درمورد انتخاب رهبر جدید پس از امام نیز با بیان اینکه آن ها ابتدا 
شــورا را در نظر گرفته اند و آیات موســوی اردبیلی، مشــکینی و خامنه ای را 
به عنوان شــورا به جلسه پیشــنهاد کرده اند، گفت: »خود آیت الله خامنه ای 
طرفدار شــورا و عضو پیشــنهادی ما هم بودند. صحبت بســیار مستدلی در 
طرفداری از شــورایی کردند و گفتند که باید شورایی باشد«. به گفته او وقتی 
در رای گیری، نهایتا رهبری فردی انتخاب شــد، آن هــا آیت الله خامنه ای 
را پیشــنهاد داده اند: »ایشان پشــت تریبون رفتند و گفتند: من فرد را قبول 
ندارم، چرا مرا نامزد می کنید؟ قبــول نمی کنم. من گفتم: نظر ما هم همین 
بود. ولی رأی گیری کردیم و االن قانون شــد و اگر شما نباشید، فرد دیگری 

باید بیاید. ایشــان جواب مرا ندادند و رفتند در جایشان نشستند«. 

 شوراى رهبرى خالف قانون اساسی است
یکــی از واکنش هــا به اظهارات هاشــمی از ســوی آیت اللــه محمد مومن 
قمی، عضو مجلــس خبرگان رهبری بود. آیت الله مومن تاکید کرده اســت 
که موضوع شــورایی شــدن رهبری خالف قانون اساســی است. او که خود 
در جلســه تاریخی خبرگان رهبری در ســال 68 برای انتخاب جانشین امام 
خمینی به عنوان منشی هیات رئیســه حضور داشته درخصوص اینکه آیا ما 
می توانیم در موضوع رهبری نظام، تصمیم شورایی یا همان رهبری شورایی 
داشــته باشــیم، تصریح کرد که مطابق اصل 170 قانون اساســی خبرگان 
رهبری تنها یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند 
و این موضوع در متن اصالحیه قانون اساســی در سال 68 آماده است. وی 
با بیان ایــن موضوع تاکید کرد: »رهبر منتخب خبرگان، والیت امر اســت و 
همه مسئولیت های ناشــی از آن را برعهده خواهد داشت«. آیت الله مومن 
همچنین افزود کــه اگر 15 نفر یا 20 نفر هم در خبرگان از شــورای رهبری 
حرفی بزنند اهمیتی ندارد، زیرا کالم ایشان مثمرثمر نیست و شورای رهبری 

خالف قانون اساسی است. 
آیت اللــه مومن ادامه می دهد: »مــن در کتاب »الوالیــه االلهیه« راجع به 
اینکه رهبر در زمان غیبت یک نفر یا چند نفر باشــد بحث کردم و از نظر ادله 
شــرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشــد. ولی صرف نظر از اینکه 
روایات چه می گوید باید از نظر قانونی و شــرعی بر روی این موضوع حســاب 

کنیم. وقتی رهبر یک نفر شــد دیگران حق عــزل و نصب ندارد، یعنی آقایی 
که مرجع تقلید اســت مقلدانش می توانند از او تقلید کنند اما حق ندارد بگوید 
رئیس جمهــور تو رئیس جمهور نباش و من تــو را عزل کردم؛ این حق عزل و 
نصب کردن فقط برای رهبر اســت. رهبر وقتی یکی بود دیگر شورا نداریم«.

شوراى رهبرى، حیله جدید فتنه گران
ســردار فیروزآبادی نیز در واکنش به اظهارات هاشمی، ایده »شورا« را حیله 
ای جدید از سوی فتنه گران عنوان کرد. او در یادداشتی با بیان اینکه تالش 
های ســابق فتنه گران ناموفق بوده است، نوشــت: »امروز که شمشیر فتنه 
کند شده است، حیله جدیدی به نام »شــورا« به کار گرفته می شود تا راهکار 
قانون اساسی برای شــرایط اضطرار با طرح شورا در مجمع خبرگان، والیت 
فقیه زنده، پویا و برقرار در کشــو را بشــکنند«. فیروزآبادی با هشدار به مردم 
در این خصوص نوشــت: »مردم به گوش باشید که کلید شکستن استحکام 
داخلی اقتدار ایران اســالمی، امروز واژه »شورا« اســت. آنان که این واژه را 
به کار می برند، کســانی هســتند که امامت فتنه گران در نماز جمعه، شیرین 
جلــوه کرد و جمعی از اهالــی فتنه به صورت مختلط و با کفش پس از شــعار 
علیه مقدســات مــردم در صفوف نماز جمعــه به آنان اقتدا کردند و ســخنی 
نگفتند و علیه تندروان ساختارشــکن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

سکوت کردند«. 
وی بــا بیان اینکه در تاریــخ هیچ گاه امامت شــورایی و فرماندهی کل قوایی 

شورایی را شــاهد نبوده ایم، تصریح کرد که بر فرض محال چنانچه شورا 
بــه جای مقام والیــت مطلقه فقیه که در قانون اساســی آمده اســت، 

بنشیند، در کشــور چندزبانی پیش خواهد آمد و استحکام وحدت در 
برابر آمریکا و صهیونیســت و دشمنان استکباری و مرتجع، شکسته 

خواهد شد.

حتی آیت الله خامنه اى هم موافق شوراى رهبرى بودند
اما آیت الله سیدحســن موســوی تبریزی امروز در گفت و گویی با اشاره 

به مواضع اخیر ســردار فیروزآبادی در خصوص مجلــس خبرگان رهبری و 
بحث شورایی بودن آن گفت: »مســئله شورایی اداره شدن رهبری یا فردی 
اداره شدن آن ربطی به له یا علیه والیت فقیه بودن ندارد«.آیت الله موسوی 
تبریزی با بیان اینکه والیت فقیه ممکن اســت با ترکیــب فقهایی به صورت 
شورایی یا به صورت یک نفره اداره شــود، گفت: » ما در قانون اساسی اولیه 

جمهوری اســالمی ایران که تمام مراجع تقلید بــه آن رای دادند و عالوه 
بر آن خود حضرت امــام خمینی )ره( و آیت اللــه خامنه ای هم به 

آن رای دادند«. 
دادستان اسبق کل انقالب در زمان امام خمینی، با بیان 

اینکه اگر به قانون اساسی اولیه جمهوری اسالمی 
ایــران مراجعه کنیم بســیاری از شــبهات حل 

خواهد شــد٬ تاکید کرد: »اگر بنا بود شورایی 
بودن رهبــری و مطرح کردن ایــن موضوع 

ضدیت با والیت فقیه باشد، چرا حضرت امام خمینی)ره(، آیت الله خامنه ای 
و همه مراجع آن زمان در جامعه آن را مطرح کردند؟«

وی با اشــاره به اینکه بعد از 10 سال از تثبیت اولین قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران این مسئله مجددًا مورد بررســی قرار گرفت و گفتند رهبریت 
نظام شورایی نباشد، گفت هنوز هم عده ای نظرشان این است که اداره شدن 
رهبری جامعه به صورت شورایی بهتر است و البته این موضوع در حال حاضر 
یک پیشنهاد اســت و قانون ما نیست و االن اگر کســی این نظریه را داشت 

باید در قانون اساسی تغییر ایجاد کند.
به گفته آیت الله موســوی تبریزی وقتی در اولین قانون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران بحث شورایی اداره شدن رهبری مطرح شده بود همه بزرگان، 
علما و مراجع و همین طور خود  آیت الله خامنه ای به آن رای دادند، هیچ کس 
حتی یک نفر هم نگفت که این بحث مخالفت با والیت فقیه است. وی افزود: 
»والیت فقیه یعنی اینکه فقه حاکم باشد و البته گاهی فقیه به تنهایی می تواند 
حاکم باشد و گاهی هم شــورایی می تواند اداره شود؛ این موضوع بستگی به 
این دارد که نمایندگان مردم چه چیز را صالح می دانند«. موســوی تبریزی 
همچنیــن تصریح کــرد که آیت الله هاشــمی این بحث تاریخــی را در مورد 
خبرگان را مطرح کرده انــد که واکنش برخی به نقل تاریخ جای تعجب دارد.

سران کشورهاى اسالمى از اتحاد قالبى ضد تروریسم آل سعود برائت جویند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اتحاد ضد تروریسم دست ساز سعودی، خطاب به سران کشورهایی که نامشان در فهرست آمده است گفت: هرچه زودتر از اتحاد دروغین ضد تروریسم آل سعود برائت 

جویید. سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در واکنش به رسوایی جدید آل سعود در ایجاد اتحاد کاذب و دست ساز ضد تروریسم گفت: اقدام خودسرانه آل سعود جز رسوایی نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت. 
سعودی ها بی جهت دست و پا می زنند و اتحاد مصنوعی ضد تروریسم تشکیل می دهند. وی افزود: حکام سعودی به واسطه عملکرد خود به زودی به عنوان جنایت کاران جنگی محاکمه خواهند شد. آنها بایستی 

پاســخ خونریزی های داعش در سوریه و عراق و نیز کشتار بی حســاب بی گناهان زنان و کودکان را در مدرسه ها، بیمارستان ها و خانه های مسکونی مردم یمن بدهند. فیروزآبادی با بیان اینکه "در بین حاکمان 
کشورهای اسالمی به جز حاکمان کودتاچی عربستان سعودی کسی پیرو مکتب انحرافی وهابیت نیست" تصریح کرد: کشورهایی که در بودن نامشان در اتحاد کاذب ضد تروریسم دست ساز سعودی سکوت 

کنند ضمن اینکه همراهی با ظلم و ظالم را پذیرفته اند، پیوســت پرونده ســعودی های جنایت کار خواهند شد و مورد سوال ملت هایشــان قرار می گیرند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به سران این 
کشورها تأیید کرد: بهتر است هرچه زودتر برائت خود از این اتحاد قالبی ضد تروریسم را به اطالع مردم جهان و مردم کشورشان برسانند، تا این دروغ سعودی ها افشاء شود.

عارف سرلیست اصالح طلبان 
عضــو شــورای سیاســتگذاری انتخاباتی 
اصــالح طلبــان گفــت: اگر آقــای عارف 
در انتخابــات مجلس دهم ثبت نــام کند، 
سرلیســت اصالح طلبان خواهد بود.احمد 
حکیمی پور عضو شــورای سیاســتگذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان درباره برخی اخبار 

منتشر شــده در مورد لیست های اصالح طلبان اظهار داشت: پس از ثبت 
نام و بررسی صالحیت ها لیست ها مشخص می شود.وی با بیان اینکه هم 
اکنون لیســت هایی در فضای رسانه ای مطرح شــده که گمانه زنی است، 
گفت: شورای سیاستگذاری هنوز به لیســت ها ورود پیدا نکرده است.این 
عضو شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان در خصوص سرلیست 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس دهم تصریــح کرد: اگر آقای عارف در 
انتخابات مجلس دهم ثبت نام کند، وی سرلیست اصالح طلبان خواهد بود.

تالش علیه وحدت اصولگرایان
احمد ســالک، عضو جامعه روحانیت مبارز 
گفت که تــالش 17 اپوزیســیون خــارج از 
کشور، مبتنی بر تشــدید اختالف در جامعه 
اصول گرایی است. او همچنین تاکید کرد که 
شرایط کنونی ایجاب می کند اصولگرایان به 
وحدت برسند. این نماینده اصولگرای مجلس 

درباره وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس و خبرگان عنوان کرد: من فرآیند 
حرکت اصولگرایی را در وحدت مطلوب می دانم؛ به خصوص اینکه حضرات 
آیات عظــام آقای موحدی کرمانی، یزدی و مصباح یزدی با قدرت در صحنه 
رسالت خود در جهت تقویت منشور اصولگرایی ایستاده اند. این نکته خوبی است 
و من فکر می کنم به خوبی پیش می رود. او ادامه داد: منتهی اصولگرایان باید 
هوشیاری خود را نسبت به مسائل داخلی و جریانات رقیب و بیرون کشور داشته 
باشند. این نکته ای است که باید به آن توجه ویژه ای کرد؛ روند، روند خوبی است.

الریجانى تکذیب كرد
ســخنگوی جامعه روحانیت مبــارز گفت: 
آقای علی الریجانی تکذیبیه رسانه ها درباره 
پیوستنش به شــورای ائتالف اصولگرایان 
را تکذیب کرد. حجت االســالم والمسلمین 
غالمرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: بنده 
تکذیبیه ای را امروز در یکی از روزنامه ها دیدم 

مبنی بر اینکه آقای الریجانی به شورای ائتالف اصولگرایان نپیوسته  است. 
لذا در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام این تکذیبیه را به اقای علی 
الریجانی نشــان دادم. وی ادامه داد: آقای الریجانــی این تکذیبیه را قبول 
نداشت؛ یعنی به عبارت دیگر آقای الریجانی همچنان بر عهد خود در پیوستن 
به شورای ائتالف اصولگرایان پایبند است؛ لذا آن تکذیبیه را تکذیب می کند.  
مصباحی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: من در جلسه امروز مجمع تشخیص 
به آقای الریجانی گفتم که این را بگویید که تکذیب کنند و او هم قبول داشت.

 بشار اسد 
خط قرمز ایران است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: جمهوری اسالمی ایران دولت 
کنونی بشار اســد را دولتی مقاوم می داند که به خط 
مقاومت و مردم این کشــور وفادار است و در همین 

راستا نیز مورد حمایت ما قرار می گیرد.
وی در رابطه بــا تصویب قطعنامه ســازمان ملل در 
رابطه با قطع کمک به داعش گفت: این کار بســیار 
دیر انجام شــد و ما تا امروز شــاهد جنایات متعدد و 
خرابی های بسیاری هســتیم که داعش در عراق و 

سوریه به وجود آورد.
والیتی با اشــاره به اعتــراف هیــالری کلینتون در 
کتاب خاطرات خــود مبنی بر به وجود آمدن داعش 
توســط آمریکا گفت: امروز همه دنیــا از این جنایت 
آنها با خبر شــده اند و می دانند که داعش از ســوی 
غرب پشــتیبانی و حمایت شده است. از نظر من این 
کشورها باید جنایتکار جنگی شــناخته شده و مورد 

محاکمه قرار بگیرند.
والیتی با تاکید بر این که امروز تاریخ انقضای داعش 
به ســر آمده اســت، افزود: امروز همه می دانند که 
داعش شکست خورده است. با این حال غربی ها در 
عرصه ی بین المللی بــه همراه همکاران منطقه ای 
خود باید پاسخگوی جنایت هایی که این گروه انجام 
داده اند باشند و در مجامع بین المللی و دادگاههای 

بین المللی نیز به این سواالت پاسخ بدهند.
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع در رابطه 
با تاکیدهایش مبنی بر این که بشــار اســد خط قرمز 
ایران است، تاکید کرد: بشار اسد و دولت سوریه خط 
قرمز ایران هستند و ظرف 5 سال گذشته آنها مقابل 
تروریست ها ایستادگی کردند. دولت سوریه در مقابل 
همه محدودیت ها و مشکالت ایستادگی کرده است 
و مردم سوریه هیچ گاه فردی را نمی توانند پیدا کنند 

که به اندازه بشار اسد به آنها وفادار باشد.

