
مرتضوِی درحال محاکمه، راهی کربال شد
»سعید مرتضوی از کشور خارج شد«. این خبر عجیب روز گذشته روی خبرگزاری ها رفت. خبر از آن جهت 
عجیب بود که دادستان سابق تهران در حال حاضر به اتهام فساد اقتصادی در پرونده سازمان تامین 
اجتماعی درحال محاکمه است و برای اتهام های قبلی اش هم به رد مال و یک سال حبس محکوم است و لذا 
علی القاعده باید ممنوع الخروج باشد. اما پنج شنبه شب سعید مرتضوی برای حضور در مراسم اربعین عازم 

صفحه ۲کربال شد و به خبرنگاران قول داد که از کربال جوابشان را خواهد داد ...

حمید بعیدی نژاد:

»پی ام دی« مختومه خواهد شد
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران گفت: با ارزیابی نهایی، ابهامات درباره برنامه هسته ای ایران پاسخ داده می شود و تا آنجا که تحوالت 

نشان می دهد همه امور به این سمت در حرکت است. بعیدی نژاد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام محورهای مصاحبه خود در وین را به اشتراک گذاشت. 
وی در این یادداشت نوشت: این نظر آمانو که ارزیابی نهایی آژانس در مورد بحث پی.ام.دی یک گزارش سیاه و سفید نخواهد بود، قبال هم گفته شده است. سیاه 
که مشخص است نخواهد بود به دلیل این که همکاری ایران با آژانس یک روند کامال مثبتی داشته است اما اینکه گزارش کامال سفید نخواهد بود این را هم خود 

آقای آمانو در نشست مطبوعاتی توضیح داد که پرونده پی.ام.دی یک پرونده بسیار پیچیده ای است که قریب به 12 سال است که در دست بررسی است و در قالب 
صفحه ۷صفحه 3آن صدها اتهام علیه برنامه هسته ای ایران مطرح است که عمال پاسخ قاطع به تمام آن ادعاها اصال عملی نیست ...

ابتدا تشکیل شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان و بعد هم تشــکیل 

حزب ...

در انتخابات ریاست جمهوری سال 
88 بــود که پای ســیب زمینی به 
عرصه سیاست باز شد، احمدی نژاد 

به عنوان نامزد  ...

اتفاقات عجیب و غریب در فوتبال 
ایران کم رخ نمی دهــد. این بار 

ماجرای ساعتی ...

 اصولگرایان 
در جست وجوی 

وحدت

واکنش 
دیرهنگام

ماجرای ساعت 
فیفا که ایران 

پس نمی دهد!

مورد عجیب 
»دونالد ترامپ«!

صفحه 4

تازه ترین جنجال نامزد جمهوری خواه، موجی از انتقاد را برانگیخته است
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عارف کمبودی ندارد!
عارف نه تنها از حیث شــرایط قرار گرفتن در جایگاه ریاســت مجلس کمبودی متوجه عارف نیســت بلکه از گینه های 
بالقوه قابل بحث از حیث ســوابق و شرایط احراز به طور قطع و یقین، عارف می تواند مخرج مشترک حاکمیت و مطالبه 

اصالح طلبان باشد.
اظهارات محمدعطریانفر عضو ارشــد شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی در مخالفت تلویحی با سرلیستی و 
همچنین ریاست عارف بر مجلس آتی)در صورت رای آوری عارف( با واکنش هایی از سوی چهره های نزدیک به عارف 

مواجه شده است.
حســن رســولی عضو بنیاد باران و از چهره های نزدیک به عارف در این باره می گوید: تعیین رئیس مجلس توســطا حزاب سیاســی و شــورای عالی 

سیاست گذاری اصالح طلبان صورت نمی گیرد که حاال بخشی از کارگزاران یا یک حزب دیگر با ریاست یک شخصیت مخالف باشند.
وی همچنین تاکید کرده است: عارف نه تنها از حیث شرایط قرار گرفتن در جایگاه ریاست مجلس کمبودی متوجه عارف نیست بلکه از گینه های بالقوه 

قابل بحث از حیث سوابق و شرایط احراز به طور قطع و یقین، عارف می تواند مخرج مشترک حاکمیت و مطالبه اصالح طلبان باشد
رسولی برخی تاکیدات عطریانفر بر روی علی الریجانی را ناشی از سابقه رفاقت این دو می داند و می گوید:  ترجیح نقد الریجانی بر نسیه عارف، انتسابش 

به جریان اصالحات رد شده است و این جمله، نظر شخصی عطریانفر است که سابقه رفاقت و هم دانشگاهی بودن با الریجانی دارد.
وی همچنین تاکید کرده است که اگر محمدعلی نجفی کاندیدای مجلس شود، در زمره کاندیداهای بالقوه ریاست مجلس قرار می گیرد.

انتخابات الکترونیکی خال قانونی دارد
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از موارد مهم در موضوع انتخابات الکترونیک، قانون 

مربوط به آن است گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیک خال قانونی وجود دارد.
سیامک ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت روند بررسی مراحل کارشناسی 
انتخابات الکترونیک، گفت: در حــال حاضر بحث مهمی که در زمینه انتخابات الکترونیک وجود دارد، موارد قانونی 

اجرای آن است.
وی با بیان اینکه موضوع قانون را، هم در جلسه مشــترکی که با وزارت کشور داشتیم و هم در اصالحاتی که در قانون 

انتخابات مطرح شد، اعالم کردیم، افزود: در این اصالحات تفسیری که در قانون انتخابات مطرح شد، شورای نگهبان درباره آن نظر داد که می بایست 
به لحاظ قانونی اینها برای انتخابات الکترونیک آماده شود.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اظهار داشت: طبق جدول زمان بندی 70 مرحله ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات الکترونیک که 
بین وزارت کشور و شورای نگهبان مورد توافق قرار گرفته، بنا بوده تا آبان  ماه این مراحل تمام شود، البته بحث قانونی هم هنوز در این باره انجام نشده، 

لذا هم درباره بحث های فنی و هم بحث های قانونی در مورد انتخابات الکترونیک خالهایی وجود دارد که باید انجام شود.
ره پیک با تأکید بر اینکه درباره شــعب و حوزه های انتخابیه انتخابات الکترونیک نیز پیشنهادی به شورای نگهبان نیامده است، تصریح کرد: موضوع 

قانون، شعب و تعداد حوزه  های انتخابیه برای اعالم نظر شورای نگهبان باید زودتر تعیین تکلیف شده و به شورای نگهبان اعالم شود.

 آغاز نظارت مجلس 
بر اجرای برجام

مجلس شــورای اســالمی از امروز به طور رســمی ، 
نظارت عملی خود را بر نحوه اجرای برجام آغاز  کرد.

هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی 
مجلس، مسئولیت نظارت بر اجرای برجام را بر عهده 
دارد و از امروز کار خود را به صورت عملی آغاز می کند. 
عالءالدیــن بروجردی در همین بــاره گفت: "هیئت 
نظارت مجلس بر برجام" امروز شــنبه هفتم آذر و در 
نخســتین گام نظارتی خود، از سایت هسته ای نطنز 
بازدید خواهد کرد.  بر همین اساس، صبح امروز عالء 
الدین بروجردی، حســین ســبحانی نیا، اســماعیل 
کوثــری، عباســعلی منصــوری آرانــی و ابراهیم آقا 
محمدی به سمت سایت هسته ای نطنز حرکت کردند 

تا بعد ازظهر امروز از این سایت بازدید کنند.
ســایت هســته ای نطنز ، یکی از دو سایت هسته ای 
کشورمان است که طبق برجام مقرر شده است تعداد 

سانتیریفیوژهای موجود در آن کاهش یابد.
به گفتــه رئیــس کمیســیون امنیت ملــی مجلس، 
بازدید های »هیئت نظارت مجلس بر برجام« دوره ای 
اســت و ادامه خواهد داشــت چــرا که اجــرای برجام 
مستلزم نظارت دائم است.  نظارت مجلس بر برجام به  
ویژه نظارت کمیسیون امنیت ملی مقوله ای نبود که از 
اآلن شروع شود بلکه این کمیسیون در طول مذاکرات 
هسته ای درگیر پرونده 12 ساله هسته ای بوده است.  
بروجردی با اشاره به هدف بازدید »هیئت نظارت مجلس 
بر برجام« از مراکز هســته ای کشــور گفت: با توجه به 
مجموعه تدابیر مقام معظم رهبــری در زمینه اجرای 
برجام و ضرورت توجه دقیق بــه این تدابیر، بازدید ها از 
مراکز هســته ای یک ضرورت جدی است که در وهله 
اول مطمئن شویم این نظر ها در عمل هم دقیقًا مورد 
توجه قرار گرفته و دوم اینکه زمانبندی آنها به چه میزان 
است.  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مورد سازوکار 
نظارت بر اجرای برجام هم در اینباره گفت: سازوکار به 
این شکل است که هر یک ماه از نهادهای ذی ربطی که 
از برجام تأثیر می پذیرند همچون وزارت نفت، کشتیرانی، 
بیمه و بانکداری دعوت کنیم تا با حضور در کمیسیون 
درخصوص تأثیر برجام توضیح دهند، با این شیوه کشف 
می کنیم که طرف مقابل تا چه حد به تعهدات خود عمل 
کرده اســت.  به گفته نوذر شــفیعی، هر دو ماه یک بار 
تیم هسته ای به کمیسیون امنیت ملی دعوت خواهد 
شــد تا در مورد فرایند اجرای برجــام توضیح دهد. وی 
گفت: البته هر ســه ماه یک بار نیز وزیر امور خارجه در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر 
خواهد شد و توضیح خواهد داد و در   نهایت هر شش ماه 
یک بار طبق شرح وظایف مشخص شده، کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی گزارش 
خواهد داد.  ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره 
نسبت کاری "هیئت نظارت مجلس بر برجام" با "شورای 
نظارت برجام ازجانب شورای عالی امنیت ملی" تصریح 
کرد: این دو، نهادهای مستقلی هستند که هر کدام بر 
اساس شــرح وظایف، اقدامات خود را انجام خواهند 
داد.  وی افــزود: تنوع در نظارت بر اجرای برجام باعث 
می شــود که دقت نظر بیشــتری درباره اجرایی شدن 
برجام لحاظ شود.  به گفته وی، ممکن است در این باره 
تبادل نظرهایی صورت بگیرد ولی هدف، یکی است و 
نهاد ها با ساختارهای مختلف و جداگانه وظایف خود را 
بر عهده دارند. ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملی که وظیفه نظارت بر اجرای برجام را بر عهده دارند، 
به این شرح اعالم شــده است: عالءالدین بروجردی 
)رئیس(، حسین سبحانی نیا )نایب رئیس اول(، منصور 
حقیقت پور )نایب رئیس دوم(، نوذر شفیعی )سخنگو(، 
محمد حســن آصفری )دبیر اول(، سید باقر حسینی 

)دبیر دوم(.

متهم  رفت
مرتضوِی درحال محاکمه، راهی کربال شد

»سعید مرتضوی از کشور خارج شد«. این خبر عجیب روز گذشته روی خبرگزاری 
ها رفت. خبر از آن جهت عجیب بود که دادستان سابق تهران در حال حاضر به 
اتهام فساد اقتصادی در پرونده سازمان تامین اجتماعی درحال محاکمه است 
و برای اتهام های قبلی اش هم به رد مال و یک سال حبس محکوم است و لذا 
علی القاعده باید ممنوع الخروج باشد. اما پنج شنبه شب سعید مرتضوی برای 
حضور در مراســم اربعین عازم کربال شــد و به خبرنگاران قول داد که از کربال 

جوابشان را خواهد داد!

مرتضوی ممنوع الخروج بود
موضــوع خروج مرتضوی از کشــور اما به جز واکنش رســانه هــا و تحلیلگران 
سیاسی، اظهارات وکالی سازمان تامین اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس 

را نیز در پی داشت. 
مصطفی ترک همدانی یکی از وکالی شــاکیان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
هنوز در حیرت است، می گوید: »چرا که یکی از اقدامات تامینی که دادسرا برای 
جلوگیری از فرار متهم انجام می دهد، صدور قرار ممنوع الخروجی متهم است 
و بعد از آن ممکن اســت قرارهای تامینی تشدید و یا لغو شود. اما اینکه این قرار 
تامینی لغو شــده باشد تا به حال به ما ابالغ نشــده و تا جایی که می دانم حداقل 
در پرونده خود ما چنین لغوی وجود نداشته؛ مگر در جای دیگری چنین چیزی 

صادر شده باشد که من بی اطالع باشم«.
وکالی شاکیان تامین اجتماعی اما تاکیدشان به ویژه بر این است که باتوجه به 
سابقه متهم درتخلفات مالی کالن و همچنین این موضوع که متهمین مشابه 
دیگری که از کشور فرار کردند و دستگاه قضایی فعال نتوانسته آن ها را برگرداند، 
دستگاه قضایی در این باره باید دقت بیشتری به خرج می داده است و حال نیز 

اگر قصوری صورت گرفته، باید با متخلف یا متخلفین برخورد کند.
ترک همدانی تصریح می کند: »انتظار بر این بود که با توجه به پرونده های کالن 
اقتصادی که در چند ســال اخیر به وقوع پیوســته بود و بعد از آن افراد متخلف 
به انحاء مختلف تالش داشــتند از قوه قضاییه فرار کنند، در این باره دســتگاه 
های نظارتی که دستور مقامات قضایی را می بایست اجرا کنند، دقت بیشتری 

به عمل می آوردند«.
به گفته او اینکه چطور با وجود صدور دستور ممنوع الخروجی مدیرعامل سابق 
سازمان تامین اجتماعی، این فرد از کشور خارج شده یا اگر قرار ممنوع الخروجی 
ایشان صادر شــده و بعد لغو شده، دســتور لغو بر چه اساسی صادر شده است، 

نیازمند بررسی های بیشتر دستگاه قضایی است.

تضمینی برای بازگشت متهم نیست
اما آن طور که وکالی تامین اجتماعی می گویند، مرتضوی نه تنها با وجود ممنوع 
الخروجی از کشور خارج شــده، بلکه خروج او بدون وثیقه بوده است! به گفته 
آن ها مرتضوی درخواستش برای سفر به کربال را اعالم کرده است، ولی آن ها 
فکرش را نمی کردند که این درخواست چندان مورد توجه دستگاه قضایی قرار 
گیرد. ضمن اینکه او بالغ بر 8 میلیــارد تومان وثیقه به دادگاه داده که مربوط به 
کربال نبوده اســت و باتوجه به اینکه این موضوع در آخرین جلسه مطرح شده، 

امکان پیگیری موضوع برای پرداخت وثیقه وجود نداشته است. 
ترک همدانی در این خصوص می گوید: »ما جز وثیقه ملکی سپرده شده بابت 
پرونده سازمان تامین اجتماعی چیز دیگری در دست نداریم و دستگاه قضایی 

برای جلوگیری از فرار متهم این قرار تامین را صادر کرده بود«.
محمدعلی اســفنانی، ســخنگوی کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با 
اعالم اینکه در شــرایط کنونی و بــا توجه به اتهامات مرتضــوی، احتمال عدم 
برگشت وی به کشور وجود دارد، می گوید: »در شرایط کنونی خروج مرتضوی 
از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم برگشت مشکالت بسیاری 
برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد می شود«. به گفته او وقتی فردی دارای 
اتهامات سنگین اثبات شده است و در آینده نزدیک قرار است که به زندان برود، 
این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج وی از کشور، دیگر بر نگردد.

اسفانی همچنین تاکید می کند که مرتضوی با توجه به محکومیت کیفری که 
دارد و اینکه حکم وی هنوز اجرا نشــده است، نباید از کشور خارج می شد و این 
کار خالف قانون است. وی با بیان اینکه طبق قانون افراد ممنوع الخروج، اجازه 
خارج شدن از کشور را ندارند، تاکید می کند که  مسئوالن در مجاری خروج باید 
ممانعت می کردند که بعد از مشخص شدن قضیه و در صورت هرگونه کوتاهی 

باید با عوامل برخورد شود.
به گفته او این موضوع بسیار بعید است که دستگاه قضا یا دستگاه های مربوطه، 
مجوزی را برای ســفر مرتضوی به عراق صادر کرده باشــند: »در موارد اتهامی 
بسیار پایین تر دســتگاه قضا دســت به چنین اقدامی نمی زد، حال مرتضوی با 
پرونده ســنگین اقتصادی چگونه می تواند برای خروج از کشور مجوز دریافت 

کند«.

