
ــورهاي غربي  ــت جنگ ديگري در بگيرد؟ آيا كش آيا قرار اس
ــيپور جنگ مي دمند، قصد آتش افروزي ديگري در منطقه را  كه ش
دارند؟ اگر در هفته هاي اخير پيگير اخبار رسانه هاي خارجي باشيد 
امكان ندارد در طول روز دو سه خبر درباره احتمال استفاده غرب از 
گزينه نظامي عليه ايران نشنويد و برخي مقامات آمريكا و اسرائيل از 
تالش براي حمله به تاسيسات هسته اي كشورمان سخن نگويند. 
اين هجمه ها در روزهاي اخير و همزمان با انتشار گزارش سياسي 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته اي 
ــت. اما پررنگ  ــت، افزايش يافته اس ايران كه حاوي ادعاهايي اس
شدن اين فضا و موضع گيري شفاف مقامات كشورمان آنقدر سريع 
ــرانجام چند مقام عالي رتبه خارجي از جمله دبيركل  رخ داده كه س
سازمان ملل و همچنين وزير دفاع آمريكا بصراحت اين شايعات را 
تكذيب كردند، اين در حالي بود كه مسووالن ارشد كشورمان نظير 
رهبر معظم انقالب و رئيس جمهور نيز درباره هرگونه جنگ طلبي 
ــدار دادند. از سوي ديگر روسيه و چين هم تصريح  عليه ايران هش

كردند مذاكره تنها راه حل موضوع هسته اي ايران است.
ــيمون پرز  ــن واكنش ها پس از آن صورت گرفت كه ش اي
ــته درباره احتمال حمله  ــتي هفته گذش رئيس رژيم صهيونيس

نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران هشدار داده بود اما غربي ها 
خيلي زود به ناتواني از درگيري نظامي با ايران اذعان كردند.

در همين راستا بان كي مون دبيركل سازمان ملل، در واكنشي 
ــن مطلب را مارتين  ــد. اي ــكار خواهان راه حلي ديپلماتيك ش آش
ــازمان ملل، به خبرنگاران گفت و افزود:  ــيركي، سخنگوي س نس
ــه مذاكره و نه راه  ــازمان ملل بر باورش مبني بر اين ك ــركل س دبي
ــاله هسته اي ايران است،  ــيوه حل و فصل مس حل نظامي تنها ش
ــت. سخنگوي دبيركل سازمان ملل همچنين گفت  صحه گذاش
ــت كه ايران بايد ماهيت صلح آميز برنامه  موضع آقاي بان اين اس

اتمي اش را اثبات كند.
 ايران مدارك ضميمه گزارش تازه آژانس را كه تهران را متهم 
به تالش براي دستيابي به تسليحات اتمي مي كند، ساختگي و 
ــار خوانده و تصريح كرده كه يوكيا آمانو مدير كل آژانس  بي اعتب
ــفارش آمريكا و اسرائيل تهيه كرده است. در  اين گزارش را به س
ــه عواقب خطرناك ماجراجويي عليه  همين حال پنتاگون نيز ب
ــران اعتراف كرد و وزير دفاع آمريكا گفت: تجاوز نظامي عليه  اي
ــته اي ايران عواقب خطرناكي براي واشنگتن  ــات هس تاسيس

خواهد داشت و بايد از چنين گزينه اي بر حذر بود.

ــه، «لئون پانتا»  به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانس
اذعان كرد: حمله نظامي عليه تاسيسات هسته اي ايران نتايج 
فاجعه باري را در منطقه به همراه دارد و همچنين تاثيري جدي 

را بر حضور نيروهاي آمريكايي در خاورميانه خواهد داشت.
ــر دفاع آمريكا همچنين از رايزني مقامات آمريكايي با  وزي
ــتر عليه ايران در  همپيمانان خود براي اعمال تحريم هاي بيش
ــار گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره  پي انتش

برنامه هسته اي اين كشور خبر داد.
 روسيه: برنامه اتمي ايران جنبه نظامي ندارد

سخنگوي وزارت خارجه روسيه نيز در واكنشي ديگر تاكيدكرد: 
ــكو حتي صحبت در مورد  احتمال توسل به زور عليه ايران را  مس
غيرقابل قبول تلقي مي كند. به گزارش ايسنا، آلكساندر لوكاشويچ 
كه با راديو روسيه گفت وگو مي كرد،  افزود: به نظر ما حتي صحبت 
ــتباه جدي سياستمداراني خواهد بود كه در  در باره اين احتمال اش
اين مورد به عنوان مقاصد واقعي آينده صحبت مي كنند. وي تاكيد 
ــاختن اين مقاصد اشتباه جدي خواهد بود و باعث  كرد: عملي س

عواقب نه تنها منطقه اي بلكه جهاني مي شود.
ادامه در صفحه آخر

ادامه از صفحه اول
ــيلي هاي محكم و مشت هاي  بايد خود را آماده دريافت س
پوالدين ارتش، سپاه و بسيج و در يك كالم، ملت بزرگ ايران 

كند.
ــرت آيت اهللا خامنه اي همه ملت ايران بويژه نيروهاي  حض
ــلح را به حفظ آمادگي براي تداوم مسير عزت ملي و اقتدار  مس
ــاخت مستحكم نظام  بين المللي فراخواندند و تأكيد كردند: س
ــالمي و اتحاد ملي و نزديكي دل هاي آحاد ملت  جمهوري اس
ايران، مهم ترين قدرت بازدارنده است و همه موظف هستند اين 
ساخت استوار و مستحكم نظام را حفظ كرده و به آن استحكام 
ــتري ببخشند. ايشان نيروهاي مسلح را از لحاظ حضور در  بيش
ميدان علم و جهاد و همراه با معنويت و ايمان، مايه عزت خواندند 
و افزودند: آن كشور و ملتي كه بتواند ثابت كند آماده ايستادگي 
و دفاع جانانه براي استقالل، حفظ هويت، آرمان ها و موجوديت 