وی با بیان اینکــه جمهوری اســالمی ایران دولت 
فعلی سوریه را دولتی مقاوم می داند گفت: بشار اسد 
به خط مقاومت و مردم ســوریه وفادار است بنابراین 
هیچ کس حق ندارد خارج از مرزهای این کشور برای 
مردم سوریه تعیین تکلیف کند. والیتی همچنین در 
رابطه با تحــوالت اخیر در نیجریه نیز این تحوالت را 
بیداری مسلمانان نیجریه خواند و تاکید کرد: جاذبه 
بیداری اسالمی و انقالب اسالمی ایران باعث چنین 
بیداری شده است و موجب شده ظرف چندین سال 
میلیون هــا نفر از مردم نیجریه راه امــام و رهبری را 
پیش بگیرند. ولی عوامل بیگانه در ارتش نیجریه به 

شیعیان و تظاهرات آنها حمله کردند.
وی ادامــه داد: مظلومیــت مــردم نیجریــه باعث 
می شــود که در ســالهای آینده تظاهــرات مردم در 
روز اربعین به مراتب گســترده تر باشــد. رئیس مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع خواستار اتمام محاصره 
عالمه زکزاکی شد و گفت: اینع المه بزرگ باید آزاد 
شده و مورد احترام قرار بگیرد. همچنین جنایتکاران 

نیز باید از سوی دولت محاکمه شوند.

تدبیر و امید نوشت: شهردارى بیت المال را کجا خرج می کند؟
اگر مسئوالن شهرداری تهران به دنبال پاسخ این سوال می گردند که "پولی که از عوارض دریافتی از مردم به دست می آید" در کجا و چگونه 

هزینه می شود بهتر است خود قدم پیش گذاشته و ابهامات مربوط به حسابرسی از سازمان های زیرمجموعه خود را پاسخ دهد.

 خبرآنالین نوشت: 9 دوره انتخابات مجلس در یک نگاه
در میان مجالس نه گانه شورای اسالمی، ترکیب نمایندگان تهران در مجالس چهارم و هفتم تا نهم از ابتدا تا انتها ثابت مانده و به سبب فوت، 

شهادت و یا تغییر سمت از مجلس به دولت، تغییر نکرده و ناگزیر از برگزاری انتخابات میان دوره ای در این حوزه انتخابیه نشده است.

 رویداد ۲4 نوشت: چه زمانی مجلس در راس امور است؟
از آنجا که در ایران انحالل پارلمان پیش بینی نشده است و از طرفی می تواند با رای عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور زمینه برکناری آن 

را فراهم کند، قدرت مجلس تا حدودی افزایش یافته است.

 مشرق نیوز نوشت: سواالتی آسان از برادر سید حسن خمینی
شاید یادتان باشد حضرت امام در جریان اهانت جبهه ملی به حکم قصاص چه موضعی اتخاذ کردند! آیا شما در برابر توهین یکی از اعضای 

جبهه ملی به حکم قصاص در روزنامه آسمان )در سال جاری( واکنشی نشان دادید؟

 جهان نیوز نوشت: وقتی که ساز سیاسی خانواده آقاى هاشمی را BBC کوک می کند
تمرکز و خط دهی این رسانه انگلیسی در موضوع تبعیض جنسیتی و محدودیت بانوان در ایران متاسفانه با همراهی برخی از جریان های 

سیاسی داخل کشورمواجه شده است. از جمله خانواده و منسوبان آقای هاشمی رفسنجانی.

عکس روزسایت نگار

ثبت نام انتخابات پنجمین 
دوره مجلس خبرگان و 
دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در فرمانداری های 
سراسر کشور انجام می شود. 
اثبت نام انتخابات مجلس 
خبرگان از روز پنجشنبه 26 
آذر آغاز شده بود و تا دوم دی 
ماه ادامه دارد، همچنین 
ثبت نام انتخابات مجلس 
شورای اسالمی از امروز 
شنبه)28 آذر( آغاز شده است 
و تا جمعه 4 دی ادامه خواهد 
داشت.

خبرنامه
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رصدخانه

با کسی سر جنگ نداریم 
مصاحبه ظریف با نشریه آمریکایى »نیویوركر«

قدرت هاى جهانی و منطقه اى شب گذشته باالخره توانستند در نیویورک بر سر قطعنامه اى براى پایان دادن به بحران سوریه به توافق برسند. قطعنامه اى که ناظر بر آغاز و 
پیگیرى روند گذار سیاسی در سوریه و برگزارى انتخابات در این کشور زیر نظر سازمان ملل است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهورى اسالمی ایران که براى شرکت 
در مذاکرات صلح سوریه به نیویورک سفر کرده، در گفت و گو با نشریه آمریکایی »نیویورکر« به بیان مهمترین مواضع ایران درباره سوریه و همچنین دیگر مسائل مهم مرتبط 

پرداخته است. در ذیل، بخشی از این مصاحبه آمده است:

آیا شما فکر می کنید روند صلح سوریه نتیجه محسوس و پایدارى داشته باشد؟
هدف ما دراینجا، تســریع روند اتحاد ملی و آشتی بین سوری هایی است که عالقمند به یافتن راه حل 
صلح آمیز هستند؛ نه کسانی که مصمم به نابودی سوریه با عقیده منحرف هستند. این دستور کار است.

ایران چه نقشــی براى رئیس جمهور اســد در دوره دولت انتقالی شــش ماهه 
می بیند؟

تصمیم درباره این که نقش هر کسی در این روند چه خواهد بود، بر عهده ما نیست و نباید درباره نقش 
هیچ کس دیگری نیز تصمیم گرفته شود. برای همه مهم است اطمینان یابند که این روند صلح ادامه 
خواهد یافت و آتش بس حاصل خواهد شــد. البته هیچ آتش بســی با داعش، جبهه النصره و القاعده 
صورت نخواهد گرفت. بنابراین، دو مسیر جداگانه وجود دارد. یک مسیر این است که دولت سوریه و 
مخالفانی که عالقمند به آینده توأم با صلح برای ســوریه هستند، برای اتحاد ملی و روند سیاسی کنار 
هم گرد آیند. همزمان، الزم است همه حمایت از گروه های افراطی را متوقف کنند و جلوی دستیابی 

آن ها به سالح و کمک های مالی را بگیرند و در کنار یکدیگر با آن ها بجنگند. 
آیا ایران آماده است اطمینان دهد که رئیس جمهور اسد و نیروهایش آتش بس 
کامل را رعایت خواهند کرد و افکندن بمب هاى بشکه اى و کارزار علیه گروه هاى 

شورشی را متوقف می کنند؟
به مردم اطالعات غلط داده شــده است. حقیقت این است که این جنگ که در سوریه جریان دارد، با 
القاعده، جبهه النصره و با داعش است. گروه های کوچکی هم در کنار این گروه های مختلف افراطی 
هســتند. زمانی که این ها جنگ را متوقف کنند، دولت ســوریه کاری جز حمله به این ســازمان های 

تروریستی ندارد. 
شما این لحن را اخیرًا از واشنگتن، از جان کرى وزیر امور خارجه آمریکا شنیده اید 
که آمریکا بدنبال تغییر رژیم نیست. آیا شما فکر می کنید تغییرى در لحن یا موضع 

واشنگتن درباره نقش رئیس جمهور اسد روى داده است؟
مــن مطمئنًا فکر می کنم لحن واقع گرایانه تری را از اروپــا و به طور کلی غرب و گاهی اوقات از آمریکا 
شاهد هستیم. البته اظهار نظراتی که از واشنگتن بیرون می آید، با نوساناتی همراه بوده است. آخرین 
اظهارنظرها امیدوار کننده است. البته ما معتقدیم هرگز وظیفه ایران، آمریکا، روسیه یا هر کس دیگری 

نیست تا درباره نقش رئیس جمهور اسد تصمیم گیری کنند.
آیا فکر می کنید اسد آماده کناره گیرى براى تسریع صلح است؟

این حدس و گمان درباره نتیجه مذاکرات است. من فکر می کنم رئیس جمهور اسد آماده خواهد بود 

نتیجه گفت و گوهای داخل سوریه و تصمیم مردم سوریه را هرچه که باشد، بپذیرد. اما افرادی هستند 
که تالش می کنند درباره نتیجه مذاکرات، حتی قبل از توافق برای شروع مذاکرات تصمیم بگیرند و 

نتیجه را تعیین کنند.
من هر وقت که شما را ببینم، این سوال را مطرح می کنم؛ آیا ایران به بشار اسد 

وفادار است؟
تهران معتقد است وظیفه ما یا هر کس دیگری نیســت درباره آینده شخصیت ها در کشورهای دیگر 

تصمیم بگیریم.
آیا مسکو و تهران درباره همه مسائل مربوط به سوریه دیدگاه مشابه دارند؟

هیچ کس درباره ســوریه مشــابه فکر نمی کند. اما ما در این دیدگاه روسیه شــریک هستیم که آینده 
شخصیت ها در سوریه را مردم سوریه تعیین خواهند کرد و این کار مردم خارج از سوریه نیست.

ایران نقش فزاینده آشــکارى در ســوریه ایفا کرده اســت. براســاس آخرین 
محاسبه اى که من داشــتم، هشت ژنرال در یک ســال و نیم گذشته در سوریه 

جان باختند.
این نشــان می دهد که ما درباره مبارزه با داعش جدی هســتیم. ما داعش و افراطی گری را تهدیدی 
برای همه در منطقه می دانیم. موضع ما این است که به دولت های مشروع در منطقه که نمایندگی در 
سازمان ملل متحد دارند، کمک می کنیم. ما به درخواست دولت عراق از طریق مشاوران خود کمک 
می کنیم. ما به درخواست دولت ســوریه با مشاوران خود برای جنگ با افراطی گری کمک می کنیم. 

بنابراین، این کار هم قانونی و هم مشروع است.
اما بیشتر این مشاوران در حال کمک به سورى ها براى مبارزه با مخالفان هستند. 

دولت سوریه واقعًا چندان در حال جنگ با داعش نیست. 
نه. دولت سوریه در حال جنگ با داعش است. پس چه کسی در حال جنگ با داعش است؟ آمریکا؟ 

مجموعه اى از گروه هاى شورشی در حال این کار هستند. 
این یک شوخی است. آمریکا می خواست گروه های شورشی تحت آموزش خود را به سوریه بفرستد تا 
با داعش بجنگند. از 2500 شورشــی که آن ها آموزش داده بودند، فقط هفتاد نفر از آن ها پذیرفتند به 
سوریه بروند و با داعش بجنگند. بقیه آن ها خواستند به سوریه بروند تا با دولت بجنگند. بنابراین شما 

باید بیدار شوید و واقعیت را ببینید. گروه های شورشی حتی یک گلوله علیه داعش شلیک نکرده اند. 
تهران و مســکو درباره اتفاقاتی که در حال وقوع در سوریه است یا تالش براى 

مذاکره درباره صلح چقدر با یکدیگر هماهنگی انجام می دهند؟ 

ما تالش می کنیم درباره آنچه که در منطقه در حال وقوع است، به صورت منظم با روسیه و همچنین 
دیگران به جز آمریکا هماهنگی انجام دهیم و آماده هســتیم با هرکسی درباره اوضاع سوریه مذاکره 

کنیم. زیرا معتقدیم این تهدیدی مشترک است. 
توافق هسته اى ایران در چه مرحله اى قرار دارد؟ جدول زمانی شما براى تکمیل 

گام هاى وعده داده شده براى برچیدن بخشی از برنامه چیست؟ 
کتور اراک و  ما در حال برچیدن چیزی نیســتیم. ما در حال برداشتن برخی سانتریفوژ ها و بازسازی رآ
نوســازی آن هستیم. فعالیت های باقیمانده ای که ما نیاز است برداریم چند روز بیشتر زمان نمی برد، 

کمتر از دو هفته زمان می برد. 
آیا روز مشخصی براى اجرا وجود دارد؟ 

ما هنوز نیاز است برخی از مسائل سیاســی را حل کنیم. طرف مقابل الزاماتی دارد که ما قبل از اینکه 
مرحله نهایی برای اجرا را شــروع کنیم، باید مطمئن شویم این الزامات اجرا شده است. زمانی که این 
کار نهایی شــود، اقدامات عملی که ما نیاز اســت از طرف خود اجرا کنیم، شروع خواهد شد. بنابراین 
من نمی گویم از امروز تا دو هفته دیگر؛ بلکه می گویم دو هفته از زمانی که همه مشکالت حل گردند. 

ایران چه چالش هایی را می بیند که براى اجرا باقی مانده است؟ 
من فکر می کنم مهم ترین چالش که باقی مانده است، این ذهنیت در واشنگتن است که تحریم ها یک 
سرمایه هســتند و برخی حتی می خواهند بهانه ای برای حفظ آن ها بیابند یا بهانه ای برای بکارگیری 
مجدد آن پیدا کنند. من نمی دانم که آیا این افراد به ســابقه این تحریم ها که نتیجه آن دقیقا برخالف 

آنچه که می خواستند، شد، نگاه می کنند. 
بیش از 36 سناتور در نامه اى به رئیس جمهور، از وى خواستند تحریم ها را لغو نکند. 
آن ها از رئیس جمهور خواستند که برنامه جامع اقدام مشترک را نپذیرد. بیش از ۳6 نماینده در پارلمان 
)مجلس ایران( از ما می خواهند که برنامه جامع مشــترک را اجرا نکنیم. بنابراین فکر می کنم برای ما 

نیز چنین است. 
نامه سناتور ها اشاره به آزمایش موشکی ایران در دهم اکتبر دارد. چرا براى ایران 

اینقدر مهم است که آزمایش موشکی انجام دهد؟ 
این دفاع مشروع ما است. این ها موشک هایی نیستند که برای قابلیت حمل کالهک های هسته ای 

طراحی شده باشند و بنابراین این حق ما برای دفاع از خود است. 
پس احتمال توافق درباره موشک ها وجود نخواهد داشت. 