مجلس پیگیر قضیه خواهد بود
سیدحسین دهدشــتی، نماینده آبادان در مجلس دیگر مقامی است که در این 
خصوص واکنش نشــان می دهــد: »تا آنجایی که من اطــالع دارد مرتضوی 

به علت اتهامات اقتصادی ممنوع خروج بوده و طبیعتا نمی توانســت از کشــور 
خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه ای از کشور 

خارج شده است«.
نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه اصوال مرتضوی 
در چند ســال اخیر نشــان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، تا جایی که در 
دادگاه هایش با محافظ حاضر می شــود و هر طور که می خواهد رفتار می کند، 
درخصوص خروج او از کشور تاکید می کند که سیستم قضایی، وزارت کشور و 
دســتگاه های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند. دهدشتی همچنین از 
سرعت کم رســیدگی به اتهامات مرتضوی انتقاد می کند و می گوید که انتظار 

است که قوه قضائیه به روند بررسی این پرونده ها سرعت بیشتری بدهد.
دهدشتی با اشاره احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا، 
می گوید: »هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا  نباید 
روز شــک دار گرفته و اجازه  خروج یک متهم اقتصــادی را صادر کرد، زیرا این 

مسائل یک نوع بی اعتمادی را در کشور ایجاد می کند«.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید می کند: »به طور حتم مجلس 
شورای اســالمی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و 

قطعا در این رابطه از مسئوالن مربوط سؤال می شود«.
گفتنی اســت سعید مرتضوی در عراق و در پاسخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر 
اظهارات نمایندگان مجلس گفته اســت: »تعجب می کنم چطور یک نماینده 

چنین اظهاراتی می کند«.
در آخر درخور ذکر اســت که موضوع ممنوع الخروجی برای برخی متهمان در 
ماده ٢٤٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ پیش بینی شده است. البته 
به موجب قانون مقام قضایی در صدور چنین قراری »مخیر« است و نه »ملزم«؛ 
اما صدور قــرار ممنوع الخروجی برای فردی که به حبــس و رد مال با مبلغ باال 
محکوم شده و به واســطه تخلفات مالی در موضع اتهام قرار دارد، مورد انتظار 
اســت. کما اینکه در دی ماه سال 92 محســنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه 
پس از شایعاتی که دراین خصوص بود، ممنوع الخروجی مرتضوی را تایید کرد.
اما احتمالی که وجود دارد این است که شاید از سال 92 تاکنون ممنوع الخروجی 
سعید مرتضوی برداشته شده باشد. در این صورت با توجه به اینکه در پرونده های 
با حکم ها و اتهامات کمتر، افراد ممنوع الخروج می شده اند، این سوال مطرح 
می شــود که چرا این امر در ارتباط با فردی که در افکار عمومی حساسیت ویژه 
ای دارد، صورت گرفته است. موضوعی که امید می رود هرچه زودتر مسئوالن 

امر به آن پاسخ دهند.

پیگیری روزواکنش روز

»پی ام دی« مختومه خواهد شد
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران گفت: با ارزیابی نهایی، ابهامات درباره برنامه هسته ای ایران پاسخ داده می شود و تا آنجا که تحوالت نشان می دهد همه امور به این سمت در حرکت است.
بعیدی نژاد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام محورهای مصاحبه خود در وین را به اشتراک گذاشت. وی در این یادداشت نوشت: این نظر آمانو که ارزیابی نهایی آژانس در مورد بحث پی.ام.دی یک گزارش 
ســیاه و سفید نخواهد بود، قبال هم گفته شده است. سیاه که مشخص اســت نخواهد بود به دلیل این که همکاری ایران با آژانس یک روند کامال مثبتی داشته است اما اینکه گزارش کامال سفید نخواهد بود این 
را هم خود آقای آمانو در نشســت مطبوعاتی توضیح داد که پرونده پی.ام.دی یک پرونده بسیار پیچیده ای است که قریب به 12 سال است که در دست بررسی است و در قالب آن صدها اتهام علیه برنامه هسته 

ای ایران مطرح است که عمال پاسخ قاطع به تمام آن ادعاها اصال عملی نیست.
وی اضافه کرد: مهم آنســت که آقای آمانو به صراحت اعالم کرده که آژانس آماده ارائه ارزیابی نهایی خود اســت. با این ارزیابی نهایی ابهامات پیرامون برنامه هسته ای ایران پاسخ داده خواهند شد و 

با حل این نگرانی ها، شورای حکام در مرحله بعد در روز پانزده دسامبر پرونده پی ام دی را مختومه خواهد کرد. تا آنجا که تحوالت نشان می دهند همه امور به این سمت در حرکت است.

سیاسی
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واکنش دیرهنگام
باالخره دلیل امحاء1700 تن سیب زمینی اعالم شد

اصولگرایان در 
جست وجوی وحدت

ابتدا تشکیل شورای سیاستگذاری اصالح طلبان و بعد هم تشکیل حزب علی الریجانی. به نظر می رسد اصالح طلبان و 
اعتدال گرایان زودتر به اجماع رسیدند، هرچند احزاب اصولگرا خیلی پیش تر از این ها جلساتشان برای وحدت را تشکیل 
داده بودند. وحدتی که قرار بود از الریجانی تا جلیلی را زیر چتر خود بگیرد ولی با تشــکیل حزب الریجانی، ســِر معتدل 
خود را از دست داده است. حاال چند روزی اســت که خبرهایی از برگزاری جلساتی با هدف تشکیل شورای هماهنگی 
اصولگرایان به گوش می رسد. جلساتی با حضور هشت اصولگرا: مرتضی آقاتهرانی دبیر کل جبهه پایداری، محمدنبی 
حبیبی دبیر کل حزب موتلفه، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران و همچنین غالمعلی حدادعادل،علیرضا زاکانی، 

اسدالله بادامچیان، محمد صادق محصولی و محمدرضا باهنر.
با وجود تشکیل این جلسات هنوز معلوم نیست این جلســات دقیقا به چه نامی است و اصولگرایان تا چه حد به وحدت 
مورد نظرشان برای انتخابات رسیده اند. چنانکه حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی تاکید دارد که نه شورای هماهنگی 
اصول گرایان به طور کامل شــکل گرفته و نه فهرست انتخاباتی تهیه شده است و آقاتهرانی دبیر کل جبهه پایداری می 
گوید: »جلساتی که ما برگزار می کنیم همان شورای هماهنگی اصولگرایان است و اسم آن خیلی مهم نیست و دنبال 
نام گذاری هم نیســتیم و بیشتر می خواهیم امکانی فراهم شود که بتوانیم با یکدیگر بنشینیم و صحبت کنیم و به نقاط 
خوبی برســیم«. این در حالی است که حبیبی می گوید که قراری بر اســتمرار این جلسات نیست و اگر الزم باشد ادامه 
خواهد یافت. به عالوه همچنان سخنانی از ســوی اصولگرایان شنیده می شود که نشان از اختالفاتی دارد که فاصله 
آن ها تا وحدت را نشــان می دهد. مثــال آقاتهرانی با بیان اینکه عده ای از همان روز اول که هنوز با دوســتان اصولگرا 
نشســت هایی را برگزار نکرده بودیم، می گفتند جبهه پایداری زیر میز توافقات اصولگرایــان می زند، اما هرگز این طور 
نیســت، گفت: »اگر بر اســاس اصول با یکدیگر حرف بزنیم و حتی قرارداد هم بنویســیم، در نهایت آنهایی که زیر میز 

می زنند مشخص خواهند شد«.
در مقابل رئیس کمیته سیاســی جبهه ایســتادگی گفته اســت که جبهه پایداری مدعی کل جریان اصولگرایی است، 
در حالی که هنوز تکلیف خود را با تیم احمدی ن ژاد و چگونگی آن مشــخص نکرده اســت. کنعانی مقدم همچنین در 
خصوص نشست مشــورتی هشــت نفره اصولگرایان درباره انتخابات مجلس دهم اظهار کرده است: »از آنجایی که 
جزو جریان اصولگرایی هســتیم از ما برای شرکت در این نشست دعوت نشده اســت«. دبیرکل حزب سبز با بیان این 
موضوع در خصوص شــکل گیری یک ائتالف سیاسی از ســوی جریان اصولگرا نیز گفته است: »نشست ها و گفت و 
گوهای بسیاری در خصوص اعالم نامزدها از سوی طیف اصولگرا شکل می گیرد، اما هنوز هیچ مکانیزمی برای این 
که بتوانند یک ائتالف سیاسی را شــکل دهند وجود ندارد؛ این که چه کسانی در کادر رهبری این ائتالف خواهند بود و 
چه سازمان و ســاز و کاری این کار را انجام خواهد داد در حد گمانه زنی است«. با این حال اصولگرایان امید دارند که با 
توجه به اینکه شورای فقها متشــکل از آیت الله مصباح، محمد یزدی و موحدی کرمانی مورد پذیرش همه گروه های 

اصولگراست، ذیل آن به وحدت برسند.

تمرینات ضد تروریستی پلیس در تهران
رییــس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شــمار مأموران پلیس در ســطح معابــر و اماکن تهران ارائه کرد و گفت: این اقدام بــه منظور آمادگی پلیس برای مقابلــه با هرگونه تهدید 
احتمالی انجام شــده و به نوعی تمرین عملیاتی محســوب می شــود. سردار حسین ســاجدی نیا اظهار کرد: حضور پلیس در ســطح شهر باید سبب ایجاد آرامش و احســاس امنیت در شهروندان 
شــود و روزهای اخیر نیز پلیس برای مقابله با هر نوع تهدید احتمالی در ســطح تهران تمرینی عملیاتی را آغاز کرده اســت. وی با بیان اینکه دلیل افزایش حضور پلیس در ســطح معابر و اماکن نیز 

همین موضوع اســت، اظهار کرد: در این تمرین عملیاتی نیروهای یگان ویژه، یگان امداد، واحدهای 110، نیروهای نامحســوس زن و مرد، تیم های چک و خنثی سازی بمب و ... حضور دارند. 
ســاجدی نیا درباره اینکــه این تمرین عملیاتی تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت؟ گفت: این اقدامات و تمرین های ضدتروریســتی تا زمانی که الزم باشــد ادامه می یابد امــا این به این معنا 

نیســت که اتفاقی در پایتخت رخ داده باشــد بلکه تهران در امنیت کامل اســت. به گفته رییس پلیس پایتخت، این اقدامات تنها برای برخورد با هرگونه تهدید احتمالی و پیشگیری از آن 
و همچنین تمرین افزایش مهارت عملیاتی انجام شــده است.

با احمدی نژاد ارتباطی ندارم
معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد دولت نهم 
گفــت: با احمدی نــژاد ارتباطی نــدارم و از 
فعالیت های انتخاباتی وی هم مطلع نیستم.

محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت 
ارشــاد دولت نهم درباره ارتباطش با رئیس 
جمهور سابق اظهار داشت: با احمدی نژاد 

ارتباطی ندارم و از فعالیت های انتخاباتی وی هم مطلع نیستم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای انتخابات مجلس کاندیدا خواهید شد 
گفت: قصد کاندیداتوری ندارم، بهتر از امثال ما در صحنه هســتند و نیازی 

به حضور نیست.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت نهم ادامه داد: من بر اساس احساس 
تکلیف در مجالس هفتم و هشتم کاندیدا بودم اما دیگر کافیست و نوبت به 

جوانان رسیده است.

PMD بسته نشود برجام اجرا نمی شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه 
 PMD در صورت عدم بســته شــدن پرونده
ایران برای اجرای برجام به مشــکل اساسی 
می خوریم، گفت: طبق نظر رهبری و مجلس 
بسته شدن پرونده "PMD" ایران آستانه ورود 

به اجرای برجام است. منصور حقیقت پور درباره گزارش اخیر آمانو درباره پرونده 
هسته ای ایران اظهار داشــت:این گزارش ،گزارش PMD نیست و گزارش 
عمومی آژانس بود. وی افزود: گــزارش مربوط به بخش PMD باید چند روز 
دیگر حدود 15 روز دیگر به شورای حکام می رود. این نماینده مجلس با اشاره به 
اینکه جنس و شخصیت آمانو همین است که می بینیم، یادآور شد: امیداوریم 
در گزارش PMD  شورای حکام، گزارشی برای بستن پرونده هسته ای ایران 
تنظیم شود و در غیر این صورت برای اجرای برجام به مشکل جدی می خوریم.

 رصد فضای مجازی در ایام انتخابات
ســیدمرتضی بختیاری معاون سیاســی و 
امنیتی دادستان کل کشور بر ضرورت رصد 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی در 

ایام انتخابات تاکید کرد.
وی در جمع دادســتان های سراسر استان 
یــزد، اظهار کــرد: عــده ای با خیــال این 

که جرائــم در فضــای مجــازی قابل رصــد نیســت، تبلیغــات زودرس یا 
فضــای اتهــام و تخریــب را علیه ســایر نامزدهــا و داوطلبان شــرکت در 
 انتخابــات ایجــاد می کننــد که ایــن کار بیــش از همــه به اعتمــاد مردم 

لطمه می زند.
بختیــاری تاکید کرد: باید بــه گونه ای عمل کرد تا نه حقــی از نظام تضییع 
 شــود و نه حقی از داوطلبین که با نیت خدمت به نظــام وارد گود انتخابات 

شده اند.

هیچ گروهی از تحریم 
انتخابات سود نبرده 

سیدعلی خمینی با اشاره به تعابیر امام در مورد جایگاه 
مجلس شورای اسالمی در امور کشور، گفت: از نظر 

امام خمینی تقنین بر اجرا تقدم دارد.
حجت االسالم و المســلمین سیدعلی خمینی طی 
ســخنانی در همایــش »مجلس، انتخابــات و امام 
خمینی« که توسط دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی برگزار شــد، با اشــاره به گزاره  »مجلس 
در رأس امور اســت« که از ســوی امام خمینی بیان 
شــد، اظهار کرد: در هر نظام مردم ساالر انتخابات 
تجلی گاه خواســت مردم اســت و از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و در طول دوران پس از پیروزی انقالب 
اســالمی تاکنون هیچ گروهــی از تحریم انتخابات 

سود نبرده است.
وی افزود: هم آن کسانی که امروز دشمنان جمهوری 
اسالمی حساب می شوند، هم آن کسانی که دوست 
جمهوری اسالمی حساب می شوند، هم کسانی که 
جزء منتقدین نظام حســاب می شــوند هیچ کدام از 

تحریم انتخابات سودی نبردند.
ســیدعلی خمینی تصریح کــرد: اآلن نمی خواهم 
وارد مصادیق شــوم، اما تاکنون هــر تغییری که در 
کشــور صورت گرفته همیشــه از دل صندوق های 

رأی بوده است.
وی افــزود: امام در موارد مختلفــی کلمه  رأس امور 
را به کار بردند، شــاید جالب باشــد که بدانیم حداقل 
امام در 22 مورد مختلف فرمودند این موضوع رأس 

امور است.
ســیدعلی خمینی گفت: تفاهم و وحــدت در میان 
همــه  مــردم، یکــی از موضوعاتی اســت که تحت 
عنــوان رأس امور در تاریــخ 24 / 4 / 62 مورد تأکید 
امام قرار گرفته اســت. ایشــان در زمانــی دیگر می 
گویند تثبیت جمهوری اسالمی در رأس امور است؛ 
قانون اساســی و تبیین جهت رأی دادن مردم به آن 
)3 بار(، مجلس شــورای اســالمی )پنج بــار(، نماز 
 جمعه، تهذیب نفس و معنویــات )هر کدام یک بار( 

به کار رفته اند.
وی گفــت: امــام همچنیــن در مــورد اجــالس 
غیرمتعهدهــا تاکید می کنند کــه رأس امور وظایف 
این اجالس غیر متعهدها آن اســت که کشورهای 
متعهد به شــرق و غــرب را تصفیــه کــرده و از خود 
دور کنند )یــک مورد(؛ اهمیت تبلیغــات )یک بار(، 
کشــاورزی، قوای مســلح، لزوم وحدت میان قوای 
مســلح و مــردم )هر کــدام یکبــار، امــور تربیتی و 
آموزشــی دو بار، اتکاء و اعتماد بــه رحمت و عنایت 
الهی یک بار، جنگ دفاعی، یک بار، دانشــگاه یک 
بار. نشــریه متعهد یک بار، لزوم انتخاب مســئولین 
از قشــر متوسط و دون متوســط یک بار، اجرای امر 
الهی یک بار، حفظ نظام یک بار، معرفت به خداوند 
متعال یک بار و توجه بــه لزوم پیروزی در جنگ یک 
 بار، در فرمایشــات امام تحت عنــوان »رأس امور« 

به کار رفته است.
سیدعلی خمینی یادآور شــد: یکی از مواردی که در 
مورد رأس امور به کار رفته مجلس بود؛ ایشان یک بار 
هم فرمودند مجلس در رأس همه ارگان ها قرار دارد.
وی ادامه داد: ممکن است مواردی هم بوده باشد که 

از چشم من افتاده باشد.
وی اظهــار کــرد: یــک بــار رأس امــور در معنای 
منفــی به کار رفته کــه آن را هم از میــان اینها خارج 
کردم؛ آن یک مورد این اســت که امــام در 11 / 3 / 
60 می فرمایــد »طغیــان و طاغوت بــودن در رأس 
امــور اســت« کــه در واقــع در همان معنــای رأس 
 امور منفی اســت که ایــن را هم در شــمارش خودم 

قرار ندادم.