نه؛ اصاًل. چرا باید چنین باشد؟ متحدان شما در حال هزینه ده ها میلیارد دالری برای خرید تسلیحاتی 
هستند که در این منطقه نیازی به آن ندارند. جنگ افزار نظامی ایران کمتر از کسری از هریک از این 

کشور ها در منطقه است. 
انتخابات شما قرار است برگزار گردد. شما فکر می کنید موفقیت دیپلماسی دولت 
روحانی و لغو تحریم ها تا چه اندازه می تواند بر این این روند سیاسی تاثیر گذارد؟ 
مطمئنًا بر این روند سیاسی در ایران تاثیر می گذارد؛ اما ما نامزد انتخابات نیستیم. دو سال تا انتخابات 

ریاست جمهوری باقی مانده است. 
در مناظره هاى انتخاباتی در آمریکا صحبت از ایران می شــود. دونالد ترامپ در 
روز سه شنبه توافق هسته اى ایران را وحشــتناک، نفرت انگیز و توافقی کاماًل 

وحشتناک با یک کشور تروریست توصیف کرد. 
این نخستین اظهارات جالبی نیســت که وی مطرح کرده است و شاید آخرین نیز نباشد اما من گفتم 

اظهارات جالب و اظهارات موهن به کار نبردم. 
فرماندار کریس کریستی گفت که ما نیاز است بر روى ایران تمرکز داشته باشیم، 
زیرا اگر ایران را از دست دهیم، داعش را نمی توانیم بگیریم؛ چرا که این دو به 
صورت جدایی ناپذیر با یکدیگر در ارتباط هســتند و یکی موجب به وجود آمدن 

دیگرى شده است. 
اگر چیزی موجب به وجود آمدن داعش شده باشد، حمله آمریکا در سال 200۳ به عراق بود. 

تد کروز گفته اســت رژیمی که ما باید آن را تغییر دهیم، ایران است، زیرا ایران 
علیه ما اعالن جنگ کرده است. 

ما هرگز علیه هیچ کســی اعالم جنگ نکرده ایم. ما از خود در برابر جنگ هایی که بر ما تحمیل شــده 
است، دفاع کردیم. ما هیچ تمایلی برای رویارویی با هیچ کسی نداریم. 

آیا شما هیچ پیامی براى نامزدهاى انتخاباتی آمریکا دارید؟ 
بیدار شوید و جهان واقعی را ببینید. ببینید چه چیزی در منطقه در حال وقوع است. ببینید مردم در حال 
رفتن به کجا هستند. مردم چگونه به تحقیر و به حاشیه راندن پاسخ می دهند. من فکر نمی کنم بدست 
آوردن چند رأی ارزش این تهدید را داشــته باشــد. تهدیدی که همه ما با آن مواجه هستیم، پیچیده تر 

است. مردم باید بیدار شوند و به تهدید پاسخ دهند نه اینکه آن را سیاسی کنند.

تصویب قطعنامه شوراى امنیت درباره سوریه 
پس از چهار سال جنگ در سوریه، عصر جمعه به وقت نیویورک )بامداد شنبه به وقت تهران( همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر سر یک قطعنامه برای یافتن راه حلی سیاسی در سوریه به توافق رسیدند و به قطعنامه  2254 
که گفته شده هدفش برقراری صلح در سوریه است، رأی مثبت دادند. نوزده کشور حاضر در مذاکرات برای تدوین پیش نویس این قطعنامهـ  که ایران هم در میان آنهاستـ  اول سال نو میالدی را روز آغاز مذاکرات دولت و مخالفان در نظر 
گرفته اند و پیش نویس قطعنامه حاوی برنامه زمان بندی برای استقرار یک دولت وحدت خواهد بود. قطعنامه 2254 تنها راه حل پایدار برای پایان دادن بحران سوریه را عمل به بیانیه ژنو و تشکیل یک »نهاد حکومتی انتقالی فراگیر با تمام 
اختیارات اجرایی« دانسته است. این قطعنامه از همه طرف ها خواسته است، به اصول مورد توافق در سند وین، از جمله پایبندی به وحدت،  استقالل و شاخصه غیرقومیتی آن، پایبند بمانند. این سند با بیان اینکه معارضه سوری باید تا حد 
امکان فراگیر باشد، تأکید کرده است که معارضین باید موضع خود را بر اساس توافقات صورت گرفته در نشست های مسکو و قاهره و به نحوی اتخاذ کنند که امکان آغاز فرآیند سیاسی فراهم شود. قطعنامه مصوب شورای امنیت ضمن 
تأکید بر لزوم مبنا قرار گرفتن توافقات نشست های ژنو وین، از بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل خواسته است، طرف های سوری را »برای مذاکرات رسمی در مورد یک فرآیند انتقال سیاسی منطبق با بیانیه ژنو، بیانیه 14 نوامبر 2015 

گروه پشتیبانی سوریه و با هدف رسیدن به یک راهکار سیاسی پایدار برای بحران، در اسرع وقت، با تاریخ هدف اوایل ژانویه« گرد هم آورد.

داعش در یک پاالیشگاه موقتی در سوریه،، نفت خام استخراج شده از مناطق 
تحت اشغال خود را پاالیش می کند.

هیئت مدیره چلسی، خوزه مورینیو را از 
سر مربی گری چلسی برکنار کرد.آخرین 

تصویر مورینیو در تمرین!

گردبادی با سرعت 21۳ کیلومتر بر ساعت »کرنیل« جنوب شهر سیدنی در استرالیا را درنوردید و خساراتی برجای گذاشت.

دفاع نیروهای مقاوت 
مردمی در یمن.

بین الملل
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برترین های سال 2015
Gizmodo برترین گجت هاى سال ۲015 از دید

تکنولوژی به کل در رابطه با پیشــرفت است. گای اوقات این 
پیشرفت ناچیز و کم اهمیت تلقی میشــود، اما برخی اوقات 
نیز تحول و عصری جدید پیش روی میگذارد. در سال 2015 
بدون شک تحوالت بزرگی را شاهد بودیم و برخی از جالب ترین 

گجت ها را در این سال از نظر گذراندیم.
در این ســال برخی از گجت های پیشین شاید برای همیشه 
به تاریخ پیوستند، برخی ایده های جدید و جالب متولد شدند 
و تعداد زیادی از دستگاه ها و گجت هایی که اکنون به شکل 
روزمره از آنها اســتفاده میکنیم معرفی و وارد بازار شــدند. در 
اینجا نگاهی میکنیم به مهمتریــن و جالب ترین این گجت 

ها در سال 2015.

سرفیسبوک مایکروسافت
دستگاه سرفیس بوک در واپسین ماه های سال 2015 برای 
همه یک شگفتی به بار آورد. این لپتاپ که از خط تولید سری 
سرفیس مایکروسافت معرفی و روانه بازار شد، با مکانیزم جدید 
خود به شکلی واقعی مرز میان لپتاپ و تبلت را – که پیش از این 
دستگاه سرفیس آن را تا حد زیادی مبهم کرده بود – پاک کرد و 

توانست مفهومی جدید از گجت در سال 2015 را خلق کند:

ساعت هوشمند سامسونگ
ساعت هوشمند Galaxy S2 یک نمونه خالقانه در حوزه خود 
برای سال 2015 بود. ساعت هوشمندی مجهز به سیستم 
عامل Tizen که اپلیکیشــن های آن دور صفحه مدور این 
ساعت چیده شــده اند و با مکانیزم ساده و جالبی – چرخاندن 
صفحه برای انتخاب آنها – یک ســاعت هوشمند متفاوت را 
خلق کرده اســت. این مکانیزم قابلیت جدید برای انتخاب از 
ایمان چندی آیکون کوچک بدون اشتباه و خطا در انتخاب را 
فراهم کرده است. هرچند Tizen هنوز از فقر اپلیکیشن نسبت 

به اندروید و iOS رنج میبرد اما به عقیده بسیاری این ساعت 
هوشمند یکی از بهترین نمونه های سال 2015 بوده است:

Apple TV
تلویزیون اپل یا Apple TV تقریبا به مدت سه سال مورد غفلت 
واقع شد اما آخرین و جدید ترین مفهوم بدست داده شده از این 
تلویزیون شامل خالقیت ها و امکانات جدید و جالب است. 
واســط کاربری تر و تازه و متفاوت، کنترلر مجهــز به Siri و 
سیستم عامل tvOS اپل از جمله این ایده های جدید هستند:

Nexus P6
سری نکسوس در سال 2014 موفق نشد که در بین بهترین 
اندروید های ســال جایی داشته باشد. نکسوس 6 هوشمند 
خوبی بود اما به قدری بزرگ بود که نتوانست چندان توجهات 
 Nexus – را به خود جلب کند. اما در سال 2015 نکسوس 6 پی
6P – بار دیگر نشان داد که گوگل همچنان قادر به ساخت یک 
هوشمند فوق العاده است. این هوشمند همچنین موفقیت 
بزرگی برای هوآوی به عنوان اولین برند چینی که قدم در خط 

نکسوس گذاشت، بود:

Yuneec Drone
پرنده های کوچک بدون خلبان یا همان Drone ها که امروز 
به شکلی هوشمند متحول شــده اند، همانند دستگاه های 
واقعیت مجازی در ســال 2015 روزهای جذبی داشــته اند. 
شــرکت هایی نظیر DJI و Yuneec در تالش برای تبدیل 
این دســتگاه های کوچک هوانوردی به چیزی هستند که 
هر شخصی قادر به داشــتن یکی از آنها باشد. با یک کنترلر 
بسیار ساده، دوربینی دقیق و فوق العاده و قابلیت هایی نظیر 
Follow me، پرنده Typhoon شرکت Yuneec یکی از 

بهترین پرنده های سال 2015 بوده است:

Galaxy View
وقتی سامسونگ اقدام به انتشــار Galaxy View همان 
تبلت 18.4 اینچ خود کرد – آیا نام این دستگاه را میتوان تبلت 
گذاشت؟ - بسیار متعجب شده و پرسیدند که: چرا؟ اما بعد از 
آنکه بررسی هایی با تجربه نزدیک این دستگاه صورت گرفت 
بسیاری از این سوال خود پشیمان شــدند. این دستگاه قرار 
نیست به عنوان یک تبلت معمول مورد استفاده قرار بگیرد. 

بلکه این یک تلویزیون همراه است:

13 Dell Chromebook
هنوز بســیاری از لپتاپ های Chromebook چیز زیادی 
نمیداننــد و بســیاری از خرید آنها طفــره میروند. اما ســال 
 Dell 2015 این طرز تفکر تا حد زیادی تغییر کرد و دســتگاه
Chromebook 1۳ در این تحول نقشی اساسی داشت. تا 
قبل از این که شرکت دل اقدام به ساخت این دستگاه جذاب و 
صیقلی پیچیده شده در فیبر کربن کند، خرید یک کروم بوک به 
معنی دور ریختن پول برای یک نصفه رایانه یا یک رایانه لوکس 
با مصرف معمولی بود. دل با این دستگاه این شکاف را پر کرد و 
سیستم عامل Chrome OS را تبدیل به یک سیستم عامل 

کامال کاربردی نمود:

Moto G
گاهی اوقات باید مشــخصات ســخت افــزاری غول پیکر 
ار فراموش کرد و درگیر یک دســتگاه ســاده اما جذاب شد. 
هوشمند Moto G موتوروال یک هوشمند فوق العاده با بهای 
180 دالر – بین 650 تا 700 هزار تومان در بازار ایران – اســت. 
این هوشمند یکی از بهترین هوشمندهای رده متوسط – اگر 

نه پایین – است که میتوانید بخرید که در سال 2015 موتوروال 
اقدام به ضد آب کردن تمام دســتگاه کرده اســت و باتری و 

طراحی آن نیز شاهد پیشرفتی چشم گیر بوده است:

ساعت هوشمند اپل
شاید یکی از پر سر و صدا ترین گجت های سال 2015 ساعت 
هوشمند اپل بود. هوشمندی که به شدت خود را متمایز از سایر 
ســاعت های هوشــمند اندروید کرد. اما اپل به هیچ وجه در 
فروش نسل اول این ساعت هوشمند موفق نبوده است و به 
همین جهت اگر سعی در خرید نسخه ای از آن را دارید، بهتر 

از است تا ماه مارس 2016 و ورود نسل دوم آن صبر کنید:

A7r Mark II
به عقیده حرفه ای ها، به جز موضوع باتری و عمر پایین آن، 
جای هیچ شکایت و شــکوه ای از دوربین فوق العاده سونی 
A7r مارک دو نیست. این دوربین را قهرمان عکاسی در نور کم 
میدانند که البته قادر به ثبت تصاویر به شکلی فوق العاده تحت 
هر شرایط دیگری نیز هست. سونی برای مدت زمانی طوالنی 
جزو بهترین سازندگان سنسور های دوربین عکاسی است و 

قلب و روح خود را رد این دوربین دیجیتال جای داده است:

هولولنز
همه گجت هایی که در این فهرست مشاهده کردید، اکنون 
قابل تهیه و خرید از بازار هستند، اما هولولنز مایکروسافت از 
این قاعده مستثنی است. اما به هیچ وجه نمیتوان این گجت 
را از فهرســت بهترین گجت های 2015 حذف کرد. در مورد 
هولولنز چیزهای زیادی میتوان گفت امــا در اینجا بهتر آن 
است که به احترام هولولنز مایکروسافت – تلفیقی از واقعیت و 

مجاز – سکوت کرد!

Backspace هک لینوکس با 28 بار
امنیــت یکــی از بزرگتریــن دعاوی 
سیســتم عامــل لینوکــس اســت. 
لینوکس هزاران طراح و برنامه نویس 
دارد که نرم افزارهای متن باز و رایگان 
را بــرای این سیســتم عامــل تولید 
میکنند. یکی از دالیلی که لینوکس 
ویروس ندارد همین است. زیرا نفوذ 

های بد افزاری در نرم افزار و سیستم عامل به دلیل متن 
باز بودن آن به سرعت مشاهده شده و ترمیم میشوند. یکی 
از این خلل و فرج امنیتی اخیرا کشف شده است، البته نه 
به آن زودی که کاربران لینوکس انتظار آن را داشتند. این 
خلل امنیتی مربوط به نرم افزاری است که سیستم عامل 
را اجرا میکند و اجازه مدیریت چندین سیستم عامل برای 
یک رایانه را میدهد: محققان امنیتی کشف کرده اند که 
در زمانی که Grub2 فعال اســت، 28 بار فشردن کلید 

Backspace بــر روی صفحه کلید 
 Grub rescue منجر به اجرا شدن
shell میشود. این الیه امنیتی یک 
سیستم عامل پایه و ابتدایی است که 
به کاربر اجــازه میدهد تا در زمانی که 
سیستم عامل اصلی و برنامه های آن 
مشکل اساسی دارند اقدام به ترمیم 
و رفع مشــکل آنها کند. اما این الیــه امنیتی به هکرها و 
مجرمان ســایبری اجازه میدهد تا با دور زدن سیســتم 
عامل و مکانیزم های امنیتی آن به اطالعات اساسی و 
خصوصی کاربران دسترسی پیدا کرده و بدافزارهای خود 
را در سیستم نصب کنند. البته این روش نیازمند دسترسی 
فیزیکی به سیستم و داشتن اطالعات و دانش کافی در 
مورد الیه امنیتی Grub است. بیشتر شرکت های بزرگ  

در حال حاضر این مشکل امنیتی را برطرف کرده اند. 

تأخیر در ارائه نسخه ویندوز 10 برای گوشی های موبایل
دیروز خبر بدی برای کاربران ویندوز 
فون 8 منتشــر شد: شــما بایستی 
کمی بیشــتر منتظر بمانید تا بتوانید 
سیســتم عامل خــود را بــه ویندوز 
موبایل 10 ارتقاء دهید. مایکروسافت 
اعالم کرده اســت کــه روزآمدهای 
)Updates( ویندوز موبایل 10 که 

در اصل قرار بــود از این ماه برای ویندوز موبایل های 8 
و 8/1 ارائه شود، تا اوایل ســال 2016 به تأخیر افتاده 
اســت. مایکروســافت علت دقیق این مسئله را روشن 
نکرده است؛ همچنین توضیحی هم نداده که مشخص 
شود دقیقا در کدام یک از ماه های پیش رو این روزآمدها 
آماده خواهد شد. نخستین رخ نمایی ویندوز 10 موبایل 
 ۹50 Lumia ۹50 و Lumia همزمان با گوشی های
XL خواهد بود که انتظــار می رود جنبه های جدیدی 

از جمله زنجیره ای از نرم افزارهای 
فراگیر وینــدوز را در بر بگیرد. پیش 
از این در ماه اکتبر اعالم شــده بود 
که ویندوز 10 که هــم اکنون برای 
کامپیوترهــای خانگــی و تبلت ها 
عرضه شــده اســت، در حوالی ماه 
دسامبر برای گوشی های هوشمند 
هم ارائه خواهد شد. در حالی که گفته شده است گوشی 
های هوشــمند بایســتی تا اوایل ســال 2016 منتظر 
ویندوز 10 بمانند، متأسفانه مایکروسافت هنوز فهرستی 
رســمی از اینکه کدام دســتگاه های ویندوز فون می 
توانند ارتقاء پیدا کنند ارائه نداده است. اوایل ماه جاری 
نخستین روزآمدهای ویندوز 10 موبایل معرفی شد و به 
 Lumia دنبال تأخیر مختصر صــورت گرفته، اکنون

XL ۹50 , ۹50 نیز اضافه شده اند.

 رقابت جدید سامسونگ 
با اپل در بازار چین

همزمان با اپل، از اوایل سال 2016 دارندگان گوشی 
های سامسونگ در چین می توانند از دستگاه های 

تلفن خود برای پرداخت وجوه استفاده کنند.
 Apple درســت پس از اینکه اعالم شــد ســرویس
Pay از اوایــل ســال 2016 در چیــن فراهم خواهد 
شــد، سامســونگ تصمیم مشــابهی را اعالم کرد. 
بر این اســاس، سیســتم پرداختی این دســتگاه ها 
 نیــز کمابیش همزمــان با اپل در چین در دســترس

 خواهد بود. 
سامســونگ هم مانند اپــل پس از آن توانســت این 
امــکان را فراهم کنــد که با »اتحادیــه ی پرداخت« 
چین )China UnionPay( که انجمن ملی کارت 
بانکی این کشور به شمار می آید، به توافق رسید. این 
توافق، به این شرکت ها اجازه می دهد تا به دارندگان 
گوشی خود امکان پرداخت های مبتنی بر  NFC را 
که در گذرگاه های Quick Pass  موجود هســتند، 

عرضه کنند. 
درگاه هــای NFC در واقــع از تکنولوژی ای شــبیه 
به دروازه های ایســتگاه مترو اســتفاده می کنند که 
بــا نزدیک کــردن کارت مترو به محل مشــخصی، 
به شــکل خودکار مبلغ مــورد نظر از حســاب کارت 
متروی شما کسر شــده و دروازه باز می شود. گوشی 
هــای تلفــن آیفــون 6 و 6+ و نیز ویندوز فــون نوکیا 
و گوشــی هــای اندروید این امــکان را دارنــد که به 
جــای کارت متروی شــما عمل کننــد؛ و البته برای 
هر دســتگاه پرداخت دیگری که در فروشــگاه ها و 
 ترمینــال ها به چیــپ های NFC مجهز باشــد نیز 

امکان پرداخت دارند.
سامســونگ هنوز بایســتی تا تأیید واسطه ی چینی 
منتظر بماند، و بــه همین دلیل هنــوز تاریخ دقیقی 
بــرای فراهم کــردن ایــن ســرویس تعیین نشــده 
اســت. از آنجا کــه اتحادیه پرداخت کنترل شــبکه 
هــای بین بانکــی در این کشــور را در کنتــرل خود 
دارد، هــر شــکلی از پرداخــت موبایلــی بایســتی با 
مشــارکت آن صورت بگیــرد. البته ایــن بدان معنی 
هم هســت که تقریبا هر بانکی در چین با سیســتم 
آتی سامســونگ نیز ســازگار خواهد بــود و بنابراین، 
کاربران در این کشــور بایســتی نگران این باشند که 
 کــدام کارت اعتبــاری را مــی توانند مورد اســتفاده 

قرار دهند. 
اپل و سامســونگ هر دو امیدوارند تا هرچه ســریعتر 
سیســتم های پرداخت شــان تأیید گردد تــا نه تنها 
از فصــل خریــد تعطیــالت ســال نــو ســود ببرند، 
بلکــه حتــی از بــازار بــزرگ چیــن بــرای پرداخت 
 بــدون تمــاس در دیگــر ایــام ســال نیز بهــره مند 

گردند.
البتــه اپل و سامســونگ رقابت بســیاری را در پیش 
رو خواهند داشت؛ نه تنها از ســوی یکدیگر، بلکه از 
ســوی AliPay، درگاه پرداخت موبایلی ارائه شــده 
توســط غول اینترنتی، علی بابــا. )Alibaba( گفته 
می شــود علی پــی بر هشــتاد درصد از بازار تســلط 
دارد و 400 میلیــون کاربر فعال از آن اســتفاده می 
کنند. در هر حــال، با عمومیت فعلی گوشــی های 
هوشــمند اپــل و سامســونگ در چین این شــرکت 
 ها مطمئن هســتند که بخشــی از بــازار را در اختیار 

خواهند گرفت.
در هر حال، واکنش ســریع سامســونگ به فعالیت 
های اپل در چین از یک سو نشان دهنده ی اهمیت 
این بازار بزرگ برای آینده ی این شرکت های پیشرو 
و از ســوی دیگر، بیانگر نقش نوآوری و فناوری های 
نوین گوشی های هوشمند در تضمین آینده ی بازار 

این دستگاه است. 

رصدخانه

هوشمند جدید هوآوى در راه است
هوشــمند P۹ بر اســاس 
آخرین گمانه زنــی ها قرار 
اســت در ماه مارس ســال 
2016 روانــه بــازار شــود. 
ایــن گمانه زنی بر اســاس 
گزارشــاتی اســت کــه از 
شــرکت اصلــی در چیــن 

منتشــر شــده اســت. الزم به ذکر اســت که 
 P8 جانشین قبلی این هوشمند یعنی هوآوی
که در تصویر زیر میبینید، در ماه آوریل ســال 
جاری روانه بازار شــده است و شرکت هوآوی 
اخیرا در ماه آوریل اقدام به انتشار و رونمایی از 
هوشمند جدیدی دیگری با نام Mate 8 کرده 

اســت. در نتیجــه چندان 
بعید بــه نظر نمیرســد که 
تاریخ شــایعه شده در مورد 
انتشار P۹ صحیح باشد. به 
 GSM گزارش ویب سایت
Aena در مورد مشخصات 
این هوشــمند بر اســاس 
آنچه تا کنون گزارش شده است میتوان گفت، 
P۹ از چیپ SoC از نوع Kirin ۹50 برخوردار 
اســت و صفحه نمایش آن 5.2 اینچ خواهد 
بود. این هوشــمند از رم 4 گیگابایت برخوردار 
است و همچنین مجهز به حسگر اثر انگشت 

و دوربین دوگانه در قاب پشتی است.

توان جنگ الکترونیک روسیه از زبان غرب
رسانه های غربی می گویند: 
روســیه در جنگ با اوکراین 
از تــوان پیچیــده ی جنگ 
الکترونیک خود استفاده کرد 
و همین تــوان را هم اکنون 
در ســوریه به کار می گیرد. 
استفاده از کراسوخای 4 در 

سوریه نمونه ای از توان باالی روسیه در جنگ 
الکترونیک اســت که موجب شگفتی آمریکا 
 )Khibiny( شده اســت. هواپیمای خیبینی
که سامانه ای برای سیگنال های الکترونیکی 
 electronic( مقابلــه یا پــادکار الکترونیکــی
countermeasures( است، نمونه ی دیگر 

از توان جنــگ الکترونیک 
روسیه اســت. این هواپیما 
با انحــراف رادارها، مســیر 
امواج رادیویی را پیدا می کند. 
 Laurie( الری بوکهــوت
Buckhout(، فرمانده ی 
ســابق جنگ الکترونیک 
ارتــش آمریکا، گفت: »نیروی نظامی روســیه 
این توانایی را دارند تا شــبکه های فرماندهی و 
 GPS کنترل را توســط رادارها، سیگنال های
و جمع آوری ارتباطــات رادیویی تخریب کنند. 
همچنین روسیه دارای واحدهایی برای حمالت 

الکترونیکی روی زمین است.« 

معافیت چهارساله مالیاتی براى تولید نرم افزار
دفتــر توســعه و کاربــرد 
اطالعــات،  وری  فنــا
بخــش  عــه  مجمو یر ز
معاونت آموزش و پژوهش 
و فناوری اطالعات وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت 
بیســت ویکمین  در  کــه 

نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیکی 
حضور دارد، معافیت مالیاتی را به مدت چهار 
سال برای شــرکت های تولیدکننده نرم افزار 
فراهم کرده اســت. این دفتــر وظیفه صدور 
پروانــه بهره برداری شــرکت های تولیدکننده 
نرم افــزار را بــر عهــده دارد و شــرکت های 

تولیدکننــده پس از دریافت 
پروانــه، به عنوان شــرکت 
صنعتی شناخته و مشمول 
قوانین شرکت های صنعتی 
می شــوند. از مزایــای این 
پروانه، معافیــت از مالیات 
بر درآمد به مدت چهار سال 
برای خدمات و فروش نرم   افزار مورد نظر است 
که طبق قانون و با هماهنگی ســازمان اموز 
مالیاتی کل کشور انجام شده است. همچنین 
برق این شــرکت ها صنعتی شــده و برای آنها 
نسبت به تعرفه خانگی 70 درصد تخفیف قرار 

داده می شود. 

آی تی
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پنجره

وقتی سرفه مزمن می شود
با موثرترین روش هاى خانگى درمان سرفه آشنا شوید

ســرفه از آن دســت عوارضــی اســت کــه معمــوال رهایــی از آن بــه دنبــال 
سرماخوردگی های ویروسی و میکروبی سخت است. گرچه درمان این عارضه 
طوالنی تر از دیگر عوارض معمول سرماخوردگی است، اما در صورت افزایش 
زمان ســرفه بیش از سه هفته و تداوم آن تا هشــت هفته باید علت مزمن شدن 

سرفه را پیگیری کرد.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد برخــی بیمــاری هــا  اصوال بــا ســرفه طوالنی 
همراه اســت؛ بیمــاری هایی چون  آســم، ســینوزیت، آلرژی هــای فصلی، 
بازگشــت غذا از مــری به معده، تمــاس با دود ســیگار، وجود جســم خارجی 
 در ریــه، نوعی نقــص ایمنــی، اختــالالت و تومورهای ریه و مصــرف بعضی 

از داروها.
اما به گفته دکتر فریبا شــیروانی، فوق تخصص بیماری های عفونی، توجه به 
مزمن شدن ســرفه و یافتن عامل آن در گروه های آســیب پذیر بویژه کودکان 

بســیار اهمیت دارد، زیرا رهایی از سرفه  ناشــی از عفونت در کودکانی که به 
طور مکرر دچار عفونت های دستگاه تنفسی و سرفه حاد می شوند، براحتی 

ممکن نخواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اگر این سرفه ها شدید و با مشکالت 
خواب و فعالیت های معمول زندگی و تغذیه همراه نباشد و در طول زمان 
کاهش پیدا کند، می توان نسبت به آن نگرانی کمتری داشت، ولی با وجود 

این، بررسی مشکل در این دسته بیماران نیز پیشنهاد می شود. در بیمارانی 
که سرفه همراه با استفراغ یا خروج چرک غلیظ باشد، در طول شب تداوم 

یابد، با خروج خون از ریه همراه باشد یا همراه با تب طوالنی، عرق، 
کاهش وزن و اختالل تنفسی باشد، بررسی عوامل موثر در مزمن 

شدن سرفه ضروری است.