نامه نیوز نوشت: »هاشمی؛ آیت الله انتخابات ایران«
رئیس سابق قوای مقننه و مجریه یک بار در دهه 50، پنج بار در دهه 60، سه بار در دهه 70 و دوبار در در 80 در انتخابات مختلف شرکت 

کرده است. او برای بار اول در دهه 90 در معرض رای مردم قرار می گیرد.

 ایسنا: »آقای مرتضوی، زیارت قبول«
قدیم ها رسم بود که وقتی کسی می خواست به سفری زیارتی برود، از دوست و آشنا حاللیت می طلبید و اگر حق الناسی بر گردن داشت 

تالش می کرد که پیش از عزیمت به سفر، آن حق را ادا کند و به اصطالح، سبکبار به سفر معنوی برود.

 اعتدال نوشت: »انتخابات، از تبلیغات تا واقعیت«
زمان اینکه شاهد باشیم نمایندگان بخواهند با روش های تبلیغاتی انتخاباتی و وعده ی نادرست بر روی صندلی ها ی سبز مجلس تکیه 

بزنند و فقط با وعده های معیشتی که اکثرا دور از دسترس هستند بخوهند رای مردم را به سمت خود بیاورند به سر آمده است.

 شیرازه نوشت: »مجلس ششم از نگاه اصالح طلبان«
به یقین بازخوانی عملکرد مجلس ششم از زبان نمایندگان، شخصیت ها و مدافعان آن ها می تواند معیار و مبنای خوبی برای قضاوت 

عملکرد پرحاشیه ترین مجلس تاریخ انقالب اسالمی باشد.

 رجا نیوز نوشت: »رونمایی از ترکمنچای نفتی در دولت یازدهم توسط زنگنه«
64 سال پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، بیژن زنگنه امروز از قراردادهایی رونمایی کرده است، که عمال امتیاز اکتشاف، استخراج، 

بهره برداری و فروش نفت ایران به مدت 25 سال را به شرکت های خارجی واگذار می کند!

عکس روزسایت نگار

اجتماع بزرگ شیعیان با حضور 
مردم مسلمان شیعه از نقاط 
مختلف جهان در کربال به اوج 
خود رسیده است تا بار دیگر 
حماسه عاشورا پررنگ شود. 
تنها چند روز تا اربعین حضرت 
امام حسین)ع( باقی مانده 
و زائران حسینی در شامگاه 
پنجشنبه پنجم آذرماه در بین 
الحرمین به دعا و عزاداری 
برای خاندان اهل بیت)ع( 
پرداخته و شعار هیهات من 
الذله سر دادند.

خبرنامه

در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 88 بود که پای ســیب زمینی به عرصه سیاست باز شــد، احمدی نژاد به عنوان 
نامزد انتخاباتی متهم بود که برای خرید رای، بین مردم ســیب زمین پخش می کرده اســت. بعدش هم گوجه فرنگی 
سیاســی شد، زمانی که از احمدی نژاد درخصوص افزایش بی ســابقه قیمت گوجه سوال کردند و او گفت بقالی محله 
آن ها گوجه ارزان اســت. حاال بعد از سال ها باز هم سیب زمینی به دنیای سیاست باز گشته است. چندی پیش یکی از 
مســئوالن استان فارس خبر از دفن 1700 تن سیب زمینی داد. موضوعی که اعالم شد بی سابقه نبوده و تاکنون چند 
بار دیگر نیز اتفاق افتاده بوده است، ولی با توجه به حجم واکنش ها به آن، به نظر به ابزار جدیدی برای کوبیدن دولت از 
سوی مخالفان تبدیل شده است. هرچند شکی در این نیست که دفن یک محصول کشاورزی، آن هم این مقدار از آن، 
موضوعی در درجه اول ناراحت کننده و در درجه دوم درخور پیگیری است و مسئوالن باید دالیل آن را شفاف اعالم کنند.

ماجرا از کجا شروع شد؟
اوایل آبان ماه بود که مدیرکل تعاون روســتایی استان فارس این خبر را اعالم کرد. به گفته  احد بهجت حقیقی سازمان 
تعاون روستایی برای تنظیم بازار سیب زمینی، بیش از 1700 تن سیب زمینی برداشت شده را که دارای پایین ترین حد 
کیفیت بوده اند، از کشاورزان به قرار هر کیلو 360 تومان خریداری کرده و مجموع آن ها را معدوم کرده است.  پس از آن 
بود که مهدی کوچک زاده نماینده تندروی مخالفت دولت در مجلس، این موضوع را در قالب اخطاری به رئیس مجلس 
بیان کرد و امحاکنندگان این سیب زمینی ها را بی شرف خواند. اما اخطار او در جریان بررسی الیحه ای مربوط به بیمه 
بود و اخطار کوچک زاده نامرتبط. همین موضوع باعث درگیری لفظی کوچک زاده و رئیس مجلس و درنهایت استعفای 
کوچک زاده شــد. البته بعدا معلوم شد که نامه اســتعفا مربوط به هفته قبل بوده و او آن را به هیئت رئیسه نداده است. 
از حرف های کوچک زاده هم این گونه بر می آمد که مشــکل اصلی او سیب زمینی نبوده و او در اعتراض به رفتارهای 
به قول او »دیکتاتورمآبانه« علی الریجانی اســتعفا داده اســت.  اما به جز ماجرای کوچک زاده، موضوع امحای سیب 
زمینی ها در روزنامه ها و رسانه های مخالف دولت نیز به صورت ویژه ای و با محتواهایی اعتراضی، برجسته شد. بسیج 
دانشــجویی 12 دانشکده کشــاورزی نیز با صدور بیانیه ای درباره امحای 1700 تن سیب زمینی تاکید کرد که امحای 

1700 تن سیب زمینی تنها به دلیل نفع شخص عده ای فرصت طلب در داخل انجام می شود.

چرا قبال اعتراضی نداشتید؟
پس از این هیاهوها بود که برخی منتقدان از جمله نمایندگان با بیان اینکه این موضوع پیش تر و از جمله در دوره احمدی نژاد 
هم اتفاق افتاده است، از سیاسی شدن این موضوع انتقاد کردند. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو فراکسیون اصولگرایان 
رهروان والیت در این خصوص گفت: در سال 1384 ما شاهد امحای یک میلیون و 396 هزار تن سیب زمینی و در سال 1387 
رقمی در حدود یک میلیون و 74 هزار و 504 تن از این محصول بوده ایم، حال سوال این است که چرا همین نمایندگانی که 
امروز به دنبال استعفا هستند در سال های گذشته در پی معدوم سازی این محصوالت کشاورزی هیچ اظهارنظری نکردند. وی 
همچنین با ارائه اسناد مربوط به این امحا تاکید کرد که در این قضیه دستور دادستان، امام جمعه، مدیریت جهاد کشاورزی، 
وزارت جهاد کشاورزی، ریاست دادگستری و فرماندار استان وجود داشته است. امروز مدیرکل دفتربازرسی، مدیریت عملکرد 
وامورحقوقی استانداری فارس نیز در واکنش به استفاده سیاسی از این موضوع، انتقاد کرد که چرا آن ها در دولت قبل که حجمی 
به مراتب بیشتر از این حجم سیب زمینی دفن شد اعتراض نکردند. دارا کیانی با بیان این موضوع گفت: کامال مشخص است 
که نیت عده ای در بیان مکرر این مساله و انجام مصاحبه های متعدد نه دفاع از منافع مردم بلکه مطرح کردن خود و هجمه 
و حمله علیه دولت است. ظاهرا عده ای که در هجمه علیه دولت با کمبود سوژه مواجه شده اند، مجبور شده اند به موضوع 
امحای سیب زمینی متوسل شوند.  دلیل امحاء، تنظیم بازار نبوده است امروز وزارت جهاد کشاورزی اطالعیه ای صادر کرد 
و در آن اوال موضوع تنظیم بازار را تکذیب کرد و ثانیا اعالم کرد که ســیب زمینی ها فاســد شده بودند و لذا امکان توزیع آن و 
همچنین استفاده دامی از آن وجود نداشته است. در این اطالعیه با اشاره به اینکه معدوم سازی محصوالت کشاورزی یکی 
از ابزارهای تنظیم بازار در دنیاست، تاکید کرده که این موضوع هیچ گاه در دستور کار وزارت کشاورزی نبوده است، هرچند 
گاهی با توجه به ویژگی فساد پذیری، آفت زدگی و شیوع برخی بیماری ها در محصوالت کشاورزی و به منظور رعایت موازین 

بهداشتی جهت تامین سالمت جامعه، حذف مقداری از محصوالت کشاورزی ناگزیر و اجتناب پذیر می گردد.
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رصدخانه

مورد عجیب »دونالد ترامپ«! 
تازه ترین جنجال نامزد جمهوری خواه، موجی از انتقاد را برانگیخته است

دونالد ترامپ، نامزد جنجالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
2016 آمریکا به سبب مواضع غیرمتعارف و بعضًا زننده اش مورد توجه و در عین 
حال انتقادات شدیدی قرار دارد، بار دیگر دست به انجام حرکتی زده که موج 
انتقادات را تشدید کرده است. ترامپ اخیرًا در مقابل دوربین های رسانه ای، 
اقدام به مســخره کردن یک خبرنگار معلول کرده که همین اقدام، اســباب 
آزردگی خاطر افراد بسیاری را فراهم آورده و موجی از واکنش های منفی را در 
میان مطبوعات و رسانه های آمریکا و دیگر کشورها برانگیخته است. هرچند 
وی اندکی بعد در صدد توجیه امر و برداشتن بار مسئولیت از شانه خود برآمده، اما 
مجموعه اقدامات این چنینی او، سبب شده حتی هم حزبی های وی نیز لفظ 
»فاشیست« را برایش به کار ببرند و از سوی دیگر، محبوبیت وی نیز در میان 
مردم رو به کاهش بگذارد. امری که می تواند بر بخت ترامپ برای مطرح شدن 

به عنوان نامزد نهایی جمهوری خواهان، تأثیری بسیار منفی بر جای بگذارد.
ماجرا از آنجا آغاز شــد که سه شنبه گذشــته، دونالد ترامپ میلیاردر و یکی از 
نامزدهای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا در جریان یک سخنرانی مبارزات انتخاباتی درونی حزب جمهوری خواه 
در ایالت کارولینای جنوبی، با درآوردن ادای معلولیت سرژ کوالسکی، گزارشگر 
روزنامه »نیویورک تایمز«، او را مسخره کرد. سرژ کوالسکی دچار بیماری ارثی 
آرتروگریپوزیس است که موجب اختالل در حرکت مفاصل، ضعف عضالنی 
و محدودیت حرکتی در اندام های بدن می شــود. کوالسکی که مبتال به این 
بیماری نادر ارثی اســت، به ویژه از دشــواری حرکت یک بازو و یک دستش 
رنج می برد. کوالسکی که در ســال 2001 در روزنامه »واشنگتن پست« کار 
می کرد، در مقاله ای در تاریخ 18 ســپتامبر 2001 نوشته بود که پلیس شهر 
جرسی سیتی در ایالت نیوجرســی در مجاورت نیویورک، چند نفر را که برای 
وقوع حمالت 11 ســپتامبر 2001 شادی می کردند، بازداشت کرده و تحت 

بازجویی قرار داده است.
هرچند کوالسکی در این مقاله هیچ اشاره ای به هویت و دین این چند نفر نکرده 
بود، اما دونالد ترامپ که به نفرت از مسلمانان شهرت دارد و اساس تبلیغات 
انتخاباتی اش را بر مخالفت با آن ها گذاشته است، اطمینان داده بود که چند روز 

پیش عکس هایی متعلق به سال 2001 را دیده که در آن، مسلمانان در آمریکا 
حمالت 11 سپتامبر را جشن گرفته اند. این در حالی است که اندکی پس از این 
حمالت، پلیس و رسانه های آمریکایی هرگونه خبری مبنی بر اینکه ساکنان 
شهر جرسی سیتی از فراز پشت بام ها هنگام ویران شدن برج های دوقلو مرکز 
تجارت جهانی نیورک دست می زدند، تکذیب کرده بودند. پس از گفته های 
تحریک آمیز دونالد ترامپ علیه مسلمانان، سرژ کوالسکی در بیانیه ای که از 
شبکه »بی بی سی« پخش شد، گفت هرگز به خاطر نمی آورد که فردی ادعا 
کرده باشد هزاران و نه حتی چند صد نفر حمالت 11 سپتامبر را جشن گرفته 

باشند. بیانیه کوالسکی موجب خشم دونالد ترامپ شد.
در مقابل، ترامپ در ســخنرانی انتخاباتی اش در ایالت کارولینای جنوبی در 
برابر طرفدارانش گفت: »اکنون، این آدم بدبخت که باید او را دید، می گوید: 

اوه، نمی دانم چه گفته بودم. اوه، یادم نمی آید... شــاید چیزی گفته باشم«. 
ترامپ همزمان با گفتن این جمالت، با حرکات دست ها و دهانش ادای یک 
معلول ذهنی را درآورد. یک ســخنگوی روزنامه نیویورک تایمز، حرکات و ادا 
درآوردن های ترامپ را جنجالی و یک رسوایی توصیف کرد. پس از باال گرفتن 
انتقادات، ترامپ روز پنجشنبه در بیانیه ای که در حساب توییترش منتشر کرد، 
بی آنکه نامی از سرژ کوالسکی بیاورد مدعی شد که نمی دانسته این روزنامه نگار 
چه شکلی است. وی در جمله ای تحریک آمیز افزود: »روزنامه نیویورک تایمز 
به یک مسخرگی بزرگ تبدیل شده است. این مساله تأسف بار است«. گفتنی 
است ترامپ پس از حمالت تروریستی افراط گرایان در پاریس نیز ضمن متهم 
کردن مســلمانان، گفته بود باید نام و مشخصات کلیه مسلمانان در آمریکا 
ثبت شود و اگر به مقام ریاست جمهوری برسد، این یکی از نخستین اقداماتی 

خواهد بود که انجام می دهد. به هر حال، موضع گیری های جنجالی ترامپ 
که نه تنها تمامی ندارد، بلکه روز به روز نیز جلوه های جدیدی به خود می گیرد، 
ســبب شــده حتی هم حزبی هایش نیز به مخالفت با وی برخیزند. به نوشته 
خبرگزاری فرانسه، بخشــی از محافظه کاران آمریکا نگران اظهارات دونالد 
ترامپ، نامزد میلیونر و صدر نشــین این حزب در مرحله مقدماتی انتخابات 
ریاست جمهوری هستند که روز به روز افراطی تر می شود. پیش بینی می شود 
واکنش آن ها به این اظهارات، جلوگیری از پیروزی ترامپ در مرحله مقدماتی 
)انتخابات درون حزبی( انتخابات ریاســت جمهوری باشد. اظهارات ترامپ 
به قدری تند است که افراد برجسته حزب جمهوری خواه، به صراحت درباره 
عالقه واقعی او به ارزش های دموکراتیک ابراز تردید کرده اند. مسئوالن حزب 
جمهوری خواه نگران هســتند که نامزدی یک شــخصیت پوپولیستی تا به 
این حد غیرقابل پیش بینی، می تواند بخت پیروزی این حزب را در برابر حزب 
دموکرات  در انتخابات ریاســت جمهوری، از بین ببرد؛ حزب رقیبی که طبق 
نظرســنجی ها، هیالری کلینتون با تجربه، برنده انتخابات داخلی آن برای 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. مکس بوت، کارشناس تاریخ 
نظامی و مشــاور سناتور مارکو روبیو، دیگر نامزد جمهوری خواهان در مرحله 
مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری، می گوید: »پترامپ یک فاشیست است. 
من از عبارت فاشیست به این راحتی و زیاد اســتفاده نمی کنم، اما او سزاوار 
این عبارت است«. جان نونان، مشــاور جب بوش، نامزد خوش اقبال دیگر 
جمهوری خواهان در مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز 
معتقد است: »ثبت فدرال و اجباری شهروندان آمریکا برپایه هویت مذهبی، 
فاشیسم است«. افزون بر این، جمهوری خواهان ضد ترامپ تالش دارند با 
پخش آگهی تلویزیونی که با حمایت مالی گروههای محافظه کار تهیه می شود، 
انتشار تصاویر ویدیویی زندانیان سابق جنگ ویتنام و شخصیت های آلمانی 
ضد نازی در اینترنت، به مقابله با وی بپردازند. از سوی دیگر، بر اساس اخباری 
که به تازگی منتشر شده، هرچند ترامپ تاکنون صدرنشین جمهوری خواهان 
در انتخابات ریاست جمهوری بوده، اما حمایت افکار عمومی از وی نیز در پی 

برخی حرکات و موضع گیری های اخیر در حال کاهش است. 

توسعه پشت پرده روابط امارات با رژیم اسرائیل
 رژیم اسرائیل قصد دارد یک دفتر نمایندگی دیپلماتیک در امارات متحده عربی افتتاح کند؛ دفتری که نخستین حضور رسمی تل آویو در ابوظبی خواهد بود. باراک راوید روز جمعه در گفت و گو با »هاآرتص« فاش کرد که دوری گلد، مدیرکل 
وزارت خارجه رژیم اســرائیل، اخیرًا برای نهایی کردن جزئیات مربوط به این موضوع، به ابوظبی ســفر کرده اســت. از سال 1996 که دفاتر تجاری رژیم اسرائیل در قطر و عمان افتتاح شــد، این نخستین حضور این رژیم در منطقه خلیج 
فارس به شــمار می رود. قطر و عمان در سال 2000 و اندکی پس از آغاز انتفاضه دوم فلسطینی ها، دفاتر رژیم اسرائیل را تعطیل کردند و این رژیم تاکنون حضور رسمی در منطقه نداشته است. گلد روز سه شنبه برای سفری سه روزه جهت 
شرکت در اجالس آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر )IRENA( به ابوظبی رفته بود.  البته این دفتر نمایندگی، در اصل در آژانس مذکور به ثبت خواهد رسید و نه خود ابوظبی و این بدان معناست که دفتر مذکور، کارکرد سفارتخانه 
نخواهد داشت. با وجود این، مقامات اسرائیلی درباره اهمیت این موضوع به اظهارنظر پرداخته اند. یک مقام اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود، درباره این موضوع به فایننشال تایمز گفته: »ما هرگز یک دفتر دائمی در خاک امارات 
نداشــته ایم؛ اما این هم یک سفارتخانه در امارات به شمار می رود«. هرچند مشخص نیســت دفتر نمایندگی رژیم اسرائیل چه زمانی افتتاح خواهد شد، هاآرتص خبر داده که آخرین آماده سازی ها برای این امر در دست انجام است. به هر 

ترتیب، این امر نشانه ای از آن است که روابط رژیم اسرائیل و امارات طی سال های اخیر تا چه حد نزدیک شده است. 

آرامش پس از طوفان زمستانی به هنگام غروب در بزرگراهی در نزدیکی باکستر 
واقع در ایالت کالیفرنیا.

تیراندازی یک مرد مسلح در یک 
کلینیک در کلرادوی آمریکا دست کم 

11 زخمی بر جای گذاشت.

این طرح توسط پدرو مارزوراتی، هنرمند اهل آرژانتین برای نشست جهانی تغییرات آب و هوایی در پاریس برگزار شود، 
طراحی شده است.

مراسم تشییع »کیم یونگ سام« رییس 
جمهور اسبق کره جنوبی در سئول.

  جالدان سعودی سالی پرکار 
پیش رو دارند

با توجه به به احتمال اعدام بیش از 50 نفر در یک روز در عربستان، 
پیش بینی می شود جالدان سعودی سال پرکاری پیش رو داشته 
باشــند. از آنجا که عملکرد نظام قضایی عربستان چندان شفاف 
نیست، اینکه آیا گزارش های موجود درباره اعدام همزمان تعداد 
زیادی از مجرمان در این کشور صحت دارد یا نه، مشخص نیست. 
به هرحال، این گزارش ها به حدی نگران کننده بوده که سازمان عفو 
بین الملل احساس کرده باید درصدد محکوم کردن آن برآید. اوایل 
این ماه، عفو بین الملل اعالم کرد امســال 151 نفر در عربستان 

اعدام شده اند که بیشترین میزان در تقریبًا دو دهه اخیر است.

 اظهارنظر »آمانو« درباره برنامه 
هسته ای ایران

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی 
به موضوع فعالیت های هسته ای ایران پرداخته و مدعی شده 
هنوز برخی از ســواالت درباره ســابقه گذشــته موضوع اتمی 
ایران بی پاسخ مانده است. وی اظهار داشته: »ایران به تمامی 
سؤاالت درباره ابعاد احتمالی نظامی خود و فعالیت های اتمی 
گذشته اش پاســخ نداده اســت. هنوز برخی سؤاالت بی پاسخ 
مانده اند. گزارش من ســیاه و ســفید نخواهد بود. گزارش من 
همانند یک معمای جورچین است که بخش های مختلف آن 

در اختیار آژانس است«. 

 نگرانی آمریکا از استقرار 
موشک های روسی در سوریه

خلبانان آمریکایی نگران ســامانه موشکی »اس 400« روسیه 
هستند که قرار است در یک پایگاه هوایی در داخل سوریه مستقر 
شــوند. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته در پی حادثه 
هدف قرار گرفتن هواپیمای جنگنده روسی توسط نیروی هوایی 
ترکیه، این ســامانه از خلبانان و هواپیماهای روســی محافظت 
خواهد کرد. بنابر اعالم وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون(، این سامانه 
هنوز به طور کامل اســتقرار نیافته اســت. اگر این سامانه فعال 
شود، هواپیماهای آمریکایی برای انجام عملیات احتمااًل باید از 
تجهیزات الکترونیکی ویژه برای محافظت از خود استفاده کنند. 

 توضیحات اردوغان درباره 
سرنگونی جنگنده روسی

رئیس جمهور ترکیه درباره واقعه ســرنگونی هواپیمای روســی 
مدعی شــده: »این قضیه مربوط به هواپیمایی بود که هویتش 
مشخص نبود. هواپیمایی که از سوریه به سمت داخل مرزهای 
ما می آمد. پنج دقیقه به این هواپیما هشــدار داده شد که حریم 
هوایی ترکیه را نقض نکند. به همین علت به شــکلی خودکار و 
بر اســاس قواعد درگیری که قباًل تعیین کــرده بودیم، یکی از 
جنگنده های اف 16 به سوی این هواپیما شلیک کرد«. اردوغان 
افزوده: »ما خواســتار تنش نیســتیم. زیرا در حال حاضر، یک 

شورای مشورتی عالیرتبه با روسیه داریم«.

بین الملل
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اتومبیل های آینده
شش خودروی پیشرو در استفاده از انرژی خورشید

انرژی خورشیدی این روزها به مقوله ای مهم تبدیل شده است و افراد خالق دائما 
به دنبال آن اند که از این انرژی بی پایان، نهایت بهره را ببرند. تا به امروز، از انرژی 
خورشیدی برای ساخت المپ هایی که در شب روشن می شوند، فیلترهایی که 
به تصفیه و تولید آب قابل آشامیدنی می پردازند و صد البته کاهش بهره گیری از 
سوخت های فسیلی استفاده شده است. اما اتومبیل های خورشیدی چطور؟ تا 
به حال هیچ اتومبیلی در جهان عرضه نشده که از این انرژی بهره گرفته باشد.

اما حقیقت امر آن اســت تا به امروز اتومبیل های زیادی در »مسابقات جهانی 
انرژی خورشــیدی«، که در استرالیا برگزار می شود، ساخته شده اند. هدف این 
مسابقات آن است که بتوان سریع ترین و موثرترین اتومبیل های خورشیدی را 
تولید کرد؛ اما همه چیز به همین ختم نمی شود. برخی از اتومبیل های ساخته 
شده، با عشق خالص به اســتفاده از تکنولوژی پاکیزه به وجود آمده اند و حرف 
های زیادی برای گفتن دارند. حال دیجیاتو نگاهش به شــش خودروی پیشرو 

در این زمینه داشته است.

Stella Lux

اولین خودروی خانوادگی بهره مند از انرژی خورشیدی را نظاره کنید. تیم سازنده این 
اتومبیل، Eindhovent، تا به حال چندین ورژن مختلف از این خودرو را ساخته 
است تا در مسابقات انرژی پاک استرالیا رقابت کند. این خودرو قابلیتی دارد که سایر 
اتومبیل های مشابه از آن بی بهره اند: می تواند چندین مسافر را در خود جای دهد. 
در حالی که اکثر اتومبیل های خورشــیدی تنها برای یک نفر فضا داشته و به تبع 
آن، سرعت بیش تری به ارمغان می آورند، Stella Lux می تواند یک راننده و سه 

مسافر اضافه را در خود جای دهد و هم چنان، با سرعتی قابل قبول حرکت کند.

The Immortus
خودروی The Immortus بیش تر شــبیه وســیله نقلیه ای به نظر می رســد 
 EVX که یک میلیارد شــرور ممکن اســت پشــت آن بنشــیند. گروه ملبورنی

Ventures مسئولیت این خودرو را بر عهده داشته که کامال از انرژی خورشیدی 
برای حرکت بهره می جوید. با وجود این که اکثر اتومبیل های خورشیدی چندان 
از نظر ظاهری جذاب نیســتند، The Immortus از این قائده مستثنی است 
و با وجود پنل خورشــیدی روی ســقف اش، هم چنان زیبا به نظر می رسد. این 
خودروی اسپورت، مطمئنا هزینه های سوخت مصرف کننده را کاهش می دهد 
اما این بدان معنا نیست که قیمت آن برای هر کسی مناسب است. در واقع، برای 

خرید Immortus باید هزینه 370.000 دالری متقبل شوید.

8 Nuna
دانشگاه Delft امسال توانست با ساخت خودروی خورشیدی Nuna 8، جایزه 
مسابقات جهانی انرژی خورشیدی را از آن خود کند. Nuna 8، پنجمین پیروزی 
این گروه لهستانی از سال 2001 تا به امروز به حساب می آید. Nuna 8 توانست 
در مسابقات امسال، به عنوان سبک ترین خودرو با وزن 331 پوند )برابر با 150 
کیلوگرم( شناخته شــد و توانست در جاده های استرالیا، با میانگین سرعت 96 

کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

The Xof1
وقتی که خودروی Xof1 عرضه شــد، رقبای زیادی نداشــت. آن موقع، 
ســال 2008 بود؛ فیدل کاســترو تازه از کار خود بازنشســته بــود و باراک 
اوباما هنوز ســناتور بود. ایــن اتومبیل توانســت در آن زمــان رکورد بیش 
ترین مســافت طی شده توســط انرژی خورشــیدی را جا به جا کند. رکورد 
Xof1 تنها چند ســال بعد شکسته شــد، اما این موفقیت، لحظه ای مهم 
بــرای طراح اتومبیل، یعنی مارســلو دا لوز، به شــمار می رفت. او در اصل 
این اتومبیل را ســاخته بود تا در مســابقات جهانی انرژی خورشیدی رقابت 
کند اما تصمیم گرفت که به جای آن، روی ثبت رکورد بیش ترین مســافت 
طی شــده تمرکز کند. مارســلو چیزی حدو نیم میلیون دالر روی ســاخت 
Xof1 هزینه کرد و تمام آن از جیب شــخصی وی رفت. وی مثال زنده ای 

گر به میزان کافی تالش کنید و صبور باشــید، می توانید  اســت بر این که ا
رویاهایتان را به واقعیت بدل کنید.

The Xenith
گر Xenith ســریع ترین اتومبیل خورشــیدی حال حاضر نباشد، مطمئنا  ا
در رده ســریع ترین اتومبیل خورشــید مشــابه یــک تلفن همــراه قرار می 
گیرد! دانشــجویان دانشــگاه اســتنفورد، این اتومبیل را در عرض دو سال 
و با اســتفاده از پنل های تخت خورشــیدی ســاختند تا بتوانند در مسابقات 
جهانــی انرژی خورشــیدی ســال 2011 شــرکت کننــد. تیم ســازنده می 
گوید که آن ها اعتقاد ندارد که Xenith ســریع ترین اتومبیل خورشــیدی 
جهان اســت اما به لطف موتور قدرتمنــد و پنل های ســیلیکونی، احتمال 
جا به جــا کــردن رکوردهای ســرعت وجــود دارد. Xenith در آن ســال 
در رده یازدهم مســابقات قــرار گرفت اما اســتنفورد به تــالش خود ادامه 
 داده اســت و احتماال بــزودی با مدلی جدیدتر با ســرعتی بیــش تر مواجه 

باشیم.

The Ford X-Max Solar Energi
ســاخت اتومبیل های خورشــیدی تنها از دانشــجویان و عالقه مندان به این 
تکنولوژی بر نمی آید چرا که کمپانی فورد هم با ساخت محصول خاص خود، پا 
به میدان گذاشته است. اتومبیل C-Max Solar Energi فورد، برای اولین 
بار در همایش Detroit Auto Show ســال 2014 بــه نمایش در آمد. اگر با 
دقت بیش تری به تصویر نگاه کنید، پی می برید که سقف اتومبیل از پنل های 
خورشــیدی پوشیده شده اســت و به لطف لنزهای Fresnel، انرژی به دست 
آمده از خورشــید تا 8 برابر تقویت می شوند. این تجهیزات به اتومبیل اجازه می 
دهد که بدون نیاز به منابع انرژی اضافه، به حرکت در بیاید. ورژن خورشــیدی 
اتومبیــل الکتریکی فورد، به عنوان یک طرح اولیه بــه نمایش در آمد اما از آن 

زمان، این کمپانی به تست خودروی خود در دنیای واقعی نیز پرداخته است.

محبوب ترین زبان های برنامه نویسی جهان
مرکــز PYPL Popularity بــر 
اســاس آخرین بررســی های خود 
»فهرست زبان های برنامه نویسی« 
 Java را منتشــر کرد و توضیح داد
هنــوز هــم محبوب تریــن زبــان 
برنامه نویســی جهــان محســوب 
 Python می شــود که پــس از آن

و PHP قرار دارند. این لیســت میزان جســت وجو به 
دنبال زبان های برنامه نویسی در گوگل را بررسی کرده 
اســت و نشــان چه میزان آموزش های برنامه نویسی 
و مســایل مربوط به آن جســت وجو می شــوند. مرکز 
PYPL با انتشــار گزارشــی اعــالم کــرد: »هرچه 
جســت وجوی بیشــتری به دنبال دوره های آموزشی 
یک زبان برنامه نویســی انجام شــود، نشان می دهد 
که پلتفرم مذکور زبان محبوب تری است. این بررسی 
به کمک ســرویس Google Trends انجام شــده 
است.« لیســت 10 زبان برنامه نویسی جهان، سهم 

آنها، و میزان رشد یا سقوط آنها طی 
5 ســال گذشــته به قرار زیر اعالم 

شده است:
Java – 1: ســهم در بــازار جهانی: 
24.4 درصد – 0.1 درصد رشــد. 2 – 
Python:  ســهم در بازار جهانی: 
11.3 درصــد – 1.1 درصــد رشــد. 
PHP – 3:  ســهم در بازار جهانی: 10.9 درصد – 0.6 
درصد کاهش. C – 4#: ســهم در بازار جهانی: 9.1 
درصــد – 0.3 درصد رشــد. C – 5++: ســهم در بازار 
جهانی: 7.7 درصد – 0.4 درصد رشــد. C – 6: ســهم 
در بازار جهانی: 7.5 درصــد – 0.3 درصد کاهش. 7 – 
JavaScript:  سهم در بازار جهانی: 7.1 درصد – 0.3 
درصد رشد. Objective C – 8:  سهم در بازار جهانی: 
5.2 درصد – 1.1 درصد رشد. Swift – 9:  سهم در بازار 
جهانی: 2.9 درصد – 0.5 درصد رشد. R – 10: سهم در 

بازار جهانی: 2.8 درصد – 0.3 درصد رشد.

تصاویر جدید از هوشمند آینده نوکیا
پــس از آنکــه چنــد ســال قبل، 
شــرکت نوکیا اقدام بــه واگذاری 
بخش گوشــی های موبایل خود 
بــه شــرکت مایکروســافت کرد، 
اکنون به نظر می رســد، گوشــی 
هوشمند C1 اولین گوشی با برند 
این شرکت باشــد که قرار است تا 

چندی دیگر روانه بازار شــود؛ موضوعــی که البته 
چندی پیش، توســط مدیر عامل این شــرکت تأیید 
شــده و خبر از ورود گوشی هوشــمند نوکیا در سال 

2016 پیش از این نیز به گوش رسیده بود. 
البته هنوز مشخص نیست که نام نهایی این گوشی 

هوشمند C1 باشد. 
همچنیــن در مــورد مشــخصات و کل و شــمایل 
گوشــی هوشــمند جدید نوکیا نیز حــدس و گمان 
 GSM های زیادی تا کنون زده شــده. اما نشــریه
Arena موفق شده اســت به تصاویری دست پیدا 

کنــد که گفته شــده، تصاویر رندر 
شده از هوشمند جدید نوکیاست.

البتــه این بــرای چهارمیــن بار در 
یک سال اخیر اســت که تصاویری 
منتســب به هوشــمند جدید نوکیا 
 C1 ـ کــه گفتــه می شــود نــام آن
خواهد بودـ  منتشــر شــده اســت، 
حال آنکه تقریبــا همه آنها با هم تفــاوت هایی دارند. 
آخرین تصویر رندر شــده ار نوکیا C1 مربوط به منبعی 
اســت که پیش از این دستی در افشــای اطالعات از 
این نمونه نداشته است. نکته قابل توجه در تصاویر به 
دســت آمده از این منبع در این است که در یکی از آنها 
گوشی هوشمند نوکیا مجهز به سیستم عامل اندروید 
است و در دیگری – که در پشت نمونه اول قرار گرفته، 
همانطور که در تصویر باال قابل مشــاهده است – این 
 گوشــی مجهز به سیســتم عامل وینــدوز 10 موبایل 

است.