زمان الزم براى درمان سرفه هاى معمولی
در عفونت های معمولی دستگاه تنفسی، مدت زمان سرفه در 

حد 10 تا 14 روز بوده و کاهش شدت سرفه طی این مدت، نشانه 
بهبود و پاسخ به درمان است. به بیان دیگر، معموال مدت درمان 

حدود هفت تا ده روز است.
پس تداوم سرفه در چه شرایطی و با همراه شدن با چه عوارض دیگری 

مزمن و خطرناک تلقی می شود؟
دکتر شیروانی در پاســخ می گوید: در صورت تشدید سرفه طی 

درمان، پاســخ ندادن به درمــان دارویی، همراه شــدن با تنگی 
نفس و تغییر صداهای تنفســی هنگام دم و بازدم، همراه شدن با 

تپش قلب شــدید، ناتوانی در انجام فعالیت هــای فیزیکی، خروج 
خلط خونی هنگام ســرفه، کاهش وزن و عرق شبانه همراه  با سرفه، 

تب طوالنی و کاهش شــدید اشــتها و ایجاد عالئم دیگر مانند ضایعات 
جلدی و بزرگ شــدن کبد و طحال و غدد لنفاوی، ســرفه خطرناک تلقی 

می شود.

عواقب بی توجهی به درمان
گرچه عوارضی چون ایجاد درد در دیواره قفسه سینه و دیواره شکم، بی اختیاری 
ادرار و خستگی همراه با سرفه از شــیوع زیادی برخوردار است، اما بی توجهی 
به یافتن علت مزمن شدن سرفه و درمان آن می تواند عوارض بسیار خطرناک 

تری را برای بیمار همراه داشته باشد.
دکتر شیروانی با اشاره به این عوارض توضیح می دهد: بعضی وقت ها حمالت 
سرفه می تواند سبب سنکوپ شود که این موضوع می تواند در اثر فشار داخل 

قفسه سینه کاهش و اختالل خونرسانی به قلب صورت بپذیرد. حتی در صورت 
بروز سرفه های شدید و طوالنی به دلیل افزایش فشار عروق وریدی ممکن است 
خونریزی های نقطه ای در ناحیه ســر و صورت نیز رخ دهد. در برخی موارد نیز 

سرفه می تواند سبب شکستگی دنده شود.

سرفه هایی که خبر از سینوزیت می دهد
در  بیماری سینوزیت، به گفته دکتر شــیروانی 

سرفه می تواند در طول شب و روز ادامه داشته باشد که معموال بعد از خواب شبانه 
به دلیل افزایش میزان ترشــحات در سینوس و پشــت حلق، این نوع سرفه ها 
همراه با خروج خلط صبحگاهی رخ می دهد و ممکن است در کودکان همراه با 
استفراغ و ترشحات خلطی باشد. در بیماران مبتال به سینوزیت، دردی هنگام 
لمس صورت و گونه ها احساس می شود و هنگام خم شدن به جلو نیز احساس 

سنگینی در سر رخ می دهد.
بســیاری می دانند ســرفه هایی که با فعالیت تشدید شــود و در سرما شدت آن 
افزایش یابد در بیماران آسمی شایع است. دکتر شیروانی می گوید: در مبتالیان 
به آســم، سرفه ها ممکن اســت با تنگی نفس همراه باشد که با  سرماخوردگی 
شدت می یابد. همچنین حمالت سرفه هنگام شب تشدید می شود و  مواجهه 

با مواد آلرژی زا شدت آن را افزایش می دهد.

یافتن رد سرفه ها در اختالالت معده
در کودکانی که از زمان تولد، بعد از شیر خوردن در فاصله ای کوتاه، استفراغ 
های جهنده می کنند و دچارعفونت های مکرر تنفســی می شوند یا بعد و در 
حین شــیر خوردن سرفه می کنند باید رد ســرفه ها را در اختالالت گوارشی 

جستجو کرد.
دکتر شــیروانی در این ارتباط توضیح می دهد: کودکانی که ســابقه تولد زودتر 
از موعد یا حساســیت بــه پروتئین شــیر گاو همراه با ضایعــات جلدی و عالئم 
تنفســی دارند یا دچار اختالالت ساختمانی دســتگاه تنفسی هستند، احتمال 
بروز رفالکس بعد از تولد بسیار زیاد است. در این کودکان، مری نیز ممکن است 
دچار التهاب و باعث حمالت حرکت سر شیرخوار به عقب شود. همچنین 
این کودکان افزایش وزن پیدا نمی کنند. سرفه های مکرر در این 

کودکان را باید در رفالکس معده جستجو کرد.

موثرترین روش هاى خانگی درمان سرفه
متخصصان به دنبال بررســی های خــود، رعایت نکات 

زیر را به منظور درمان خانگی سرفه پیشنهاد می کنند:
ـ مصرف جوشــانده گل ختمی، آویشــن و جوشــانده و 
دمکرده زنجبیل همراه عسل و لیمو و دمکرده عناب از 
جمله گیاهان دارویی اســت که برای کاهش یا درمان 

سرفه های شدید موثر است.
ـ از خوردن مایعات ســرد بخصوص پس از خواب باید 
خودداری کرد و بهتر اســت از مصرف غذاهای سرخ 
شده و با ترکیبات اســیدی مثل ترشی در زمانی که فرد 

دچار سرفه است، خودداری شود.
ـ غذاهــای ملین مثل حریره، آش کدو و میوه های پخته 
شده ومصرف آش سبزی و سوپ سبزیجات حاوی گشنیز، 

جعفری و اسفناج  برای تسکین سرفه موثر است.
ـ حریره بادام را نیز می توان به عنوان نرم کننده سینه و کاهش سرفه 
مصرف کرد. توصیه می شود از بخور استفاده شود تا هوا مرطوب 

شده و مشکالت تنفسی کمتر شود.
ـ در صورت آلودگی هوا پیشــنهاد می شود به شست وشوی بینی 
و انجام بخور با آب ســاده بعد از بازگشت به منزل مبادرت شود و 
در صورت ابتال به ســینوزیت و آلرِژی باید درمــان الزم انجام  و 
از مواجهه با هوای ســرد و دود ســیگار و خوردن مایعات سرد و 

محرک اجتناب شود.

ارتباط گودى کمر و تومورهاى استخوانی
فارس- رضا زندی متخصص ارتوپد گفت: به طور کلی دو نوع گودی کمر اولیه و ثانویه وجود 
دارد. در گودی کمر با علت اولیه دلیل آن افزایش قوس کمر بوده و می تواند زمینه های ژنتیکی 
و خانوادگی داشــته باشــد. این افراد اکثر مواقع دارای شلی رباط های کمر بوده که می توانند با 

ورزش تا حدودی این مشکل را در خود اصالح کنند.
وی افزود: در گودی کمر با دلیل ثانویه به طور مثال دررفتگی مادرزادی لگن به ویژه زمانی که 
دو طرفه باشد، به صورت کاذب سبب افزایش قوس کمر می شود و این موضوع در صورتی که 
تشخیص داده نشود در سنین 10 تا 14 سالگی سبب ایجاد قوس شدید کمر می شود. گودی 
کمر در صورتی که به ویژه در کودکان و نوجوانان همراه با درد باشد حتما باید جهت تشخیص 
و درمان بیماری به پزشک ارتوپد مراجعه شود چرا که این مسئله می تواند مؤید وجود یک تومور 

استخوانی در ناحیه کمر باشد.

چه زمانی باید چشم هایمان معاینه شوند؟
باشــگاه خبرنگاران- ناصری پور چشــم پزشــک گفت: در واقع همه افراد باید از بدو تولد مورد 
معاینات چشــمی قرار بگیرند.اولین معاینه در بدو تولد و پس از آن در صورت وجود اختالل در 
ثابت نگه داشتن چشم و باید در سن سه ماهگی معاینه چشمی انجام شود. پس از آن در سن 
مهدکودک باید چشــم کودک به طور دقیق معاینه شــود. در دبســتان نیز باید معاینات روزمره 
صــورت گیرد. وی افزود:قبل از ورود به دبیرســتان و دانشــگاه معمواًل افــراد به انجام معاینه 
چشمی توصیه می شوند. پس از این سنین باید با توجه به وضعیت معاینات چشمی و اینکه آیا 
اختاللی وجود دارد یا خیر، معاینات تعریف شــود. اگر بیمار دچار عیوب انکســاری نباشد این 
معاینات در ســن 40 ســالگی باید تکرار شود مخصوصًا برای افرادی که سابقه بیماری گلوکوم 
یا پیری چشــم دارند. بعد از ســن 50 سالگی باید افراد از نظر وجود بیماری استهاله چشمی که 

وابسته به سن شبیکه است مورد بررسی قرار گیرند. 

تفاوت ژلوفن و ایبوپروفن در چیست؟
شــفا آنالین- واکف داروســاز گفت: هردو از خانواده های آرام بخش و مســکن بوده که برای 
تســکین سردرد، دردهای عضالنی و دندان بکار برده می شــود و استفاده بیش از حد و بدون 
تجویزپزشــک عوارض بدی به همراه دارد و ســبب آســیب رســیدن به کبد و دستگاه گوارش 
اســت.ژلوفن به صورت کپسولی بوده و در روده باز می شود و افرادی که دچار بیماری گوارشی 
و معده ای هســتند، معموال از این نوع قرص استفاده می کنند. وی افزود: قرص ایبوپروفن در 
معده باز می شــود و افرادی که از بیماری های روده ای و زخم اثنی عشــری رنج می برند، بهتر 
است از این نوع مسکن برای التیام دردهایشان استفاده کنند.ایبوپروفن به علت اینکه در معده 
باز می شود، اثر بخشی آن خیلی بیشتر از ژلوفن کپسولی بوده، ولی به طور کلی هیچ تفاوتی از 
نظر ســاختاری باهم ندارند.ژلوفن و ایبوپروفن هردو از یک خانواده دارویی بوده و مصرف آن با 

هم هیچ اثر مفید و سودمندی جز آسیب به کبد و کلیه ها ندارد.

خوردن این مواد غذایى در هواى آلوده ممنوع!
انوشــیروانی  مجیــد  تســنیم- 
متخصــص طب ســنتی گفت: در 
زمانی کــه هوا آلوده اســت, از همٔه 
خوراکی هایــی که غلظــت خون را 
افزایــش می دهنــد مانند گوشــت 
به ویــژه  بادنجــان  گاو، عــدس، 
میرزاقاسمی، گوشت های صنعتی، 

غذاهــای خمیری چون ماکارونــی و غذاهای چرب و 
ســنگین مانند کله پاچه باید پرهیز کــرد. می دانیم که 
در شــرایط آلودگی هوا، تعداد گلبول های قرمز به طور 
جبرانی افزایــش می یابد تا با مولکول های اکســیژن 
بیشتری پیوند برقرار کند و از این رو، تراکم سلول های 

قرمز در عروق بســیار زیاد می شود.
وی افزود: در چنین حالتی، امکان 
بروز پدیده هایی مانند لخته شــدن 
خون و انسدادهای عروقی افزایش 
می یابد که در افراد مستعد می تواند 
به سکته های قلبی و مغزی و یا لخته 
شدن خون در وریدهای عمقی منجر 
شود.حال اگر فردی، در شرایط آلودگی هوا از غذاهایی 
تغذیه کند که مقتضی تولید خون غلیظ هستند، در واقع 
این روند را تشدید خواهد کرد.نکتٔه مهم این است که این 
پدیده در سالمندان می تواند خطرناک تر باشد، زیرا فرآیند 

هضم در افراد سالمند، ضعیف تر است

خوراکى هایى که شما را دچار پف مى کنند
شفا آنالین-.پرخوری مقصر شماره 
یــک احســاس نفــخ و گاز اســت. 
غذاهایــی که دیر هضم می شــوند 
مانند غذاهای پرچرب و با فیبر باال 
با بدن کاری می کنند که احســاس 
پــف کرده اید!غذاهای  می کنیــد 
منجمد یکی از علل بروز این حاالت 

هستند. ســدیم باالی موجود در این غذاها احساس 
نفخ ایجاد می کنند. جویدن آدامس نیز منجر به بلعیدن 

هوا می شود.
کلــم بروکلــی نیز پــر از فیبر اســت ضمن ایــن که از 
رافینوز، قندی که موجب ایجاد گاز در بدن می شــود، 

تشکیل شده است. اگر شما مستعد 
ابتال به نفخ هســتید، ســبزیجات 
اینچنینی را بهتر اســت به صورت 
آبپز مصرف کنید.کسانی که مبتال 
به عدم تحمل الکتوز هســتند، از 
فراورده های لبنی حاوی الکتوز باید 
اجتناب کنند چــون این فراورده ها 
به شدت موجب نفخ می شوند.حبوبات نیز حاوی قند 
و فیبر دیر هضم هســتند و منجر بــه تولید گاز در روده 
می شــوند.جویدن آدامــس نیز منجر بــه بلعیدن هوا 
می شود و این هوا در دستگاه گوارش تجمع می کند و 

احساس پف کردگی می دهد.