عدم افزایش بهای 
کاالهای دیجیتال تا سه ماه

هفته گذشته دالر مبادله ای و آزاد گران شد. این افزایش 
قیمت دالر سبب انتشار شایعاتی در زمینه گران شدن 
کاالهای کامپیوتری شد. این شایعات برخی از کاربران 
و خریداران را نگران کرده و سبب شده که زودتر از زمان 
مورد نظرشان برای تهیه کاالی مورد نظر اقدام کنند. از 
این رو محمد مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف 
فناوران رایانه، افزایــش نرخ دالر مبادلــه ای و آزاد را 
عاملی برای گرانی کاالهای کامپیوتری می داند، زیرا 
بیش از 90 درصد کاالهای کامپیوتری از خارج کشور 
تأمین می شــود؛ در صورتی که گرانی دالر مبادله ای و 
آزاد پایدار باشد و دالر ارزان نشود، سه ماه دیگر قیمت ها 
افزایش خواهد داشت. رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه می گوید: هم اکنون شــرایط بازار خوب نیست 
و شاهد رکود هستیم. با اینکه برخی از همکاران ما در 
هفته های گذشــته قیمت برخی از اجناس را کاهش 
دادند، باز هم خریدار کم است. اجناس با قیمت های 
موجود فــروش ندارند، چه برســد که در این شــرایط 

بخواهیم قیمت ها را افزایش دهیم.
به گفته میرمهدی، باید دید قیمت دالر تا سه ماه آینده 
چه شــرایطی خواهد داشت. اگر ارزان شود و به حالت 
قبلی برسد، کاالهای کامپیوتری گران نمی شود. اگر 
ارزان نشود و حتی گران شود بر اساس افزایش قیمتش 

اتحادیه رشد قیمت کاالها را اعالم می کند.
او با بیان اینکه مردم هم اکنون با مشکالت اقتصادی 
روبرو هستند و به فکر تهیه مایحتاج اولیه خود هستند نه 
کاالهای آی تی، توضیح می دهد: در این شرایط گران 
شدن قیمت ها تا سه ماه دیگر منطقی نیست و اتحادیه 
با افزایش دهندگان قیمت ها برخورد می کند. اگر فردی 
قیمت کاالیی را افزایش داد باید در اتحادیه پاســخگو 
باشــد. رئیس اتحادیه صنف فنــاوران رایانــه اظهار 
امیدواری می کند که قیمت دالر به ثبات برسد تا نیازی 
به افزایش قیمت ها نباشد. به عقیده او افزایش قیمت 
وضعیت کسب وکارها را سخت تر از قبل می کند و سبب 
می شــود تا رکود عمق بیشــتری پیدا کند. میرمهدی 
درباره احتمال افزایش نرخ خدمات به دلیل گران شدن 
قیمت دالر پاســخ می دهد: نرخ خدمــات نباید گران 
شود زیرا خدمات را وارد نمی کنیم که دالر روی آن تأثیر 
بگذارد. ما امسال نیز خدمات را گران نکردیم تا به مردم 
فشار نیاید. قیمت های مصوب ما که روی سایت قرار 
دارد مربوط به سال 92 است و به مردم اطمینان خاطر 
می دهیم که اتحادیه این قیمت ها را گران نمی کند و با 

افزایش قیمت خدمات نیز برخورد می کند.

رشد استفاده از ویندوز 10 در بازار
بنابر یک گزارش سهم استفاده از ویندوز 10 به 12.4 
درصد از سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته است. 
در حالی این خبر انتشــار یافته که گزارش ها، نشان 
می دهد سهم اســتفاده از دیگر سیستم عامل های 

مشهور رو به کاهش است. 
وینــدوز 7 به عنوان محبوب ترین سیســتم عامل در 
میان کاربران با سهم 64.2 درصد شناخته می شود. 
عده کمــی از کاربران رایانه های شــخصی، ترجیح 
می دهند تا هم چنان از سیستم عامل منسوخ ویندوز 
ایکس پــی اســتفاده نمایند؛ این مقدار بــا کاهش از 
5.8 درصــد به 3.7 درصد، رســیده اســت. حدودًا 
2.3 کاربران، از به روزرســانی به نســخه های جدید 
سیســتم عامل وینــدوز امتنــاع کرده و »ویســتا« را 
مناسب می دانند؛ این رقم، حدودًا 1.6 درصد کاهش 
داشــته اســت. 1.7 درصد از رایانه های شخصی، 
سیستم عامل ویندوز 8 را برگزیده اند و گروه عمده دوم 
با ســهم 15.7 درصد نسل بعدی این سیستم عامل 

یعنی ویندوز 8.1 را ترجیح می دهند.

رصدخانه

واردات محصوالت دیجیتال آمریکایی منع قانونی ندارد
چند ماهــی اســت در بازار 
شایعه شــده که پس از اجرا 
 IMEI شــدن قانون ثبــت
وارداتــی،  گوشــی های 
واردات کاالهای آمریکایی 
گوشــی های  جملــه  از 
هوشــمند و تبلت های اپل 

و مایکروسافت، به کشــور متوقف می شود که 
دلیل آن منع قانونی واردات کاالهای آمریکایی 
به کشور عنوان می شود. یدالله صادقی، رئیس 
مرکز امور اصناف و بازرگانان، در پاســخ به این 
ســؤال که »باتوجه بــه ممنوع بــودن واردات 
کاالهای مصرفی از آمریکا، آیا لوزام الکترونیکی 

مانند موبایــل و لپ تاپ نیز 
شــامل ایــن ممنوعیــت 
می شود؟« گفت: کاالهایی 
ماننــد موبایــل، تبلت، لپ 
تاپ و موارد مشــابه، صرف 
نظر از برند یا کشــور سازنده 
محصــول، تحــت قوانین 
واردات کاالهــای ســرمایه ای قرار داشــته و 
کاالی مصرفی محســوب نمی شوند. به گفته 
صادقی، در بند چهار قانــون حمایت از حقوق 
مصرف کننده، کاالهای سرمایه ای و بادوام که 
خدمات پس از فروش در کشــور داشته باشند، 

می توانند به ایران وارد شوند.

iOS عرضه  نسخه  آزمایشی کورتانا برای
مایکروســافت بــه تازگــی 
عرضــه ی کورتانــا بــرای 
سیستم عامل iOS را آغاز 
کرده اســت. این شرکت از 
کاربران آمریکایی خواسته 
بود تا برای تست نسخه ی 
بتا ثبت نــام کنند و حاال به 

نظر می رسد عرضه ی این نسخه برای افرادی 
که ثبت نام کرده اند آغاز شــده است تا پس از 
طی مراحل آزمایشی به صورت عمومی ارائه 
شود. مایکروســافت طی هفته های گذشته 
از کاربران iOS در آمریکا خواســته بود برای 
تست نسخه ی بتای دســتیار مجازی کورتانا 

روی آیفون خــود، ثبت نام 
کننــد. حــاال این شــرکت 
عرضــه ی کورتانــا بــرای 
کاربران ثبت نام شــده را از 
طریــق TestFlight اپل 
آغاز کــرده اســت. کورتانا 
در iOS طراحی شــبیه به 
ویندوز 10، وینــدوز 10 موبایل و اندروید دارد 
و می تواند بــا توجه به عالیق شــما خبرهای 
مختلف را در اختیارتان قرار دهد یا برای مثال 
از نتیجه ی کسب شده توسط تیم محبوبتان، 
گاه کنــد. انتظــار می رود بــه زودی  شــما را آ
عرضه ی عمومی کورتانا برای iOS آغاز شود.

رایانه 5 دالری مخصوص هکرها
»فناورمتفاوت ها« عالقه 
خاصی بــه کامپیوترهای 
جیبی موســوم به رسپری 
پیداکرده انــد و جدیدترین 
مــدل آن - Pi Zero- به 
قیمــت 5 دالر )هــر دالر 
3600 تومــان معادل 18 

هزار تومــان( عرضه شــده اســت. تصویری 
که اکنون در ســطح نت منتشــر شــده نشان 
دهنــده رایانه ای مجهــز به پردازنــده برادکام 
از نــوع BCM2835 از ســری منصوب روی 
رســپری Pi1 اســت که نســل جدیــد آن 40 
درصد سریع تر شده است. رم 512 مگابایتی از 

نوع LPDDR2، اســالت 
میکرو اس دی برای نصب 
حافظــه، پــورت مینــی اچ 
دی ام آی با خروجی 1080 
پیکســل، میکــرو یــو اس 
بی برای خروجــی انرژی و 
دیتای،خروجــی 40 پیــن 
GPIO Header و هدر ویدئویی از ویژگی های 
 Rasperry .این مینی کامپیوتر 5 دالری است
Pi Zero ، در ابعــاد 65 در 30 در 5 میلی متــر 
تعریف شــده که کوچک ترین مینی کامپیوتر 
نیز هست. این مینی کامپیوتر ضمیمه رایگان 

مجله MagPi در انگلیس است.

آی تی
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پنجره

کودکان نیز افسرده می شوند
گفت وگو با دکتر خوشابی، فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان

بســیاری از افراد تصور می کنند افسردگی تنها گریبانگیر بزرگساالن می شود، در حالی که کودکان نیز دچار افسردگی می شوند. بر اساس آمارها 10 درصد از کودکان انگلیسی که در سنین 5 تا 16 سال قرار 
دارند، از مشــکالت روانی رنج می برند و 4 درصد از این کودکان نیز مشــکالتی مانند استرس و افسردگی دارند. راه های متعددی برای تشخیص مشــکالت روانی در کودکان وجود دارد که مهمترین آن ها 
ناراحتی مداوم و نگرانی های بی دلیل کودک اســت که به موضوع خاصی مربوط نمی شود. همچنین والدین می توانند عکس العمل کودکشان را هنگامی  که مساله ناراحت کننده ای رخ می دهد ببینند، برای 
مثال زمانی که کســی می میرد طبیعی است که اقوام و اطرافیان او ناراحت شوند، اما اگر احساس کردید عکس العمل کودکتان به این اتفاق بسیار شدید و افراطی است و یا مدت زیادی طول کشیده است، 
این موضوع یکی از نشــانه های افسردگی است. دکتر »دیوید کینگسلی« مشاور نوجوانان در یک موسسه انگلیسی معتقد اســت در صورتی که عواطف کودک بر عملکرد روزانه  او تأثیر بگذارد، نشانه ای از 
بیماری و مشکالت روانی اوست که باید پیگیری و درمان شود. همچنین به اعتقاد وی اگر نوجوانی قادر به انجام تکالیفش در مدرسه نبود و عالقه اش را به فعالیت هایی که در گذشته به آن ها عالقه داشت 
از دســت داده بود، این تغییر نیز یکی از عالئم اصلی ابتال به افســردگی عنوان می شود. بنابراین با شناسایی این عالئم می توانید افســردگی را در کودکتان تشخیص دهید. اگر احساس کردید کودکتان از 
افســردگی رنج می برد شــاید اندکی مقابله با آن سخت باشد، اما در این زمینه اولین راه صحبت کردن با اوست. تالش کنید تا مشــکالتش را شناسایی کنید و این که چه چیزی علت بروز این مشکل است را 

بیابید. نسبت به مشکالت کودکتان بی توجه نباشید، چرا که شاید برای شما موضوع بی اهمیتی باشد، اما احتماال برای فرزندتان مشکل بزرگی است.
در صورتی که راه های فوق کارساز نبود از مشاوران خانواده، از اقوام و نیز از روش رفتار درمانی شناختی که نوعی از گفتار درمانی است زیر نظر یک متخصص کمک بگیرید. در صورت مراجعه به پزشک اگر 
این افسردگی حاد باشد، داروهای شیمیایی و مناسب اطفال یا نوجوانان تجویز می شود. همه کودکان و نوجوانان نیازمند دریافت حس احترام، ارزشمندی و دوست  داشته شدن از سوی دیگران هستند و 
نیاز شدیدی به برقراری ارتباط با والدینشان دارند. احتمال ابتال به افسردگی در کودکانی که یکی از والدین آنها افسرده است، دو برابر و در کودکانی که هر دو والد آنها افسردگی را در زندگی تجربه کرده اند، 

چهار برابر بیشتر از سایر کودکان است. شفاآنالین در این راستا با دکتر خوشابی، فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان گفت وگویی کرده که خواندنش خالی از لطف نیست.

آیا لجبازی کــودکان از عالئم ابتالی آنها به افســردگی 
است؟

تشخیص افســردگی کودکان به خصوص در ســنین زیر 3 سال کمی مشکل 
اســت، زیرا با دوره های بدقلقی و لجبازی آنان اشــتباه گرفته می شود. به طور 
طبیعی کودک از 15 ماهگی تا 3.5 سالگی رفتارهای لجبازانه و قشقرق هایی 
برای رسیدن به خواسته هایش دارد که شامل پا کوبیدن، سر کوبیدن، جیغ و داد 
کردن و... است. بروز این رفتارها در این سن کامال طبیعی است، نه نشان دهنده 

افسردگی. به همین دلیل تشخیص عالئم افسردگی معموال از حدود 
3 سالگی به بعد راحت تر است. 

بــا لجبازی کودک چطــور باید 
رفتار کرد که از نظر روانی 

بــه او وارد  لطمــه ای 
نشود؟

مهم تریــن کار، مطالعه 
گاهــی  و افزایــش آ

ز  ا یــن  لد ا و

خصوصیات و ویژگی های روان شــناختی کودکان در دوره های مختلف سنی 
اســت که می تواند در کنترل رفتارهای آنها موثر باشد، مثال پرت کردن حواس 
کودک از خواســته هایی که می تواند او را به ســمت لجبازی سوق دهد،  یکی از 

راه های کنترل لجبازی او است.
در واقع مادر باید همواره در فکر پیشــگیری از بروز لجبازی و قشقرق باشد، زیرا 

مدیریت رفتار کودک وقتی در فاز قشقرق می افتد، بسیار دشوارتر است.
گاهی هم الزم است به خواسته کودک »نه« گفته شود. در این صورت والدین باید 
جدیت الزم را در رفتار خود داشته باشند و با مشاهده لجبازی کودک 
مستاصل نشوند، کوتاه نیایند و نگران افسرده شدن او 
نباشند، زیرا همان طور که اشاره شد، این رفتارها 

در سنین نوپایی کامال طبیعی است.
البته مشابه این رفتار را در دوره نوجوانی 
هم تا حــدی طبیعی می دانیم، چون 
طبــق تعریف کنوانســیون کودک، 
دوره کودکی تا ســن 18 ســالگی 

است.
کــودک  عصبانیــت  آیــا 
نشــانه  می توانــد  هــم 

افسردگی باشد؟
بله، اما اگر این عالئم 
از حــدود 3.5 تــا 
4 ســالگی به بعد 

مداوم و حداقل 2 تا 3 هفته در کودک وجود داشــته باشــد، به افســردگی اش 
شک می کنیم.

یکی از عالئم مهم افســردگی کودکان، تحریک پذیری و عصبانیت آنهاست، 
مثال می بینید کودکی که تا چندی قبل خوش اخالق بوده و مشــکلی نداشته، 
حاال عالوه بر اینکه غمگین است، خیلی زود عصبانی می شود و واکنش نشان 

می دهد.
بسیاری از کودکان بی دلیل گریه می کنند. آیا این عالمت 

هم نشانه افسردگی است؟
کودک در طول دوره افسردگی حســاس تر و زودرنج تر می شود، سریع تر بغض 
می کند و گریه کردن هایش افزایش می یابد، اما هر گریه  ای نشــانه افسردگی 
نیست. در افسردگی گاهی حتی کودک برای موارد بسیار بی اهمیت تا یکی دو 
ساعت گریه می کند و این در کنار سایر عالمت های افسردگی می تواند خانواده 

را به افسرده بودن فرزند مشکوک کند.
به عبارتی در دوران افسردگی، کودک دچار افت کیفی در زندگی می شود، کمتر 
سراغ دوستانش می رود، در بازی های گروهی شرکت نمی کند و از زندگی اش 
لذت نمی برد. والدین نباید گریه کردن بچه ها را به افسردگی ارتباط دهند، چون 

در بیشتر موارد این طور نیست.
 پس به راحتی نمی توان مشــکالت رفتــاری کودک را از 

افسردگی افتراق داد؟
خیلی هم سخت نیست، چون مشکالت رفتاری کودک معموال کیفیت زندگی 
او را مختل نمی کند. کودک بازی می کند، می خندد، با دوستانش ارتباط برقرار 
می کند و... ولی افسردگی اختاللی است که روی کیفیت و زندگی طبیعی کودک 
اثر چشمگیری می گذارد. در این زمان است که والدین باید به ابتالی فرزندشان 

به افسردگی شک کنند و او را نزد روان پزشک ببرند.
والدین تا چه اندازه در بروز افســردگی کودکشان نقش 

دارند؟
در صورتــی که کودک در محیط خانواده مورد بی توجهی و غفلت، کودک آزاری 
جســمی، تنبیه ســخت و... قرار بگیرد، قطعا در معرض ابتال به افسردگی قرار 

خواهد گرفت.
احتمال ابتال به افســردگی در کودکانی که یکی از والدین آنها افسرده است، دو 
برابر و در کودکانی که هر دو والد آنها افسردگی را در زندگی تجربه کرده اند، چهار 

برابر بیشتر از سایر کودکان است.
عالوه بر ژنتیک، عوامل هورمونی، اســترس های روزمره زندگی، فشار والدین 

و... هم  می تواند در ایجاد و بروز افسردگی کودک نقش داشته باشد.

شایع ترین بیماری تأثیرگذار بر زنان باردار
فارس- محمدحسین سلطان زاده گفت: آسم کنترل شده برای مادر و جنین خطری ندارد ولی 
نوع کنترل نشــده ممکن است عوارض زیادی را برای زنان باردار و جنین داشته باشد.افزایش 
فشار خون، مسمومیت حاملگی) پراکالمپسی(، زایمان زودرس از عوارض آسم کنترل شده در 
مادران باردار است و افزایش موارد مرده زایی، اختالل در رشد جنین، وزن پایین نوزاد در زمان 
تولد، تولد نوزاد نارس، مشــکالت هنگام تولد از عوارض آســم کنترل نشده در مادران باردار به 
شمار می رود. وی افزود: در صورتی آسم کنترل شده تلقی می شود که مادر سرفه تنگی نفس و 
خسخس سینه نداشته باشد، فعالیت طبیعی بدون عالئم آسم داشته باشد.درمان ایده آل آسم 
در دوران بارداری به ویژه در سه ماهه اول استفاده نکردن از دارو است زیرا هیچ درمان دارویی 
در این دوران بی خطر نیســت هر چند ثابت شــده است که خطر آسم کنترل نشده برای مادر و 

جنین بسیار بیشتر از خطر ناشی از مصرف داروهای کنترل آسم خواهد بود.

درمانی جدید برای زخم های عفونی دیابتی
ایســنا- دکتر اصغر شــریف نجفی گفت: "الرو درمانی" با روش "ماگوت تراپی" روشی است که 
بــرای درمــان زخم های مزمن از جمله زخم های عفونی بیماران دیابتی مبتال به زخم پا یا زخم 
بستر استفاده می شود.در این روش از مگس "الرو" که به صورت استریل کشت داده شده ، جهت 
درمان بیماران استفاده می شود. الروها با استفاده از ترشحات بزاق خود باعث حذف بافت های 
مرده و عفونی شده و موجب بهبودی وضعیت زخم و در نتیجه تسریع روند ترمیم آن می شوند.
وی افزود: درحال حاضر "الرو درمانی" به عنوان یک روش تایید شــده در کشورهای مختلفی 
از جمله آمریکا، کانادا، انگلســتان و کشــورهای اتحادیه اروپا در درمان زخم های مزمن به کار 
گرفته می شود که بیمارستان رازی اهواز نیز برای نخستین بار در استان خوزستان و به عنوان 
دومین مرکز در کشور در حال استفاده از این روش است.کم شدن زمان بستری، ادامه درمان به 
صورت سرپایی و کم شدن هزینه های درمان از مهم ترین مزیت های استفاده از این روش است.

بلفاریت چیست؟
ســالمت نیوز: بلفاریت التهاب لبه پلک ها و فولیکول های مژک ها اســت. این بیماری گاهی 
اوقات شایع و بسیار طوالنی مدت است ولی خبر خوب این که به بینایی دائمی نمی تواند آسیب 
بزند.بلفاریت یک عفونت باکتریایی و البته غیر مسری است. افراد مبتال به بیماری های روزاسه، 

سبوره، پوست چرب، شوره سر و یا خشکی چشم بیشتر به بلفاریت مبتال می شوند.
بلفاریت ممکن اســت یک یا چند عالمت داشــته باشــد از قبیل: قی کردن بیش از حد گوشه 
چشــم، چرب شــدن باال و پایین پلک ها، خارش و سوزش چشم، احساس وجودشی در چشم 
هنگام پلک زدن، چشــم قرمز یا متورم، اشــک بیش از حد.درمان کلیدی بلفاریت، بهداشت 
پلک ها در قدم اول اســت. پاک کردن چشم ها دو بار در روز نیز می تواند مفید باشد. قطره های 
آنتی بیوتیک چشمی یا پمادهای آنتی بیوتیک در صورت بروز عفونت تجویز می شود. قطره های 

حاوی داروهای ضد التهابی نیز مفید است.

خاکشیر مقوی هاضمه و مقوی معده است
تســنیم- غالمرضا کردافشــاری 
متخصــص طــب ســنتی گفت: 
خاکشــیر جزو آن دسته از خوراکی 
هایی اســت که خوردن آن باعث از 
بین رفتن عطش و تشنگی می شود 
ولی جدای از اینها خاکشیر درمان 
مناسبی برای مشــکالت دختران 

الغر است چرا که اشــتها می آورد و معده را تقویت می 
کند.مصرف روزانه 2 تا 3 خاکشــیر قاشــق غذا خوری 
خاکشــیر با آب جوش و نبات عالوه بر بهبود یبوست 
به شفاف شدن و زیبایی رنگ چهره کمک می کند چرا 

که خاکشیر مقوی هاضمه و مقوی 
معده است. بذر انیســون که شبیه 
رازیانه اســت دارای طبیعت گرم و 
خشک بوده و به لینت مزاج کمک 
کرده, معــده را تقویت کــرده و نفخ 
و گازهای معــده را برطرف می کند 
البته خاصیت مســهل بــودن گیاه 
انیسون در مقاالت طب نوین آمده است.مالیدن روغن 
بنفشه و سیاه دانه جهت عقربه های ساعت حداقل 2 
تا 3 ساعت بعد از غذا به مدت 10 دقیقه به لینت مزاج 
کمک کرده و حرکت های دودی در روده ایجاد می کند.

آشنایی با فواید ریحان
شفا آنالین- ریحان گیاهی شناخته 
شــده اس، و خواص متعددی برای 
ســالمتی مــا دارد. ریحــان خواص 
ضدباکتریایی داره و مثــل یه داروی 
ضدعفونی کننده عمل میکنه. همین 
امر به محافظــت از بدن در برابر انواع 
عفونت ها کمک میکنه. برگ ریحان 

همراه با زنجبیل و عســل میتونه درمــان مفیدی برای 
برونشیت، سرماخوردگی و سرفه باشه. برای درمان گلودرد 
میتونین مقداری آب جوش رو با ریحان مخلوط کرده و میل 
کنین. میتونین برگ ریحان رو به سادگی روی پوست بمالین 

تا خارشش از بین بره.  پودر برگ ریحان 
خشک شده میتونه برای مسواک زدن 
استفاده بشه. خواص درمانی این برگ 
به حفظ سالمتی لثه ها کمک کرده 
و با بوی بــد دهان، درد و چرک دندان 
مبارزه میکنه. استفاده از برگ ریحان 
به صورت معمولی باعث از بین رفتن 
99 درصد باکتری ها و جرم های دهان میشــه.بیماری 
های مربوط به معده مثل اسیدیته و یبوست میتونن با برگ 
ریحان درمان بشن. ریحان باعث میشه فرد احساس نفخ 

کمتری کرده و سیستم گوارشی اش تمیز بمونه.
 تاثیر رژیم گرفتن 

بر سالمت روانی
شــفا آنالین- رژیم گرفتــن، یک روش ســالم برای 
کاهش وزن نیست. کاهش بیش از حد کالری نه تنها 
سوخت و ساز شــما را کند کرده و شما را از مواد مغذی 
محروم می کند، بلکه می تواند از نظر روانی نیز بر شما 
تأثیر بگذارد.  آیا تا به حال متوجه شده اید که به محض 
شروع کردن یک رژیم غذایی، بیشتر هوس غذاهای 
ناسالم می کنید؟ رژیم گرفتن به بدن و ذهن شما آسیب 
می رساند. اثرات روانی رژیم گرفتن چه هستند؟آیا رژیم 

گرفتن باعث مشکالت روانی می شود؟
مغز، عضالت و ســایر اندام های شما برای کار کردن 
به ذخیره قند کافــی نیاز دارند. هنگامیکــه کالری را 
بیش از حد محدود می کنید، می تواند منجر به کاهش 
سطح قند خون و خستگی شود و حتی بر خصوصیات 

شخصیتی شما تأثیر بگذارد.
با توجه به مطالعه ای که در مجله ی تحقیقات مصرف 
کننده منتشر شد، هنگامیکه افراد رژیم گیرنده کالری 
مصرفی شان را کاهش می دهند، می توانند تحریک 
پذیر و خشن شــوند و مجبورند قدرت خودداری بیش 
از حــدی در هنگام انتخاب مواد غذایــی به کار ببرند. 
آن ها متوجه شدند در زمانیکه کالری محدود می شود، 
افــراد رژیم گیرنــده ترجیــح می دهنــد فیلم هایی با 
شــخصیت های عصبانی و موضوعات انتقام جویانه 
ببینند و به جای چهره های غمیگن یا ترسان، به سمت 

چهره ها و ژست های عصبانی جذب می شوند.
تحقیق دیگری نشــان می دهد که افراد رژیم گیرنده، 
بیشــتر مســتعد اضطراب و افسردگی هســتند و اگر 
کالری آن ها بیش از حد محدود شــود ممکن است به 
غذا وسواس پیدا کنند. این همان نوع واکنشی است 
که قحطی زده ها و افرادی که دچار اختالالت خوردن 
هستند، نشان می دهند. همچنین این خطر وجود دارد 
که آن قدر ناامید شوند که رژیم شان به پرخوری تبدیل 
شود و پس از آن احساس گناه داشته باشندبرای اینکه 
تسلیم وسوسه شــده اند. این نوع رفتار می تواند پیش 

زمینه ای برای اختالل خوردن باشد.

آیا رژیم گرفتن باعث مشکالت روانی 
می شود؟

بدیهی است که خطرات رژیم گرفتن فقط در مشکالت 
جسمی خالصه نمی شود و مشکالت روانی را نیز در بر 
می گیرد. اگر احساس تحریک پذیری می کنید و ایجاد 
ارتباط برایتان دشوار است، شاید کالری تان را بیش از 

حد محدود کرده اید.
اگر ســعی دارید وزن کم کنید، ایده خوبی نیست که 
کالری تان را بیشتر از 500 کالری در روز کاهش دهید 
و در غیر اینصورت خودتان را در معرض خطر تغییرات 
خلقی و کمبود انرژی و بــی انگیزگی قرار می دهید. 
کاهــش 500 کالری در روز به شــما امکان می دهد 
که حدود نیم کیلو در هفته وزن کم کنید.هنگامیکه 
کالری ها را کاهش می دهید، مهم اســت که ارزش 
تغذیه ای هر کالری شمرده شده را در نظر بگیرید تا از 
کمبود ویتامین ها و مواد مغذی جلوگیری کنید.رژیم 
افراطی می تواند شــما را خسته، مضطرب یا افسرده 
کند. با کاهش کالری به میزان کم، رژیم تان را سخت 
و شدید نکنید و مطمئن شوید که هر شمارش کالری را 

با انتخاب مواد غذایی سالم انجام می دهید.

سالمت
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اتفاقات عجیب و غریب در فوتبال ایران کم رخ نمی دهد. این بار ماجرای ساعتی 
است که فیفا زمان جام جهانی 2014 به فدراسیون ها از جمله ایران هدیه داده و 

ایران قصد ندارد این کادوی گرانقیمت را پس دهد!

اهدای کادوی گرانقیمت
مسئوالن برزیلی پیش از شروع جام جهانی برزیل ساعت مچی های گران قیمتی 
را به این نهاد به عنوان هدیه دادند. 48 ســاعت مچی که به فیفا پرداخته شده بود 
هر کدام 25 هزار دالر و مجموعا 1.1 میلیون دالر قیمت داشــت. این ساعت ها 
قبل از جام جهانی 2014 برزیل، در اتاق های شرکت کنندگان در کنگره فیفا در 
سائوپائولو قرار داده شده بودند. شرکت کنندگان در کنگره شامل اعضای کمیته 
اجرایی فیفا و نمایندگان فدراسیون های ملی فوتبال بودند که ایران نیز به عنوان 
یکی از 32 فدراسیون حاضر در این مسابقات از دریافت این هدیه بی نصیب نماند!

هدیه ایران دست چه کسی است؟
علی کفاشیان که اوایل مطرح شدن این مساله، موضوع دریافت ساعت گرانقیمت 
از فیفا را تکذیب کرده بــود در مصاحبه ای با تکذیــب حرف های خودش گفت: 
»ساعت فیفا در فدراسیون است. من نمی دانستم 25 هزار دالر قیمت دارد وگر نه 
همان جا آن را می فروختم. ســاعت مارک دار بود. معموال این جور چیزها را هدیه 
می دهم.«بعد از انتشــار این خبر صحبت هایی در بین اهالی فوتبال شنیده می 
شد مبنی بر اینکه این ســاعت گرانبها دست کیست! برخی گمانه زنی ها  در این 
خصوص بود که هوشنگ مقدس به عنوان سرپرست و همه کاره فوتبال ایران در 
جام جهانی این ســاعت را از آن خود کرده اما کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال 

اعتراف جالبی کرد. کفاشیان مهرماه سال گذشته به هفته نامه تماشاگران امروز 
گفت:» آقای نبی گفتند این را فدراسیون برزیل داده. یکی دوتا یادبود مثال از این 
ماکت های جام جهانی )قاب های روی دیوار اتاقش را نشان می دهد( االن مثال 
این را فدراسیون آرژانتین داده )به یک توپ که به شکل کره زمین است، اشاره می 
کند(... مثال ما یک فرش بافته بودیم به آنها دادیم. البته پول نداده بودیم بابتش. 
نیجریه یک چیزی به ما داد... این ساعت را هم شانس آوردیم که ندادیم به کسی. 
اکثر اینها مارک فیفا یا ای اف سی روی اش خورده، برای همین نمی شود فروخت. 
واقعا یک درصد هم فکر نمی کردم اینجوری باشــد.« وی در پاســخ به اینکه این 

ساعت کجاست نیز پاسخ داد:» نه خانه نیست، دست یکی از بچه ها است...«

هدیه یا رشوه؟!
طبق آنچه ورد ساکر نوشته است این ساعت ها رشوه ای بود که به فیفا پرداخت 
شــده بود. اعضای کمیته اجرایی فیفا همگی این رشوه را تایید کرده بودند و به 
همین خاطر بوده که کمیته اخالق فیفا تایید کرد این ساعت ها به عنوان رشوه 
به فیفا پرداخت شــده اســت. این کمیته همچنین اعالم کرده که تعداد دقیق 
ساعت های پرداختی 65 ساعت بوده که تنها 48 ساعت را فیفا تایید کرده است. 
سال  گذشته کمیته اخالقی فیفا اعالم کرد اهدای این ساعت ها نقض قوانین 
اخالقی فیفا اســت. مجموع 48 ســاعت بازگردانده شــد که قرار است به بنیاد 
اســتریت فوتبال ورلد در آلمان اهدا شود. این ساعت ها به نفع برنامه های این 
گروه در برزیل فروخته خواهد شــد. والدیمیر بورکوویچ یکی از بنیانگذاران این 
خیریه گفت درآمد این ساعت ها به انجمن هایی که ما با آنها در برزیل همکاری 
داریم، بازمی گردد. سخنگوی فیفا گفت: ما نهایت تالشمان را برای بازگرداندن 

تک تک ساعت ها انجام دادیم. اجازه ندادیم کسی با یک بهانه کوچک بگریزد.

ایران هدیه را پس می دهد؟!
علی کفاشیان در مصاحبه سال گذشته اش با تماشاگران امروز و در پاسخ به این 
سوال گفت:» آن حرف را رییس کمیته انضباطی فیفا گفته. نامه ای هنوز نیامده. 
میشــل پالتینی هم گفته این ســاعت آنقدر که می گویند نمی ارزد. گفته دو سه 
هزار دالر قیمتش است و خودش پولش را می دهد به خیریه. حاال من واقعا مانده 
ام کــه انگیزه برزیل چی بوده از دادن ایــن کادو. یک وقت هدیه می دهند حالت 
رشوه است، مثال می خواهند در انتخابات حمایت شان کنی ولی ما حتی رییس 
فدراسیون برزیل را هم ندیدیم. ما یک درصد هم فکر نمی کردیم همچین ساعت 
گرانی باشــد. من اگر ساعتی داشته باشم که قیمتش باال باشد، ترجیح می دهم 
بفروشــم پولش را خرج فدراسیون کنم. البته چیزهایی می دهند. مثال خود فیفا 
یا ای اف سی معموال پول بلیت ها و هتل را می دهند.« طبق انچه گفته شده اگر 
فدراسیون ایران این هدیه را پس ندهد فیفا مبلغ آن را از حساب کشورمان برداشت 
و به حساب خیریه واریز خواهد کرد. نکته جالب ماجرا اینجا است که هدیه فیفا به 
فدراسیون ایران توسط علی کفاشیان به  »بچه ها« داده شده حال اینکه بچه ها 
چه کسی است مشخص نیست! ضمن اینکه این نوع هدیه )اگر بحث رشوه بودن 
آن را در این مورد بخصوص کنار بگذاریم( معموال باید در موزه نگهداری شود چرا 
که شخصی نیست بلکه از سوی فیفا به کشوری اهدا می شود. رئیس فدراسیون 
فوتبال بزودی برای برگزاری مراسم اربعین راهی کربالی معال خواهد شد حال 
مشحص نیست وضعیت این ساعت در روزهای باقی مانده چیست و آیا »بچه ها« 

تمایل دارند این هدیه را به فیفا بازگردانند یا خیر!