 پنج راز براى 
ساده سازى الغرى

تبیان- شــما مصمم به کاهش وزن هستید، پس یك 
رژیم غذایی را شــروع می کنید و چند کیلویی هم وزن 
کم می کنید، ولی به محض آنکــه از آن برنامه خارج 
می شــوید، دوباره آن وزن رفته، باز می گردد. بیایید با 
این مشکل روبه رو شویم، ممکن نیست برای همیشه 
در یك برنامه رژیمی بمانیم. پس شــاید بهتر باشــد به 
جای اینکه در یك رژیم غذایی بمانیم، ســبك زندگی 

مان را تغییر دهیم.
زمان تماشاى تلویزیون چیزى نخورید

شما از سرکار به خانه آمدید، شام درست می کنید و در 
حالی که از خوردن غذایتان لذت می برید، تلویزیون هم 
تماشا می کنید. این کار باعث افزایش وزنتان می شود، 
زیرا تا وقتی که حرکتی ندارید، کم کم می خورید و بدون 
آنکه بدانید چه مقدار خورده ایــد، ادامه می دهید! به 
همین دلیل این قانون را گذاشــته ایم که در زمانی که 
غذا می خورید، نباید با تلویزیون، تبلت، گوشــی های 
هوشمند و کامپیوتر ســرگرم باشید. پس شما متمرکز 
روی غذایتان خواهید بود و کمتر احتمال پرخوری وجود 
دارد. قانون دیگری که پیشنهاد می کنیم این است که، 

وقتی دارید ورزش می کنید، تلویزیون نگاه کنید.
اهداف واقع بینانه اى را که شما در همین 

لحظه می توانید به آنها پایبند شوید، براى 
خود تعیین کنید

برنامه اجرایی روی یك پروسه یا عمل متمرکز می شود، 
مثل اینکه من ۳ دقیقه در روز پیاده روی می کنم یا من 
روزی 4 وعده سبزیجات می خورم. وقتی برنامه کاهش 
وزن شروع می شود، داشتن برنامه اجرایی حیاتی است. 
زیرا برنامه اجرایی قدمهای الزم برای رسیدن به نتیجه 
را مشخص می کند. همانطور که هدف خود را تعیین 
کردید، درباره کارهایی که باید در این مسیر انجام دهید، 

هم فکر کنید و آنها را در یك دفتر بنویسید.
اکثر اوقات غذاى طبیعی بخورید

سعی کنید غذاهای طبیعی بخورید. غذاهای طبیعی 
برای شما مفید است. غذاهای طبیعی شامل میوه های 
تازه، سبزیجات، ماهی و گوشت که با توضیحات کامل 
مواد مغذی شان بسته بندی شده است. از سوی دیگر، 
غذاهای فرآوری شده مواد مغذی سالم کمتری دارند 
و می توانند با چربی، شکر، کالری بیشتر یا نمك همراه 

شده باشند. 
رستوران رفتن زیاد را متوقف کنید

بیرون غدا خوردن راحت و خوشمزه است! اما این عمل 
باعث افزایش وزن شما می شود، مناظر و بوهای خوب 
در یك رستوران ممکن است شما را به سفارش غذاهایی 
با کالری باال تشویق کند. بنابراین پیشنهاد می کنیم، در 
زمانی که تالش می کنید، وزن خود را کاهش دهید، 

به رستوران نروید. 
تحرك بیشتر، تا آنجا که می توانید

همه ما می دانیم که وقتی قصــد کاهش وزن دارید، 
ورزش امری است حیاتی. اما بهترین ورزش، آن ورزشی 
است که شــما حتما انجامش بدهید و زمان زیادی را 
از شما در ســالنهای ورزشی نگیرد. هر فعالیتی خوب 
است، حتی قدم زدن در فروشگاه ها، تمیز کردن باغچه 
خانه تان یا مرتب کردن خانه. در واقع برخی حرکات یا 
کارهایی که شما انجام می دهید، ممکن است بیشتر 

از آنچه شما فکر می کنید، کالری بسوزاند.

سالمت
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اســفند مــاه مهمی بــرای سیاســت داخلــی و فوتبــال ایران اســت. قرار 
اســت دو انتخابات مهــم در ماه پایانی ســال جاری برگزار شــود. انتخاب 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و رئیــس فدراســیون فوتبــال از 
مهمترین مســائل سیاســت داخلی و فوتبال به شــمار می رود. در روزهای 
گذشــته گمانه زنــی هایی در مــورد نامزدهای این انتخابــات به گوش می 
 رســید. گمانه زنی هایی که البته یک نام مشــترک در بین ها دیده می شد؛ 

محمد دادگان! 

برکنارى یا استعفا
ماجرای برکناری محمد دادگان از ریاســت فوتبال هم داســتان عجیبی 
شــده است چرا که بعد از این مساله بحث تعلیق فوتبال ایران پیش کشیده 
شــد. وی آبان ماه در مصاحبــه ای با بیــان اینکه مفتخر اســت در دوره 
گذشته از ریاست فدراســیون برکنار شده گفت:»آن زمان می خواستم به 
جای آقــای نوآموز یک فرد دولتــی را بیاورند و من با آن مســئله مخالفت 
کــردم که باعث برکناری ام شــد. حتی آن زمان گفتم اجــازه می دهید به 
ایــران بیایم تا خودم اســتعفا بدهم امــا همه دیدید آنهایــی که من را زدند 
امــروز همه رفته اند و ما مانده ایــم. فوتبال نیاز به مدیــر، مربی و بازیکن 
جنس خودش را دارد تا بتواند موفق شــود.« اما دکتر خبیری عضو ســابق  
کمیته فدراســیونهای فیفا در این خصوص به دنیای فوتبال گفت:» آقای 
علی آبادی آقای دادگان را برکنار کرد نه کتبی بلکه شــفاهی ! باز هم این 
نکته ای اســت . هیچ نامه کتبی در میان نبود ولی رئیس فدراسیون اعضا 
را جمــع و با آنهــا خداحافظی می کننــد و کنار می روند  و ســوال فیفا این 
بودکــه چرا دادگان رفت ؟! گرچه یک ماه بعد دوره ریاســت آقای دادگان 
در فدراســیون هم تمام می شد بدین ترتیب مشــکل دیگری پیدا شد. من 
پیش آقای علی آبادی رفتم و از ایشان پرســیدم آیا کتبا رئیس فدراسیون 
را برکنار کرده اید که گفتند نه شــفاهی بوده! گفتم این مساله منتفی است 
ولی فوتبال ایران را به خاطر ماجراهای چهار ســال قبل تعلیق می کنند . 
یعنــی تعلیق فوتبال ایران بدلیل برکناری آقای دادگان بر نمی گردد بحث 
فیفا از 4 سال قبل شروع شده بود که بر اساس 2 خطای سازمان بود اول 
قبول اســتعفای آقای صفایی فراهانی و دوم  نامه ای که فدراسیون ایران 
به فدراســیون جهانی فوتبال ارسال کرد مبنی بر تغییر در اساسنامه ! روح 
دموکراســی در اساســنامه دوم به هم ریخته بود چــون بجای مجمع یک 

نفر می توانست خلع یا اســتعفا قبول کند«

کاندید وزارت؟!
پس از انتخاب حســن روحانی به عنوان رئیس جمهــور ایران برخی نهادها 
و ارگان های مرتبط بــا ورزش گزینه های خود برای نشســتن روی صندلی 

وزیــر ورزش و جوانان را پیشــنهاد کردنــد. در این میان چنــد گزینه 
که شــانس بیشــتری برای رســیدن به وزارت ورزش و جوانان را 

داشــتند با رئیس جمهور منتخــب ایران دیــدار و گفتگو کردند 
کــه گفته می شــد یکــی از آنهــا محمــد دادگان اســت. البته 

وی اصــال بــه مجلــس شــورای اســالمی معرفی نشــد و در 
 نهایت محمــود گــودرزی عهــده دار وزارت خانه ورزش و 

جوانان شد. 

شرط براى حضور در انتخابات فدراسیون 
دادگان از جمله افرادی اســت که نام وی در ســالهای اخیر به عنوان یکی 
از گزینه های مدیریت فدراســیون یا مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس مطرح 
شــده اســت. صحبت هایی که البته هیچ وقت جنبه واقعیت پیدا نکرد و در 
حد حرف باقی ماند. رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال در مــورد اینکه چرا 
همیشــه از وی به عنوان یکی از گزینه های ریاست فدراسیون نام برده می 
شود اردیبهشت ماه گذشته به ســایت برنامه ۹0 گفت:» ما جاده صاف کن 

هستیم.ما را مطرح می کنند آن می آید.
االن هم یکــی از نزدیکان رئیــس جمهور با من تماس داشــتند همین را 
گفتم. اســم من مطرح می شــود و کس دیگری می آید. خداشــاهده این 
را گفتــم. مصاحبه را که بخواند خودش می داند چه کســی را گفتم. شــما 
هم نمی خواهید. برداشــتن اینها چه کار دارد؟ فوتبال درســت کردن چه 

کار دارد؟ 
25 تا بازیکن و سرپرســت و مربی پرســپولیس، گفتم من با یک بشکن می 
چرخونمش. 25 تا آدم.به خدا بیشــتره؟ 25 تا آدم و چند مربی و سرپرست، 
با یک بشــکن می چرخد. ولی نمی خواهند. کار را ببینید به چه کســانی می 
دهند!« دادگان که پیش از این از دخالت دولت در ورزش و خصوصا فوتبال 
گالیه و شکایت داشت آبان ماه گذشته  صحبت هایی متفاوت برزبان آورد. 
وی از شرط و شــروط برای حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت. 
دادگان در پاســخ به این پرســش که اگر حســن روحانی رئیــس جمهوری 
کشــور از وی برای حضور در انتخابات فدراســیون فوتبال درخواست کند، 
این مســاله را می پذیرد، تاکید کرد: یکی از دوستان چند وقت پیش به بنده 
اعالم کرد که نظر رئیس جمهوری و معاونان ایشان این است که به فوتبال 
برگردم. اگر چنیــن دیدگاهی وجود دارد، 
با تمــام احترامی که برای دوســتم 

قائلم، درخواســت می کنم خود رئیس جمهور 10 دقیقه وقت بگذارد و بنده 
را صدا کند تا به این عرصه وارد شوم. دادگان در مورد اینکه اگر در انتخابات 
شرکت کند فکر می کند می تواند رای مجمع را به دست آورد اینگونه واکنش 
نشان داد: این به وجدان دوستان برمی گردد که کاندیدای اصلح را انتخاب 
کنند. من آن زمانی رئیس شــدم هم با کســی البی نکردم ولی اینکه این بار 

رای می آورم یا نه به نظر مجمع بســتگی دارد.

حضور در انتخابات مجلس؟!
در روزهای گذشــته بحــث حضــور دادگان در انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی شنیده می شد اما وی این مســاله را رد کرده است. محمد دادگان 
می گویــد با احترام بــه تمام گروه های سیاســی برنامه ای بــرای حضور در 

انتخابات مجلس شورای اسالمی ندارد. 
رئیس ســابق فدراســیون فوتبال با اشــاره به دعوت از او بــرای حضور در 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی گفت: با احترام و قدردانی از گروه های 
مختلف سیاســی که در این مدت به بنده لطف داشــته اند، بایــد بگویم که 
برنامــه ای بــرای حضــور در انتخابات مجلس شــورای اســالمی ندارم و 
ترجیح می دهــم در کنار مردم عزیز کشــورم تنها به عنــوان رای دهنده در 
این انتخابات مهم شــرکت کنم و امیدوارم کســانی کــه رای مردم را جلب 

بتوانند  ســهم بزرگی در شــکوفایی ایران عزیز می کنند 
داشته باشند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دومین دوره رقابت های کشتی 
فرنگی جام باشگاه های جهان 
که با حضور 8 تیم خارجی و 
4 تیم داخلی در سالن خلیج 
فارس مجموعه ورزشی شهید 
جهان آرای خرمشهر برگزار 
شده بود عصر جمعه به پایان 
رسید.

تیتر دو

كارلو آنچلوتى سرمربى 
فصل آینده بایرن مونیخ شد

کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی و پیشین رئال مادرید 
تا چند روز آینده به عنوان ســرمربی جدید تیم فوتبال 

بایرن مونیخ معرفی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه گاردین، 
به توجه به اینکه پپ گواردیوال پیشنهاد تمدید قرارداد 
با باواریایی ها را رد کرده و قصد دارد در پایان این فصل 
قهرمان بوندســلیگا را ترک کند مســئوالن بایرن به 
عنوان جانشــینی برای او بودند و اکنون با آنچلوتی 

به توافق رسیده اند.
گفته می شود آنچلوتی پیشنهاد دستمزد ساالنه 15 
میلیون یورو برای هدایت بایرن را قبول کرده و در پایان 
فصل روی نیمکت بایرن به عنوان جانشین گواردیوال 

خواهد نشست.
آنچلوتی یکی از معدود مربیانی بود که می توانســت 
جای گواردیــوال را در بایرن بگیرد. او بــا رئال مادرید 
الدسیما را کسب کرد و با میالن دو بار لیگ قهرمانان 
اروپا را فتح کــرد. او همچنیــن در ایتالیا، انگلیس و 

فرانسه قهرمانی لیگ را به افتخارات خود افزود.

گاس هیدینک رسما 
سرمربی چلسی شد

پس از برکناری ژوزه مورینیو، گاس هیدینک هدایت 
تیم چلســی را بر عهده گرفت. باشــگاه چلســی که 
پنج شــنبه شــب جدایی مورینیو را اعالم کرده بود، 
دقایقی پیش به طور رســمی از انتخاب هیدینک به 
عنوان ســرمربی جدید این تیم خبر داد. این دومین 
دوره حضور مربی هلندی در چلسی است. پیش از این 
هیدینک در سال 200۹ از میانه های فصل هدایت 
چلسی را بر عهده گرفت و قهرمانی در جام حذفی را 
هم برای این تیم به ارمغان آورد. مورینیو در حالی از 
هدایت چلسی کنار رفت که پس از 16 بازی ۹ باخت را 
با این تیم متحمل شد و آبی های لندن تنها یک امتیاز 

با منطقه سقوط فاصله دارند.

احتمال حذف تور دو فرانس 
از تقویم تور جهانی ٢٠١٧

اتحادیــه جهانــی دوچرخه ســواری متعهد شــد در 
دوچرخه ســواری حرفه ای جاده مردان اصالحاتی 
ایجــاد کند که ایــن تصمیم ممکن اســت به حذف 
توردوفرانس از تقویم جهانی منجر شــود. این اتفاق 
در حالی رخ داده است که سازمان Aso، برگزارکننده 
مسابقات دوچرخه سواری فرانسه اعالم کرده است 
که با وجود این اصالحات، مسابقات تحت مدیریت 
این سازمان از جمله توردو فرانس در تقویم تور جهانی 
٢٠١٧ ثبت نام نخواهند شــد. اصالحات UCI قرار 
است تا فصل ٢٠١٧ به انجام برسند. این اصالحات 
از ســوی کمیته مدیریت UCI به هنــگام برگزاری 
مســابقات قهرمانی جهان دوچرخه سواری جاده، 
تایید شــد. دو سال بود که مشــورت ها و بحث هایی 
درباره ایــن اصالحات انجام می شــد. در میان این 
تغییرات، اعطای مجوز ورود به سه سال مسابقات به 
جای یک سال وجود دارد. حداکثر ١٨ تیم می توانند 
از ســوی UCI مجوز ورود به تــور جهانی ٢٠١٧ و 
٢٠١٩ را دریافت کنند. این مجوز بر اساس مسایل 
مالی، ورزشــی، مدیریتی و اخالقی بــه تیم ها داده 
می شود. به عالوه تعدادی مسابقات جدید نیز قرار 

است به تقویم تور جهانی ٢٠١٧ اضافه شود.