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

مسابقات کشتی آزاد جام 
باشگاههای جهان در سالن 
دوازده هزار نفری آزادی 
تهران با قهرمانی تیم بیمه 
رازی ایران به پایان رسید.

تیتر دو

امیدواری FIVB به رفع 
ممنوعیت حضور بانوان در 

سالن های ایران
فابیــو آزودو مدیــرکل فدراســیون جهانــی والیبال 
)FIVB( اعالم کرد که بــه احتمال زیاد ممنوعیت 
ورود بانوان به ســالن های ورزشی در ایران در اواسط 
فوریه برداشته می شــود. به گزارش ایسنا و به نقل از 
Inside the games، از ســال 2012 ممنوعیــت 
حضور بانوان در سالن های مسابقات والیبال در ایران 

اجرا شده است.
بعد از این اتفاقات، فدراسیون جهانی با مقامات ایرانی 
رایزنی کرد و در ماه نوامبر سال گذشته اعالم کرد که 
دیگر هیچ میزبانی را به ایران نخواهد داد مگر اینکه 

این قانون برداشته شود.
با این حال ماه گذشــته میزبانی تــور جهانی والیبال 
ســاحلی مردان به ایران داده شــد که قرار است این 

مسابقات از تاریخ 14 تا 19 فوریه برگزار شود.
این مسابقات قرار است در جزیره کیش برگزار شود. 
در ماه ژوئن نیز قرار اســت تعدادی از مسابقات لیگ 

جهانی والیبال در تهران برگزار شود.
آوزدو که مســوول پیگیری این مشــکل بوده اعالم 
کرد که FIVB سیاست دیگری را برای حل مشکل 
ایران در پیش گرفته و امیدوار است که این روش بتواند 
مشــکل ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه ها را در 

ایران حل کند.
FIVB امیدوار اســت که تا قبل از شروع مسابقات 
والیبال ســاحلی مــردان در کیش ایــن ممنوعیت 

برداشته شود.
 Inside the games آوزدو در مصاحبــه خــود بــا
گفت: آخرین خبر این اســت که ما با مقامات ایرانی 
رایزنی کرده ایم تا مشکل حضور بانوان در سالن های 
مسابقاتی والیبال را حل کنیم. رایزنی ها هنوز ادامه 
دارد و ما امیدواریم که قبل از مســابقات ســاحلی در 
کیش نتیجه مثبتی بگیریم. FIVB به میزبانی ها در 
ایران ادامه می دهد زیرا ما تصور می کنیم که گرفتن 
میزبانی ها باعث می شود که امکان و فرصت رایزنی 

با ایران را نداشته باشیم.
FIVB و  آوزدو در صحبت هــای خــود افــزود: 
سازمان های حقوق بشر یک هدف را دنبال می کنند. 
ما از این ســازمان ها خواســته ایم تا با مــا برای حل 

مشکل همکاری کنند.

توافق ذوب آهن با یک 
بازیکن برزیلی

ذوب آهن اصفهان بــا مارکو اورلیو بازیکن برزیلی به 
توافق رســید تا در صورت گرفتــن ITC به عضویت 

این تیم درآید. 
باشــگاه ذوب آهن در راســتای تقویت تیمش مارکو 
اورلیو بازیکــن برزیلی را با نظــر یحیی گل محمدی 
جذب کرد. قــرارداد او به مدت نیم فصل اســت و از 
لحظه ای که ITC خود را دریافت کند می تواند برای 
ذوب آهن بازی کند. اورلیو ســابقا بــرای صبای قم 

بازی کرده است.

خوردبین: محرومیت سوشا 
 به ما اعالم نشده

ً
رسما

سرپرســت تیم فوتبــال پرســپولیس می گوید حکم 
محرومیت سوشــا مکانی به دست باشــگاه نرسیده 
است. محمود خوردبین درباره خبر محرومیت سوشا 
مکانی اظهار کرد: هنوز کمیته انضباطی یا سازمان 
لیگ رسمًا چیزی به ما اعالم نکرده اند. اگر به ما رسمًا 

اعالم کند واکنش مناسبی نشان می دهیم. 
وی درباره آخریــن وضعیت تیم هم گفت: همه چیز 
خوب اســت و برنامه های تمرینی ما طبق نظر کادر 
فنی به خوبی پیگیری می شود.  پس از پیروزی مقابل 
استقالل اهواز از نظر روحی شرایط تیم خوب شده و 
امیدواریم با پیروزی مقابل نفت بتوانیم شرایطمان را 

در جدول بهبود ببخشیم. 
وی در پاین خاطرنشــان کرد: مــا کاری به نوع بازی 
حریف نداریــم و آن چیزی که خودمــان داریم را رو 
می کنیــم. مطمئن باشــید اگر خودمان باشــیم و از 
حواشــی هم دوری کنیم می توانیم نفت را شکست 
بدهیم. ان شــاءالله با شکست نفت وضعیت مان در 
جدول بهتر می شــود و در ادامه هم یک اردوی یک 
هفتــه ای را در کیش برگزار می کنیــم تا آمادگی مان 

بیشتر شود. 
خوردبیــن در مورد حواشــی چند روز گذشــته که در 
تمرین تیــم رخ داد، گفت: اتفاق خاصــی رخ داده 
بود. دلخــوری کوچکی میان بازیکنــان بود که حل 
 شــد. من از رســانه ها می خواهم که ایــن موضوع را 

بزرگ نکنند.

حاج رضایی: از نظارتم بر تیم 
امید بی خبرم!

کارشناس فوتبال از انتخابش به عنوان ناظر تیم ملی 
امید از سوی کمیته ملی المپیک اظهار بی اطالعی 

کرد. 
امیر حاج رضایی درباره انتخابش به عنوان ناظر تیم 
ملی امید از ســوی کمیته ملی المپیک اظهار کرد: 
نیم ســاعت پیش این موضــوع را از طریــق یکی از 
اهالی رســانه فهمیدم و تا قبــل از آن از این موضوع 
خبر نداشــتم. االن هم نمی دانم چرا من را انتخاب 
 کردنــد و پیــش از ایــن هیــچ صحبتی در ایــن باره 

نداشته ام. 
کارشــناس فوتبال در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
مســووالن کمیته هیچ صحبتی با شــما نداشته اند 
و قرار اســت پس از این جلســه ای را برگــزار کنید، 
گفت: وقتــی نمی دانم چــه اتفاقی افتــاده چرا باید 
جلسه بگذاریم. باید ببینیم در آینده چه پیش می آید. 
معموال وقتی کسی را انتخاب می کنند ابتدا با آن فرد 
صحبت می کنند و فرد مورد نظر پیشنهاد آنها را رد یا 
قبول می کند. هنوز هیچ داده ای به من نرسیده اما از 
انتخاب آنها تشــکر می کنم و باید ببینیم در آینده چه 

پیش می آید.

بازگشت پلنگ جویبار
رضایزدانی در مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان با یک نمایش خیره کنندهف جک 
وارنر قهرمان المپیک لندن را در 90 ثانیه مغلوب کرد. یزدانی با این نمایش عالی در 
فاصله کمتر از یک سال تا المپیک همه را امیدوار کرد. ارنده دو مدال طالی جهان 
حریف آمریکایی را قدرتمند و نترس خواند و گفت: از پیروزی مقتدرانه بر او خوشحالم.
رضا یزدانی پس از پیروزی مقابل جک وارنر آمریکایی که مدال طالی المپیک لندن 
را در کارنامه خود را دارد در گفت وگو با ایسنا، درباره این پیروزی گفت: حریفم واقعا پر 
زور و نترس بود. من با برنامه ریزی به روی تشک آمدم و تمام سعی خود را کردم تا در 
همان دقایق ابتدایی مبارزه را تمام کنم. از اینکه توانستم این حریق قدرتمند را مقتدرانه 

شکست دهم بسیار خوشحالم.
دارنــده دو مدال طالی جهان افزود: در کشــتی ماقبل فینال 

از غالم محمدی خواســتم با توجه به اینکه آمادگی نسبی که 
داشــتم به من اســتراحت بدهد. او نیز ریســک بزرگی کرد و 
خواســته من را قبول کرد. جا دارد از او تشــکر کنم. مطمئنا 
اگر شرایطم ایده آل بود در کشتی ماقبل فینال هم به روی 

تشک می رفتم.

ماجرای ساعت فیفا که ایران پس نمی دهد!
علی کفاشیان نمی خواهد ساعت  گرانقیمت فیفا را پس بدهد

گزارش شــده که نمایندگان لیونل مسی مذاکرات اولیه با 
سران منچسترسیتی بر ســر انتقال این فوق ستاره را آغاز 
کرده اند. روزنامه سان انگلیس ادعا کرده، منچسترسیتی 
به دنبال جذب مسی است و حاضر است در هفته 4 میلیارد 
و 380 میلیون تومان )800 هزار پوند( به او دستمزد بدهد 
تا او را به ورزشگاه اتحاد ببرد. به این ترتیب دستمزد ساالنه 
او 219 میلیــارد و 200 میلیون تومــان )40 میلیون پوند( 
می شود. گفته می شود ســیتی این خبر را شنیده که مسی 
قصد دارد در تابســتان از بارســلونا جدا شود و به این ترتیب 

سرسختانه خواهان جذب این بازیکن 28ساله است.
در تابستان، دو ســال از قرارداد او از بارسلونا باقی خواهد 
مانــد. او از بارســلونا هفتــه ای 500 هزار پوند دســتمزد 
می گیرد. گزارش شــده مسی ناراحت اســت که بارسلونا 
تمدیــد قــرارداد نیمــار را در اولویت قرار داده اســت. این 
دو نفر در داخل و خارج میدان دوســتان هم هســتند اما 
مســی می خواهد نفر اول بارسلونا باشد و این چیزی است 
که باعث می شــود ســیتی به دنبال جذب او باشد. مسی 
همچنیــن از اینکه پرونده مالیاتی او در اســپانیا به جریان 
افتاده ناراحت است و همین می تواند از دالیل عالقه او به 

ترک اسپانیا باشد.
همچنین باشگاه های لیگ برتر از فصل بعد اوضاع مالی 

بسیار خوبی خواهند داشت. از فصل آتی قرارداد تلویزیونی 
جدید باشگاه ها برقرار می شود و قهرمان لیگ برتر می تواند 
150 میلیون پوند در فصل دســتمزد داشته باشد. روزنامه 
سان همچنین نوشته که استخدام مسی بخت سیتی برای 
آوردن پپ گواردیوال به این باشگاه را هم افزایش خواهد داد.

گواردیوال با  سیتـی پیش قرارداد بست
در حالی کــه به نظر می رســد باشــگاه بایرن مونیخ قصد 
دارد تمام تالش خود را بــرای تمدید قرارداد پپ گواردیوال 
و نگه داشــتن او در آلیانتس آره نا انجام دهد، یک رســانه 
اسپانیایی ادعا کرده است که باواریایی ها موفق نخواهند 
شــد. شــبکه رادیویی کادنا کوپه اســپانیا ادعا کرده است 
که مربی ســابق بارســلونا از همین حاال تصمیم خودش 
را برای ترک بایرن مونیخ گرفته اســت و در پایان فصل که 
پایان قــراردادش با باواریایی ها هم هســت، بایرن مونیخ 
را تــرک می کند تا مربیگــری در لیگ برتــر انگلیس را در 
منچسترســیتی تجربه کند. در گزارش کادنــا کوپه آمده 
اســت: »گواردیوال تصمیمش را برای تجربه یک چالش 
جدید گرفته است و قصد تغییر چشــم انداز دارد. او به این 
نتیجه رسیده است که دوران کاری اش در آلمان روز سی ام 
ماه ژوئن پس از سه فصل کاری در این کشور به پایان خواهد 

رســید و بنابراین به تحقق یکی از آرزوهایش چشم خواهد 
داشــت: مربیگری در انگلیس.« در گــزارش کادنا کوپه 
همچنین عنوان شــده اســت که مانوئل پیگرینی، مربی 
حال حاضر منچسترســیتی هم در پایان فصل برکنار و از 

ورزشگاه اتحاد بیرون رانده خواهد شد.
در همین حال نشــریه کاتاالن موندودپورتیوو ادعا کرده 
است که مربی اســپانیایی بایرن مونیخ روز پنج شنبه هفته 
گذشــته با من ســیتی پیش قراردادی امضا کرده تا به آنها 
اطمینان خاطر دهد که در پایان فصل جاری هدایت شان را 
برعهده خواهد گرفت. این نشریه نوشته است که این پیش 
قرارداد ساعاتی پس از شکست خارج از خانه من سیتی در 
خانــه یوونتوس در دور پنجم لیــگ قهرمانان اروپا منعقد 
شده است، شکستی که منجر به سقوط سیتی به رده دوم 
گروه D لیگ قهرمانان اروپا شد و به احتمال فراوان باعث 
می شــود که این تیم به عنوان تیــم دوم گروه راهی مرحله 
یک هشــتم نهایی و با یکی ازصدرنشــینان سایر گروه ها 
رو به رو شــود. خبر موندودپورتیوو را ســایت نشریه میرر در 
ســاعات پایانی پنج شنبه شــب تکذیب و تأکید کرد چنین 
پیش قراردادی میان گواردیوالی 44 ساله و منچسترسیتی 
امضا نشده است و آینده مربی اسپانیایی بایرن مونیخ هنوز 

مشخص نیست.

آتش بازی سیتی با مسی و پپ

ورزش
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پیوستن دوستان به هم آسان است
دشوار، بریدن است و آخر، آن است
شیرینی وصل را نمی دارم دوست

از غایت تلخی ای که در هجران است
)وحشی بافقی، قرن دهم، رباعیات(

کاش فارسی را می شناختیم 
هر زبانی برای خودش قواعد و مشخصاتی دارد که نادیده گرفتن شان، کاربران آن زبان را دچار 
بدنویســی و غلط نویســی و ضعف تالیف می کند. یکی از مشکالت فارسی امروز این است که 
اغلب ما یا اهل خواندن نیستیم یا اگر هم گوش شیطان کر، هفت قرآن در میان، اهل مطالعه 
باشیم خودمان را بیشــتر با متون ترجمه ای سرگرم می کنیم و کمتر به سراغ متون دست اول 
می رویم. مترجمان ما هم جز عده ای انگشت شــمار، نه بر زبان مبدأ تسلط دارند و نه بر زبان 
مقصد. حاصل کار انبوه کتاب هایی اســت که جمالت درست شان در اقلیت است و مصیبت 
آنجا اتفاق می افتد که ما همین متون پر از غلط را می خوانیم و خواه ناخواه فارسی مان را از روی 
دست همین کتاب ها می نویســیم. جالب این است که معموال این مترجمان فارسی نشناس، 
بهانه  می آورند که خب تقصیر ما چیســت؟ زبان فارسی مشکل دارد، ضعیف است، نمی توان 
واژه تازه در آن ســاخت و... فرقی هم ندارد مترجم عزیز از چه زبانی در حال ترجمه به فارسی 
باشــد؛ انگلیسی، روسی، فرانســه، عربی، آلمانی و... به زعم این بزرگواران زبان فارسی کال 

زبان ضعیف به دردنخوری اســت که در برابر هر زبان بیگانه ای شمشــیر و ســپر می افکند و 
میدان را به حریف واگذار می کند. اگر اینطور باشــد باید دســته جمعی فاتحه زبان فارســی را 
بخوانیم و آن را کنــار بگذاریم و زبان دیگری را جایگزین آن کنیم. اگــر اینطور بود این زبان 
این همه عمر نمی کرد و تا اینجا با ما راه نمی آمد و باالخره یک جای کار کلکش کنده می شد. 
حقیقت حال چیز دیگری اســت. ما زبان خود را نمی شناســیم. حاال خدای نخواسته من که 
نمی گویم ما و این مترجمان عزیز باید برویم ســری به متون نابی چون نامه های عین القضات 
یا اســرارالتوحید یا تاریخ بیهقی و... بزنیــم. نه. برای اینکه قابلیت های زبان فارســی را بهتر 
بشناســیم حتی اگر حال و حوصله متون کالســیک را نداریم، می توانیم سری به جای خالی 
سلوِچ دولت آبادی بزنیم تا بفهمیم فارسی حقیقتا زبان نرم  خویی است که اگر به دست اهلش 
بیفتد کارها می کند کارســتان. یا ســری بزنیم به کارهای جعفر مدرس صادقی یا ترجمه های 

عبدالله کوثری یا... 