پیام سوپر ماریو براى 
مورینیو

ستاره جنجالی میالن به اخراج ژوزه مورینیو از چلسی 
واکنش نشــان داد و در پیامی به حمایت از این مربی 
پرتغالی پرداخت. ســران باشگاه چلسی با وجود آنکه 
قراردادی طوالنی مدت با ژوزه مورینیو داشتند، ترجیح 
دادند او را برکنار کنند. اخراج سرمربی پرتغالی چلسی، 
بازتاب زیادی در رسانه های جهان داشته است. یکی 
از کسانی که به اخراج آقای خاص فوتبال اروپا واکنش 
نشــان داد، ماریو بالوتلی، مهاجم لیورپول بود که به 
صورت قرضی در باشگاه میالن ایتالیا بازی می کند. 
ســتاره جنجالی میالن در صفحه توییترش نوشت: 
آنچه که همه بر زبان می آورند، اهمیتی ندارد. مورینیو 
مربی بزرگی است و این را در تیم هایی که هدایت آنها 
را برعهده گرفته، به خوبی نشــان داده است. بالوتلی 
سابقه کار کردن با مورینیو را دارد. او از سال 2008 تا 
2010 در اینتر ایتالیا شاگرد این سرمربی پرتغالی بود. 
چلسی فصل قبل توانست با اقتدار جام قهرمانی را در 
لیگ برتر انگلیس باالی سر ببرد اما در فصل جاری 
روزهای بسیار بدی را پشت سر گذاشت و از 16 بازی، 
تنها 15 امتیاز کســب کرد و در رده شانزدهم جدول 
رده بندی جای گرفته است. این تیم در هفته هفدهم 
به مصاف ســاندرلند خواهد رفت و قرار اســت گاس 

هیدینگ روی نیمکت آبی پوشان بنشیند.

 ایرانى عشق سینما، 
داور دیدار بارسلونا - ریورپالته

علیرضا فغانی داور فینال جام باشگاه های جهان شد. این خبر در حالی 
منتشر می شود که در چند وقتی است داوران فوتبال در ایران 

با انتقادات فراوان مواجه شدند و حاال این افتخار می تواند 
اندکی از بار فشار بر داوران ایرانی کم خواهد کرد. نشریه 
اســپانیایی مارکا با اعالم این خبر نوشت یک داور ایرانی 

که عالقمند به سینما و ادبیات است، قضاوت فینال جام  
جهانی باشــگاه ها را به عهده دارد. کمک داوران این دیدار 

نیز ایرانی هســتند. رضا سخندان و محمدرضا منصوری به 
علیرضا فغانــی در قضاوت این بازی کمک خواهند کرد. داور 

چهارم نیز الیوم کامرونی اســت. به نوشــته سایت فیفا، فغانی 
۳7 ســاله از ســال 2008 داور بین المللی شد و اولین دیدار 
بین المللــی اش را در آوریل 200۹ بیــن تیم های مالدیو و 

فیلیپین قضاوت کرد.

دادگان از فدراسیون فوتبال تا بهارستان
محمد دادگان در كدام انتخابات اسفندماه شركت مى كند؟

چه چیزی ورزشــکار را به اسطوره یک باشگاه بدل می کند؟ 
غیرت، تعصب و عالقه به پیراهن باشگاه؟ رساندن باشگاه 
به قله های افتخار و کسب مقام های مختلف و قهرمانی ها و 
جام های پیاپی؟ منش پهلوانی و اخالق ستوده چنانکه همه 
او را الگو قرار دهند و مثــال بزنند؟ ثبت رکوردهای مختلف 
دســت نیافتنی؟ رســیدن به پیراهن و نیمکت تیم ملی؟ در 
تاریخ فوتبال باشــگاهی ایران چند بازیکــن داریم که همه 
این خصائص را با هم داشــته باشــد؟ بی شک تعدادشان از 
انگشتان یک دست هم کمتر است. با این حال قطعا در این 
دایره کوچک و محدود، منصور پورحیدری اسطوره باشگاه 
استقالل قرار دارد. مدیر فنی و سرپرست باشگاه استقالل در 
آخرین روزهای هفته گذشته با وخامت اوضاع جسمانی اش 
راهی بیمارستان شد و با اینکه کسی فکرش را نمی کرد، یکباره 
اوضاع جسمانی اش در حالت وخیم تری قرار گرفت، چنانکه 
حتی در آخرین ساعت  های روز گذشته با انتشار اخباری مبنی 
بر کاهش هشــیاری او اخبار ضد و نقیضی از به کما رفتن او 
هم منتشر شد. هرچند فریده شجاعی از کنترل بیماری قند 
پورحیدری خبر می دهد و همه چیز را در گرو جلسه امروز تیم 
پزشکی می داند، با این حال بیماری و وخامت حال منصور 
پورحیدری در آخرین روزهای هفته گذشته موجی از نگرانی و 
ناراحتی را در میان اهالی فوتبال و استقاللی ها برانگیخت و 

شاید همین موجب شد تا بازیکنان استقالل در بازی آخر هفته 
خود را علی رغم ده نفره بودن بــه غیرت و همدلی با پیروزی 
به پایان رســاندند تا حداقل به منصورخانی که حتی از تخت 
بیمارستان پیگیر نتیجه بازی استقالل بود، یک خبر خوب 
بدهند.. بی شــک منصور پورحیدری بعد از علی دانایی فر، 
مهم ترین و تأثیرگذارترین شخصیت تاریخ باشگاه استقالل 
تهران است. بازیکنانی که از هفده سالگی به این تیم پیوست 
و تا همین امروز از این باشگاه جدا نشد و قابل توجه تر اینکه در 
مهم ترین روزهای باشگاه استقالل با این تیم همراه بود. چه 

در روزهای قهرمانی و چه در روزهای سخت.
منصور پورحیدری از معدود بازیکنان فوتبال آسیاست که با 
یک تیم هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی قهرمانی 
آسیا را کسب کرده و از این جهت بی شک در فوتبال ایران یگانه 
است. بزرگترین افتخار تاریخ استقاللی ها دو ستاره ای است 
که باالی لوگوی این باشگاه خودنمایی می کند و استقاللی ها 
هر دو این ستاره ها را مدیون منصور پورحیدری هستند؛ کسی 
که برای اولین بار در سال 1۳4۹ وقتی در پست دفاع راست 
باشگاه تاج بازی می کرد اولین قهرمانی باشگاه های آسیا را 
برای فوتبال ایران و باشــگاه تاج سابق و استقالل کنونی به 
همراه آورد. پورحیدری بعد از این قهرمانی از اســتقالل جدا 
نشد و در کنار رایکوف، علی دانایی فر و جکیچ به عنوان دستیار 

مربی روی نیمکت استقالل نشست تا بعد از انقالب به عنوان 
سرمربی روی نیمکت استقالل بنشیند و در سال هایی که به 
خاطر انقالب و جنگ فوتبال ایران از جایگاه نخســت آسیا 
کنار رفته بود او بار دیگر یک جام قهرمانی آسیا را برای ایران و 
استقالل به ارمغان آورد و این تیم را برای دومین بار در سال 

1۳70 قهرمان آسیا کرد.
پورحیــدری که دو ســال پیاپی اســتقالل را بــه فینال جام 
باشگاه های آسیا رسانده در ۳2 بازی آسیایی هدایت استقالل 
را بر عهده داشت و از این لحاظ صاحب یک رکورد بی نظیر در 
باشگاه استقالل محسوب می شود که حاصل این ۳2 بازی 
هدایت عالوه بر قهرمانی در سال 1۹۹1 نائب قهرمانی سال 
1۹۹2 و مقام ســومی ســال 2002 و دو مقام چهارمی جام 
برندگان جام آسیا را هم در کارنامه خود دارد. مردی که بعدها 
به نیمکت تیم ملی هم رســید و قهرمانی بازی های آسیایی 
بانکوک را در سال 1۹۹8 برای تیم ملی ایران به ارمغان آورد.

حال وخیم منصور پورحیدری از یکی دو روز گذشــته، انبوه 
هوادران و فوتبالیست ها را راهی بیمارستان ایرانمهر کرده تا 
هم از حال او با خبر شوند و هم به خانواده اش دلداری دهند. 
در آخرین بازی اســتقالل در نیم فصــل اول جای منصور 
پورحیدری روی نیمکت استقالل خالی بود تا تماشاگران با 

تشویق های پیاپی به او روحیه دهند. 

منصورخان! بلند شو...

ورزش
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باز از من و تو اثر کجا خواهد بود؟
داغ ِ دل و چشم ِ تر، کجا خواهد بود؟
شب تا به سحر ز درد می گرید شمع
کاین سوختنم دگر کجا خواهد بود؟

)موالنا عبدالقادر بیدل دهلوی، قرن یازدهم، رباعیات(

نقش منفى رسانه هاى روسى در كاهش دانشجویان زبان فارسى
دومین همایش ایران شناسان و استادان زبان فارسی روسیه با حضور دکتر غالمعلی حداد عادل، رئیس 
بنیاد سعدی و تنی چند از استادان دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی و همچنین قائم مقام موسسه 
ایراس و بیش از یکصد نفر از ایران شناســان برجسته و استادان زبان فارسی دانشگاه های روسیه، به 
میزبانی سفارت ایران در مسکو برگزار شد. حداد عادل در مراسم افتتاحیه این همایش با اشاره به جایگاه 
ایران شناسان روسیه و نقش آنها در گسترش روابط دو کشور، ضمن تشریح فعالیت های بنیاد سعدی، 
بر آمادگی این بنیاد برای همکاری با ایران شناسان و استادان زبان فارسی روسیه در تمامی زمینه های 
فرهنگی تاکید کرد. در این مراسم مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو، نیز با اشاره 
به اینکه این دومین همایش ایران شناسان و استادان زبان فارسی در روسیه است، اقدامات سفارت و 
رایزنی فرهنگی در مسکو را برشمرد و ضمن اعالم حمایت از ایران شناسان و استادان زبان فارسی روسیه، 
هدف از برگزاری همایش ساالنه را تقدیر از مقام علم و دانش و فرهنگ عنوان کرد. والنتین شلگ معاون 
دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو هم در این همایش خاطرنشان کرد: زبان فارسی در برنامه های 

تدریسی دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو در اولویت قرار دارد. در ادامه همایش، ایران شناسان روسی 
که از نقاط مختلف روسیه گرد هم آمده بودند به ایراد سخنرانی پرداختند و برگزاری این همایش را موجب 
تبادل افکار و در نهایت پیشرفت و توسعه ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در روسیه دانستند. آلکساندر 
پالیشوک رئیس مرکز زبان فارسی دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو در سخنانی با ارزشمند خواندن 
همایش ایران شناسان گفت: امیدوارم روابط میان روسیه و ایران در رشته های علمی و فرهنگی تقویت 
شود و استحکام بیابد. پالیشوک که ریاست انجمن دوستی ایران و روسیه را هم برعهده دارد پیشنهاد کرد 
هر سال سالنامه ای منتشر و در آن مقاالت ایران شناسان روس چاپ شود. نعمت الله ایران زاده معاون 
آموزشی دانشــگاه عالمه طباطبایی هم با قدردانی از سفیر ایران در روسیه و رایزنی فرهنگی سفارت 
کشورمان به خاطر برگزاری این همایش گفت: برگزاری چنین همایشی برای تحکیم روابط انسانی و 
فرهنگی میان ایران و روسیه بسیار مهم است. همچنین احمدرضا الهی رئیس مرکز فرهنگ ایران و 
زبان فارسی دانشگاه روسنو، بزرگ ترین دانشگاه خصوصی روسیه، از استقبال گسترده و عالقه مندی 

دانشجویان به یادگیری زبان فارسی و آشنایی با فرهنگ ایران زمین خبر داد و گفت: در دانشگاه روسنو 
۳0 دانشجو رشته زبان فارسی را انتخاب کرده و در این رشته مشغول تحصیل شده اند. مارینا کامنوا استاد 
دانشگاه دوستی ملل مسکو هم گفت: زبان فارسی در بسیاری از موسسات آموزش عالی مسکو تدریس 
می شود و آموزش این زبان سنت دیرینه شده است. فارغ التحصیالن این دانشگاه ها متخصصان در 
رشته های مختلف ازجمله علمی، دیپلماتیک و فنی می شوند. کامنوا به نقش منفی رسانه های روسی در 
کاهش دانشجویان زبان فارسی اشاره و اظهار کرد: شبکه های تلویزیونی روسیه در بسیاری موارد تصویر 
غیرواقعی از ایران نشان می دهند و زمانی که بیننده این تصاویر را می بیند هیچ رغبتی به فراگیری زبان 
فارسی نمی یابد. از مشکالت موجود رسانه های روسی غیرحرفه ای بودن خبرنگاران تلویزیونی در تهیه 
رپرتاژها از ایران است که بسیاری از انها آشنایی با این کشور ندارند. لودمیال آودییوا شاعر روس هم گفت 
که عالقه به زبان فارسی در روسیه افزایش می یابد اما سرعت این روند کند است. این شاعر روس در پایان 

سخنان خود، ابیاتی در وصف ایران و فرهنگ این سرزمین خواند که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

نان داغ کباب داغ  /  تازه هاى نشر

كتابى كه با استقبال سناتورهاى امریکایى مواجه شد 
»ایران و امریکا؛ گذشته شکست خورده و مسیر آشتى« به چاپ دوم رسید
 چاپ دوم کتاب »ایران و امریکا؛ گذشــته شکســت خورده و مسیر آشــتی« تالیف سید حسین 
موسویان روانه بازار نشر شــد. این کتاب که به همت نشر تیسا منتشر شده است، از هشت فصل 
تشــکیل شــده که ســرفصل های آن عبارتند از: »رابطه ایران و آمریکا؛ از دوستی تا دشمنی«، 
»بحــران گروگان گیــری، بی اعتمادی و ســوءتفاهم«، »دهه جنگ و تثبیــت انقالب 1۳68-
1۳5۹«، »ریاســت جمهوری یک عملگــرا«، »خیزش جنبش اصالحــات در ایران )1۳84- 
1۳76(«، »پایان شــانزده ســال میانه روی«، »دو دیدگاه درباره منازعات اصلی« و »نقشــه راه 
صلح«. موســویان، مولف کتاب ســمت هایی مانند ســفیر ایران در آلمان، ریاست کمیته روابط 
خارجی شــورای عالی امنیت ملی و عضویت در تیم مذاکرات هسته ای را عهده دار بوده و زمانی 
گزینه ای مطرح برای معاونت وزیر امور خارجه )در دوران اصالحات( و وزیر امور خارجه )در زمان 
احمدی نژاد( بوده اســت. همان گونه که از عنوان کتاب پیداســت، این اثر، حول این ایده اصلی 
به نگارش درآمده که گذشــته روابط ایران و امریکا سرشار از اشــتباهات است، اما با آموختن از 
اشتباهات گذشته می توان مسائل را حل کرد. حضور موسویان در ایاالت  متحده نه  تنها )آن گونه 
که توماس پیکرینگ در مقدمه ای که بر این کتاب نوشــته می گوید( فرصتی است برای آمریکا 
تا با دیدگاه های ایران درباره مســائل مختلف آشنا شــود، همچنین فرصتی است برای ایران تا 
بتواند دیدگاه های خود را به صورت شــفاف بیان کند. در واقع، این کتــاب بیش از هر چیز بیانی 
است از دیدگاه موجود در درون ساختار حکومتی ایران به موضوعات مختلف؛ اگرچه برای اینکه 
طرف مقابل نیز احســاس نکند صدایش شنیده نمی شــود، در کتاب جایگاهی به بیان نظراتش 
اختصاص داده شده است. هانا هس در تمجید از این کتاب می نویسد: »این کتاب ترکیبی است 
از خاطره، تحلیل و جزییاِت هرگزگفته نشــده ای که مانع برقراری روابط ایران و امریکا شــده اند. 

کتابی از سفیر سابق ایران در آلمان و سخنگوی سابق 
تیم مذاکرات هسته ای که توجه سناتورهای امریکایی 
را به خود جلب کرده است؛ حتی در حد فاصل رأی گیری 
برای بودجه ساالنه، می توانستید این کتاب را روی میز 
ســناتورها ببینید. الیزابت وارن، ســناتور دموکرات از 
ایالت ماساچوســت، کریس کونز سناتور ایالت دلور، و 
شرود براون سناتور ایالت اوهایو از جمله کسانی هستند 
که این کتاب را در صحن سنا خوانده و به همکاران خود 
توصیه کرده اند که برای اطــالع از رویکرد ایرانی ها به 

رابطه با امریکا، حتما آن را بخوانند«.
جیم اســلتری، عضو ســابق کنگــره از ایالت کانزاس 
با اشــاره به اثر موســویان می گوید: »قویا به همکاران 
سابق خود در کنگره توصیه می کنم این کتاب تأثیرگذار 
را بخوانند تــا دریابند نگاه ایرانی ها بــه روابط با امریکا 
چگونه است.« جیم والش، سفیر و پژوهشگر دانشگاه 
MIT نیز آورده است: »خواندن کتاب موسویان برای 

درک مشــکالت موجود در روابط ایران و امریکا ضروری و الزم اســت. به ندرت می توان کسی را 
یافت که رویکردهای متفاوت دو طرف به مسائل جهانی را تا این اندازه دقیق توضیح داده باشد«.
ولی رضا نصر، مفسر مسائل بین المل و رئیس مدرسه مطالعات بین المللی پیشرفته دانشگاه جانز 
هاپکینز با تحسین این اثر می نویسد: »خواندن این کتاب برای همه آنهایی که عالقه مند روابط 
ایران و امریکا و آینده سیاســت خارجی امریکا هســتند، ضــرورت دارد«. این کتاب با 10 درصد 

تخفیف به عالقه مندان ارائه می شود.

شاعر »باز باران با ترانه« پزشک بود
دکتر مجدالدین میرفخرایی متخلص به گلچین گیالنی 
11 دی ماه  1288 در رشــت متولد شــد. سال 1۳12 از 
طریق بندر انزلی به اروپا رفت و در انگلیس ســاکن شد. 
با توجه بــه آنچه وزارت معارف ایران بــرای او مقرر کرده 
بود، بــه تحصیل در رشــته ادبیات انگلیســی پرداخت. 
پــس از مدتی، به این رشــته بی عالقگی نشــان داد و با 
گذراندن مقدماتی به تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه 
لندن مشغول شد. همان زمان شعله های جنگ جهانی 

دوم درگرفــت و تحصیلش مدتی به تعویق افتــاد. گلچین بر خالف دیگر دانشــجویان ایرانی، در 
انگلســتان ماند و با گویندگی در فیلم های خبری و رانندگی آمبوالنس، آن شرایط دشوار را سپری 
کرد. تحصیالت او در پزشــکی عمومی و دوره تخصصی بیماری های گرمســیری، ســال 1۹47 
به پایان رســید. او در لندن مطب داشت و مشاور پزشکی ســفارت ایران در این شهر بود. عالوه بر 
این، از کمک به ایرانیانی که برای معالجه به انگلســتان  می آمدند دریغ نداشــت. گلچین با »ای.
جی.آربری« ایران شــناس نامور انگلیســی دوستی داشــت. او شــعرهای گلچین را به انگلیسی 

برگرداند و شرح هایی درباره آنها نوشت.
شــعرهای گلچین نخستین بار ســال 1۳07 در مجله »ارمغان« و بعدها در مجله های »روزگار نو«، 
»فروغ« و »سخن« انتشار یافت. شعر »باران« با مطلع »باز باران با ترانه/ با گهرهای فراوان/ می خورد 
بر بام خانه...« یکی از معروف ترین شعرهای اوست. گلچین اولین شاعر نوپردازی است که شعرش 
به کتاب های فارسی دوره ابتدایی راه یافت. دیوان شعر او شامل سه مجموعه شعر  به نام های »گلی 

برای تو«، »مهر و کین« و »نهفته« است. گلچین گیالنی 2۹ آذر 1۳51 درگذشت.

كشتار بى رحمانه پرندگان در خوزستان 
صید غیر قانونی و خرید و فروش علنی انواع پرندگان وحشــی در خوزستان ادامه دارد. بیش از سه ماه 
است که کشتار پرندگان مهاجر در تاالب ها و آبگیرهای طبیعی و دستساز استان خوزستان آغاز شده و 
همچنان نیز ادامه دارد. هر روز صبح الشه صدها پرنده مهاجر از گونه های مختلف اعم از حمایت شده و 
غیره در بازار شهرهای شادگان و اهواز فارغ از هرگونه برخورد و نظارتی از طرف اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان و در فاصله کمی از این اداره به فروش می رسند. برای مثال طاووسک از زمره پرندگان 
حمایت شده ای است که متاسفانه روزانه در تعداد قابل توجهی در این بازار به فروش می رسد. همزمان با 
افزایش تعداد پرندگان مهاجر در تاالب ها و آبگیرهای خوزستان صید و کشتار آنها نیز به شدت افزایش 
یافته است. چند ســال اخیر به دلیل نبود نظارت و برخورد بازدارنده با متخلفان، صید پرندگان مهاجر 
گسترش زیادی یافته اســت به طوری که عده ای سودجو با سوءاســتفاده از خشکیدگی تاالب های 
طبیعی با هدایت آب نهرها به زمین ها، آبگیرهای مصنوعی ایجاد می کنند و به راحتی به صید پرندگان 
مهاجر می پردازند. مانند فریدون کنار و سرخرود مازندران در این بازار نیز هر پرنده ای که صید شده باشد 
می بایست به پول تبدیل شود، حتی پرندگان حرام گوشت و غیر خوراکی همچون حواصیل خاکستری 
و باکالن. در صورت تداوم بی قانونی و همه گیر شدن ســاختن آبگیر و برکه مصنوعی به جهت صید 
پرندگان )همچنین  وجود بازار دائمی برای آن( در بین افراد بومی و کشاورزان منطقه برخورد با متخلفان 

بسیار مشکل خواهد شد و به چالشی بزرگ برای محیط زیست استان خوزستان تبدیل می شود.
علی رغم تالش اخیر یگان حفاظت اداره اهواز در تخریب محمیه ها )دام های زمینی( در تاالب بامدژ 
و دستگیری یکی از عامالن فروش پرندگان وحشی در بازار، متاسفانه سه روز بعد بازار دستفروشان با 
حضور همان فرد و دیگر متخلفان کماکان برقرار بوده که این مسأله به روشنی بیانگر بازدارنده نبودن 

جرائم، عدم اعمال آن و البته سود سرشار و نامشروع تجارت انفال و میراث طبیعی کشور است.
عالوه بر به کارگیری روش دام زمینی )محمیه( که  به وسیله آن گونه های مختلف پرندگان را به شکل 
گروهی به دام می اندازند صید از طریق دانه های آغشــته به سم نیز از روش هایی است که متاسفانه 
چند سال است مورد استفاده قرار می گیرد. شیوه غیر اخالقی صید از طریق مسموم کردن پرندگان، 
باعث کاهش چشمگیر جمعیت انواع پرندگان استان خوزستان شده است. این روش صید که کماکان 
کاربرد زیادی دارد برای صید انواع گنجشگ ســانان، قمری ها، مرغابی ها، چنگرها و غازها به کار 
گرفته می شود. متعاقب استفاده از دانه های آغشته به ســم برای صید پرندگان، پستانداران هم در 

نتیجه تغذیه از پرندگان مسموم و یا نیمه جان به کام مرگ کشیده می شوند.
ســودجویان دانه ها را به نوعی سم آغشــته کرده و در محدوده ای مشخص در آب یا خشکی پخش 
می کنند سپس الشــه پرندگان را در نقطه ای قرار داده به الشه ها شلیک می کنند تا در زمان فروش 
اینچنین به نظر آید که پرندگان به وســیله اســلحه شکار شده اند. بریدن ســر پرندگان مسموم شده، 

نیمه جان و مرده نیز از دیگر روش های فریب دادن مشتری ها در هنگام خرید این پرندگان است.
استفاده از دانه های سمی عالوه بر کشتار وسیع پرندگان، باعث نابودی گونه های مختلف پرندگان 
شکاری، خزندگان و پستانداران شامل انواع جوندگان، روباه، شغال، گربه های وحشی، خارپشت ها، 

کفتار و گونه بسیار نادر و ارزشمند رودک عسل خوار نیز می شود.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

اسکار، نماینده ایران را نادیده گرفت
کادمــی علوم و هنرهای ســینمایی فهرســت کوتاه  آ
نامزدهای رشته  بهترین فیلم خارجی هشتاد و هشتمین 
دوره اســکار را اعالم کرد. از میان 80 فیلم واجد شرایط 
برای رقابت در رشــته  بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
اسکار، ۹ فیلم به دور بعدی رقابت راه یافتند تا در مرحله 
بعد نامزدهای نهایی از میان آنها برگزیده شوند. »عهد 
کامال جدید« به کارگردانــی ژاک ون دورمل از بلژیک، 
»آغوش مار« به کارگردانی کایرو گوئرا از کلمبیا، »یک 

جنگ« به کارگردانی توبیاس لیندهلم از دانمارک، »شمشیرباز« به کارگردانی کالوس هارو از فنالند، 
»موســتانگ« به کارگردانی دنیز غمزه ارغوان از فرانســه، »هزارتوی دروغ ها« به کارگردانی گیلیو 
ریکیارلی از آلمان، »پســر شائول« به کارگردانی الزلو نمش از مجارستان، »ویوا« به کارگردانی پدی 
کادمی  برثناچ از ایرلند و »ذیب« به کارگردانی ناجی ابونوار از اردن، ۹ فیلم حاضر در فهرســت کوتاه آ
هستند. در فرایند رای گیری برای انتخاب این ۹ نامزد، یک کمیته شامل چند صد عضو آکادمی علوم و 
هنرهای سینمایی از اواسط اکتبر تا 14 دسامبر فیلم های معرفی شده برای شرکت در رشته ی بهترین 
فیلم خارجی زبان را می بینند. فهرست کوتاه نامزدهای بخش فیلم های خارجی از شش فیلم منتخب 
این کمیته به عالوه سه اثر به انتخاب کمیته اجرایی شاخه فیلم های خارجی آکادمی شکل می گیرد. 
فهرست نامزدهای نهایی این رشته به همراه نامزدهای نهایی دیگر رشته ها پنجشنبه 14 ژانویه اعالم 
خواهد شد. همانند سال های گذشته برخی از فیلم های برجسته ی حاضر در این رقابت از سوی آکادمی 

نادیده گرفته شدند که یکی از آنها فیلم »محمد رسول الله ص« به کارگردانی مجید مجیدی بود. 

گاف جدید سریال »كیمیا« 
در سریال کیمیا ویراستاری کتابی از آیت الله طالقانی 
به کیمیا ســپرده می شــود و از قول آیت الله طالقانی 
از او قدردانی می شــود، در حالی که ویراســتار اصلی 
کتاب شخص دیگری بوده است. سریال »کیمیا« به 
یک گاف تاریخی و انتخاب نا به جای ویراستار کتاب 
آیت الله طالقانی متهم شــد. به گفته محمد قوچانی  
ویراستار اصلی کتاب »پرتوی از قرآن« مرحوم آیت الله 
طالقانی که کیمیا آن را در این ســریال ویراســتاری 

می کند، محمد جعفری بوده اســت. محمد قوچانی، روزنامه نگار، در تشــریح این گاف تاریخی 
می نویسد: »کیمیا سریال بدی نیست. حتی می توان گفت خوب است در حد سنت پاورقی های 
عشــقی تاریخی، گاف هایی مانند تیر چراغ های ســیمانی در دهه پنجاه و... هم در کشوری که 
شهرک سینمایی دهه پنجاه و شصت ندارد قابل چشم پوشی است اما وقتی خانم کیمیا ویراستار 
کتاب پرتوی از قرآن مرحوم آیت الله طالقانی می شود و از قول ناشر کتاب اعالم می شود مولف از 
کیمیا خانم خیلی تشکر کرده، بیش از آنکه به گاف فکر کنیم به این فکر می کنیم که چقدر کتاب در 
سینمای ایران مهجور و دم دستی و باری به هرجهت است و در حد انتخاب ماشین و مانتو و آرایش 
برایش حساسیت وجود ندارد. پرتوی از قرآن را که دست خانم کیمیا داده اند، آقای محمدمهدی 
جعفری ویرایش کرده اند و در آن زمان که مولف از ویراستار تشکر می کرده، آن مرحوم رحلت کرده 
بودند! به راستی نمی شد به مخاطب اهمیت داد و کتاب دیگری را برای ویراستاری به کیمیا سپرد؟ 

البته باز جای شکرش هست که تفسیر المیزان را به ایشان نسپرده اند!«

ایران و امریکا؛ گذشته 
شکست خورده و مسیر آشتی
سید حسین موسویان
انتشارات تیسا
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