در آغاز این متن کوتاه به این نکته اشاره کردم که هر زبانی برای خودش قواعد و قوانینی دارد. 
یکی از قوانین زبان فارسیـ  که احتماال قانون  نانوشته ای استـ  این است که جمالتمان را تا 
حد امکان کوتاه کنیم. یکی از مشــترکات متن های فارسی نابـ  از گذشته تا امروزـ این است 
کــه جمالتی کوتاه دارند. پرهیــز از جمالت طوالنی و مرکب، و پرهیز از حــذف فعل به قرینة 
معنوی و لفظی با حال و هوای زبان فارســی جفت و جورتر اســت. تالش کنیم در نوشــتن تا 
آنجا که ممکن اســت مقصود و منظورمان را به جمله های کوتاِه تک فعلی تقســیم کنیم. باور 

کنید در این صورت متنی خواهیم داشــت که درصد آشفتگی در آن بسیار پایین  خواهد بود.
کاش فارسی را می شــناختیم تا بدانیم خداوندگار زبان فارسی، شــیخ اجّل، سعدی شیرازی 

چرا به این نتیجه رسیده است که:
چو آب می رود این پارسی به قّوت طبع

نه مرکبی است که از وی َسَبق برد تازی!

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

از ایالت شاهزاده نشین تا کشور تازه تاسیس فرهنگی 
نگاهی به کتاب »فلسفه آلمانی« اثر تری پینکارد 

در کتاب »فلســفه آلمانی« به نیمه دوم قرن هیجدهم اشاره شده که فلسفه آلمانی مدتی به جریان 
مسلط بر فلسفه اروپایی تبدیل شد. این جریان شیوه تفکر درباره طبیعت، دین، تاریخ بشر، سیاست 
و ساختار ذهن، و همچنین نحوه تلقی انسان از خود را نه تنها در میان اروپاییان، بلکه در میان مردم 
سراسر جهان تغییر داد. عناوین فصل های این کتاب عبارتند از: »کانت و انقالب در فلسفه«، »ادامه 

انقالب: پساکانتی ها«، »تکمیل انقالب؟ هگل«، و »انقالب زیر سوال می رود«.
پینکارد در مقدمه کتاب خود نوشــته است:  »برای سخن گفتن از »آلماِن« آن دوران همواره باید آن 
را میــان گیومه قرار داد،  زیرا علی رغم همه اهداف عملــی، در آن زمان چیزی به نام »آلمان« وجود 

نداشت. »آلمان« تنها حین بازاندیشی گذشته آلمان شد.
فلسفه »آلمانی« که از سال 1781 آغاز شد، برای مدتی به فلسفه مسلط اروپا تبدیل شد و شیوه تلقی 
اروپاییان و عماًل همه جهان را از خودشان، طبیعت، دین، تاریخ بشر، سرشت دانش، سیاست و به طور 
کلی ساختار ذهن انسان، تغییر داد. این فلسفه از آغاز، فلسفه ای بحث انگیز و همواره دیرفهم بوده و 
تقریبًا همیشه با عنوان آلمانی توصیف می شده است ـ آدمی به یاد نخستین سطر از نقد و بررسی ویلیام 
هزلیت در سال 1816 بر کتابی از فریدریش شلگل می افتد: »این کتاب آلمانی است« ـ و روشن است 
که لفظ »آلمانی« گاه برای اشاره به عمق، گاه صرفًا برای اشاره به ابهام و گاه برای متهم کردن نویسنده 
به تالش عمدی برای عمق بخشیدن به کار خود از طریق ایجاد ابهام در زبان اثرش به کار می رفته 
است. اما این واقعیت که اساسا »آلمان«ی در آن زمان وجود نداشت، نشان می دهد که تالش برای 
توضیح برآمدن فلسفه آلمانی در این دوران با توسل به صرف »آلمانی« بودنش ـ چنان که گویی »آلمانی« 
بودن می تواند مستقاًل برآمدن فلسفه »آلمانی« را طی این دوره توضیح دهد ـ چه فواید اندکی خواهد 
داشت. اگر مسائل دیگر را در نظر نگیریم، آنچه »آلمانی« محسوب می شد، خود موضوع بحث و جدل 

بود و نویسندگان،  سیاستمداران،  چهره های عمومی و 
البته فیلسوفان در این دوره آن را پروراندند.«

از منظر این فیلسوف، پرسش هایی که فالسفه »آلمانی« 
در آن دوران از خودشــان کردند،  همچنان پرسش های 
خود ما هســتند. در این میان، شــاید روش ما در مطرح 
کردن این پرسش ها تغییر کرده باشد و در طول این زمان 
آموخته ایم که پاسخ هایی که به این پرسش ها می دهیم 
ممکن اســت چه عواقب و چه مســائل دیگری را با خود 
به همــراه بیاورند. بــا این همه، پرســش های آنها هنوز 
پرسش های ما هستند و، به تبع، فلسفه »آلمانی« بخش 
مهمی از فلســفه مدرن باقی می ماند. پــس اکنون باید 

بپرسیم که ربط فلسفه »آلمانی« به »آلمانی« چیست؟
از منظر پینــکارد، در نیمه قرن هجدهــم، »آلمان« در 
حال تجربه نوعی افزایش جمعیت شدید بود، و ساختار 
کشاورزی سنتی اش رفته رفته تجاری می شد و اقتصادش 
برای اولین بار در رویارویی با نیروهای توســعه طلبی قرار 

می گرفت که پیــش از آن کار خود را در بخش های دیگر اروپا آغاز کــرده بودند. با این حال،  واقعیت 
سیاســی و اجتماعی اش متفاوت بود و بر پایه های متزلزلی قرار گرفته بود. جنگ های سی ساله در 
بعضی مناطق تأثیرات بسیار مخربی از خود بر جا گذاشته بود. اقتصاد آلمان نیز   در نتیجه جنگ در 
آستانه فروپاشی قرار گرفت. به عالوه، جنگ اختالفات را از تنش های مذهبی پروتستان/ کاتولیکی 
به سمت مسائل ارضی کشاند، زیرا شاهزادگان مناطق مختلف علیه امپراتور هم پیمان شده بودند. 

در نتیجه این تحرکات،  اقتدار امپراتور زوال و قدرت حکمرانان محلی افزایش یافت.

مسافر دهکدة جهانی
پروفســور یحیی کمالی پور یکشــنبه 8 آذر 1326 در شهر 
کویری راور در استان کرمان به دنیا آمد. او فارغ التحصیل 
لیسانس روابط عمومی از دانشگاه ایالتی مینه سوتا، فوق 
لیســانس رســانه های جمعی، رادیو، تلویزیــون و فیلم از 
دانشگاه ویسکانسین و دکترای رشته ارتباطات از دانشگاه 
میسوری آمریکاســت. کمالی پور از سال 1986 )1365( 
استاد دانشگاه پوردو در آمریکا، و از سال 1979 رئیس واحد 
ارتباطات و هنرهای خالق این دانشگاه است. او سردبیر 

چند مجله در رشــته ارتباطات از جمله Global Media Journal اســت. او ایده  راه اندازی مجله 
جهانی رسانه را از ســال 1999   میالدی و قبل از آنکه مدیر گروه ارتباطات شود در ذهن داشت. در 
آن ســال ایده  اش را با مدیر وقت گروه ارتباطات در میان گذاشت اما او چندان عالقه ای به این پروژه 
نشان نداد. اما وقتی خودش به مدیریت گروه ارتباطات منصوب شد توانست این ایده را عملی کند و 

در پاییز سال 2002 اولین نسخه مجله جهانی رسانه روی اینترنت قرار گرفت.
پروفسور کمالی پور با 10 کتاب در رشته ارتباطات و بیش از 25 سال تدریس در دانشگاه های آمریکا 
یکی از دانشمندان شناخته شده ایرانی این رشته در سطح جهان است. از جمله آثار او می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: حق ارتباط: امیدهای تاریخی، مناظره های جهانی و مقدمات آینده؛ گوی رسانه ها، 
گرایش بین المللی رسانه های جمعی؛ ارتباطات جهانی؛ رسانه ها و سیاست در جنگ عراق؛ جنگ، 
رســانه ها و تبلیغات: دیدگاه جهانی؛ جهانی سازی در استیالی رسانه های واحد؛ رسانه ها، سکس، 
خشــونت و مواد مخدر در دهکده جهانی؛ مذهب، قانون و آزادی: دیدگاه جهانی؛ مســافر دهکده 

جهانی )زندگی نامه یحیی کمالی پور ( و...

جایی که درخت کم است خشونت زیادتر است
نخستین کنگره بین المللی صلح سبز در ایران برگزار شد

بابک توتونچی در اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح سبز ابراز امیدواری کرد که 
این کنگره بتواند سبب گردهمایی کسانی شود که مساله محیط زیست دغدغه مهم زندگی آنهاست. 
دبیر اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح ســبز در نشستی با اصحاب رسانه ها در 
پاسخ به این سوال که انتظار دارید این همایش چه تاثیر عملی ایجاد کند، گفت: جهان سوم همایش زده 
است و بیشتر همایش ها در واقع، نمایش است اما هدف ما از برگزاری چنین کنگره ای گردهم آوردن 
افرادی اســت که با ما در مساله حفظ و حراست از محیط زیست همدل هستند. ما انتظار داشتیم که 
سال به سال، اندکی رشد داشته باشیم اما بحمدالله رشد امسال را می توان نسبت به سال قبل، رشدی 
10 برابری ارزیابی کرد که این مساله جای خوشحالی و شکرگزاری دارد. توتونچی افزود: آرمان جامعه 
مدنی این است که دولت ها کوچک تر باشد و بتوانیم مردم را درگیر توسعه پایدار و پیشرفت کنیم. اگر ما 
نتوانیم مردم را درگیر مسائل محیط زیستی کنیم آنها به سراغ برنامه های دیگر می روند. ما انتظار داریم 
این برنامه ها مردم را از لحاظ سبک زندگی سالم که به سبک زندگی ایرانی اسالمی نزدیک است، آشناتر 
کرده و پیوند بیشــتری دهد. او همچنین در بخشی انتقادی از سخنانش اشاره کرد که زمانی موضوع 
محیط زیســت به سامان می رسد که مســئوالن ما در این حوزه در سازمان خودشان به محیط زیست 
اهمیت بدهند. این طور نباشــد که از آشپزخانه سازمان محیط زیست روزانه 200 ظرف یکبار مصرف 
مخرب برای محیط زیســت بیرون بیاید و یا در شــرایطی که آب و هوای ما آلوده است، مسئوالن ما با 
ماشین شش سیلندر سر کار حاضر شوند. توتونچی افزود: صلح سبز این دکترین را مطرح می کند که 
زمانی می توانید صلح را در بیرون ایجاد کنید که در درون و معنویت درونی بتوانید به صلح رسیده باشید. 
صلحی که در بیرون می خواهد ایجاد شود باید از درون ما سرچشمه گرفته باشد. ما این صلح را از مقابله با 
خشونت علیه زنان، مردان، کودکان، دولت ها، محیط زیست و حیوانات آغاز می کنیم. نخستین کنگره 
بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح سبز با حضور مسئوالن، هنرمندان و فعاالن محیط زیست 
در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد. در این همایش که به موضوع تخصصی »صلح سبز« با 
محوریت سیاست های کلی زیست محیطی نظام پرداخت، میهمانانی از کشورهای هند، چین، ژاپن، 

روسیه، بالروس، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، لبنان و سنگال شرکت داشتند.
این کنگره شامل سخنرانی و مقاالتی در مورد محورهای زیر بود: تأثیر فرهنگ و زبان پارسی در گسترش 
صلح، صلح و حقوق سیاره، کتاب و صلح، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی و محیط زیست، جایگاه صلح 
در مناســبات بین الملل، محیط زیست صنعت و اقتصاد، صلح مردمان بومی و امنیت غذایی، حرمت 
حیات در آیینه اســالم، جامعه مدنی محیط زیست و سیاست، صلح و بشقاب غذا، صلح و آسیب های 
اجتماعی. همچنین این همایش شاهد حضور سایر سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و اجتماعی 
از جمله جمعیت امام علی، گروه حمایت از حیوانات دماوند، کوهنوردان گیاهخوار ایران و انجمن ارزیابی 
محیط زیست ایران و سازمان مردم نهاد درختکاران شرکت کردند. در این همایش همچنین آیین گشایش 
نمایشگاه »جان جهان« که مجموعه ای از آثار »خسرو اشتری« هنرمند و گرافیست فعال حوزه صلح، 

محیط و حیوانات است، با حضور هنرمندان کشور و فعاالن محیط زیست برگزار شد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بهروز افخمی: من هوادار »فردین« هستم
بهروز افخمی گفت نه تنها از محمدعلی فردین بدش 
نمی آمده بلکه او را دوســت دارد. بخش اخبار برنامه  
»هفت« با خبرهای مربوط به بهروز افخمی سردبیر، 

مجری و تهیه کننده  این برنامه  تلویزیونی آغاز شد.
مجری این بخش به افخمی گفت در هفته  گذشــته 
نقل  قول هایی از شما منتشر شد که گفته اید سینمای 
فردین به درد نمی خورد و مردم آشغال دوست هستند. 
افخمی با رد این ســخنان گفــت: »من به هیچ وجه 

این حرف را نزدم. من خودم هوادار فردین هســتم و اگر به کســی برنخورد باید بگویم او هم مرا 
خیلی دوست داشت.«

او ادامــه داد: »حتی قرار بود برای فیلــم »جهان پهلوان تختی« او در یک ســکانس در نقش 
خودش بازی کند. یعنی به عنوان محمدعلی فردین کشتی گیر در فیلم حضور داشته باشد؛ چون 

می دانید که فردین نخستین کسی بود که در آن اتاق را باز کرد و جنازه مرحوم تختی را دید.«
افخمی گفت: »او نیز موافق بود و وقتی سناریو را خواند از آن خوشش آمد. اواسط فیلم برداری 
بودیم که او پیشنهاد داد فیلم را یک بار دیگر و این بار با بازی او در نقش کارگردانی که می خواهد 
درباره تختی فیلم بســازد، فیلم برداری کنیم. من هم خیلی از پیشنهاد او خوشم آمد و از خودم 
پرســیدم چرا این فکر به ذهن خودم نرسید. اما متاســفانه یک ماه بیشتر تا جشنواره نمانده بود 
و چند سال پیاپی مدام خبر حضور این فیلم در جشــنواره منتشر شده بود و باز فیلم به جشنواره 

نرسیده بود. به همین خاطر نشد این پیشنهاد را عملی کنیم.«

فضای کنسرت بانوان هنری نیست
پری ملکی گفــت: همچنان ترجیــح می دهم برای 
بانوان کنســرت برگــزار نکنم. فکر می کنــم در این 
ســال ها که برای بانوان اجرا داشتم، خیلی برایشان 
دوست داشــتنی نبوده و از طرفی، فضای کنســرت 
بانوان تا حدی غیرهنری است. این مدرس رشته آواز 
درباره  جدیدترین کنســرتش توضیح داد: کنســرت 
جدید گروه »خنیا« 27 آذرماه در تاالر وحدت به صورت 
هم خوانی برگزار خواهد شــد. این کنسرت »راز مانا« 

نام دارد. او با اشاره به اینکه اجرا در دو بخش »نوا افشاری« و »اصفهان شوشتری« روی صحنه 
خواهد رفت، گفت: در بخش اول کنسرت »راز مانا« قطعاتی را اجرا می کنیم که شاعر همه  آنها 
زن است. رابعه بنت کعب، ملک خاتون، سیمین بهبهانی و فروغ فرخ زاد شاعرانی هستند که از 
کالم آنها در بخش اول این کنســرت استفاده شده است. بخش دوم نیز به اجرای قطعاتی روی 
اشعار موالنا اختصاص خواهد داشت. سرپرست گروه »خنیا« در پاسخ به این پرسش که انتخاب 
اشعار بانوان برای این کنسرت تا چه حد به منظور زنانه شدن فضای این موسیقی است؟ بیان کرد: 
معموال سعی می کنم، کارهایی را که احساس زنانه دارند، بخوانم. همان طور که می دانید، اغلب 
برنامه هایم هدفمند هســتند و هیچ گاه قطعاتی را که به هم ربط ندارند، در یک اجرا نمی خوانم.  
او با بیان این که بخشی از عواید کنسرت پیش رو به مجتمع معلولین »رعد« اختصاص می یابد، 
گفت: جالل امیرپورسعید، بامداد ملکی، مرضیه رحیم زاده، سهیل مخبری، محمد ساکی، امید 

توفیقی، فاروق کسمایی و مینا فرخ نیا در این کنسرت حضور خواهند داشت.

فلسفه آلمانی
مولف: تری پینکارد
مترجم: ندا قطرویی
انتشارت ققنوس
شمارگان: هزار و 100 نسخه

قیمت: 4۲ هزار تومان 
5۷6 صفحه
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