خود است، همواره عزيز است.
ــان كردند: در دنيايي كه  ــالمي خاطرنش رهبر انقالب اس
ــورها براساس تكيه  ــفانه هنوز ارتباط ميان ملت ها و كش متأس
بر قدرت سرنيزه و اسلحه تعيين مي شود و قلدران تالش دارند 

ــت ملت ها را در دست بگيرند،  ــت هاي پوالدين سرنوش با مش
ــيب محفوظ خواهد بود كه آمادگي دفاعي خود  آن ملتي از آس

را ثابت كند.
ــه آمادگي دفاعي  ــاره ب ــت اهللا خامنه اي با اش ــرت آي حض
ــد: اين آمادگي دفاعي  ــلح از جمله ارتش، افزودن نيروهاي مس
نيروهاي مسلح در كنار ديانت و ايمان و تقوا، براي كشور و ملت 

ايران عزت آفرين است و بايد آن را حفظ و تقويت كرد.
ــش را كانون علم و  ــگاه هاي ارت ــده كل قوا، دانش فرمان
ــلح كشور  ــان كردند: نيروهاي مس جهاد خواندند و خاطرنش
ــتند،  كه داراي دانش و علم، و آمادگي مجاهدت مؤمنانه هس
ــلحي،  ــت و چنين نيروهاي مس در منطقه و دنيا بي نظير اس
ــود را براي  ــخ خ ــت كه عزم راس ــه همت بلند ملتي اس نتيج
ــتن پرچم ايمان، اسالم و ديانت به كار گرفته است.  برافراش
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، اميرسرلشكر صالحي، 
ــه فرمانده كل قوا، بر  ــش ضمن خيرمقدم ب ــده كل ارت فرمان
ــالمي ايران  آمادگي يگان هاي مختلف ارتش جمهوري اس
ــه هرگونه تهديد  ــه و بهنگام ب ــخگويي مقتدران ــراي پاس ب

فرامنطقه اي، تأكيد كرد.
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 لو رفتن جلسات هماهنگي بي بي سي 
با صهيونيست ها

سايت الف نوشت: يك ايميل داخلي كه به طور اشتباهي 
ــت، نشان مي دهد چگونه رسانه هاي  به بيرون درز كرده اس
ــكاي نيوز و فايننشال  ــي، اس اصلي انگليس همانند بي بي س
ــت هاي يك گروه البي صهيونيستي  ــاس سياس تايمز براس
عمل مي كنند. بنابر اين گزارش، اين ايميل كه اشتباها توسط 
مدير فعلي گروه البي «مركز ارتباطات و تحقيقات بريتانيا و 
ــرائيل» به فردي در مطبوعات فرستاده شده است، نشان  اس
مي دهد كه مديران بي بي سي و اسكاي روايت خود از ماجراها 
را براساس نظرات اين گروه تغيير مي دهند.  در ايميل منتشر 
ــده توسط وب سايت پريزن پلنت آمده است كه سردبيران  ش
ــي و اسكاي به طور مرتب با  و برخي روزنامه نگاران بي بي س
اين گروه مالقات مي كنند و توسط اعضاي اين گروه در مورد 
ــوند كه چگونه مطلوب ترين خط  اتفاقات جاري توجيه مي ش

خبري قابل اجرا در پيش گرفته شود.
حمايت استادان از نيروي قدس سپاه

ــاتيد دانشگاه هاي سراسر  ــت: 2000 نفر از اس ايسنا نوش
ــور با صدور بيانيه اي حمايت خود از فعاليت هاي انقالبي  كش
ــپاه پاسداران انقالب اسالمي را اعالم كردند.  نيروي قدس س
ــكيل نيروي قدس در جمهوري  ــت: تش در اين بيانيه آمده اس
اسالمي ايران و در نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
با هدف ترغيب و تشجيع فكري و فرهنگي همه ملل مسلمان و 
آزاده عليه نظام استبداد جهاني و صهيونيسم بين الملل و مقابله 
ــرايط ظالمانه عليه مسلمانان بوده است. بنابراين حمايت  با ش
ــالمي  ــالمي از نهضت هاي اس معنوي و فكري جمهوري اس
ــاني و الهي  ــر جهان يك حركت انس و رهايي بخش در سراس
محسوب مي گردد. اين استادان دانشگاه با تاكيد بر اين كه «هر 
متفكر ايراني سرباز فكري و علمي سپاه قدس است»،  افزودند: 
ــپاه قدس در عرصه هاي  ــا آمادگي خود را در همكاري با س م
ــي در عرصه مختلف منطقه اي و  ــه اي و علم گوناگون انديش

بين المللي اعالم مي داريم.
فتواي مفتي االزهر درباره ايران و آمريكا

ــابق كميته فتواي االزهر مصر  ــت: رئيس س فارس نوش
ــن فتواي خود درباره هرگونه همكاري احتمالي  در جديدتري
ــدار داد. به گزارش  ــورها با غرب براي تقابل با ايران هش كش
روزنامه الجمهوريه مصر، شيخ عبدالحميد االطر تاكيد كرد: 
هر كشور عربي يا اسالمي كه با آمريكا عليه ايران همكاري 
ــالم شده است زيرا  كند گناهكار و مرتكب جنايت در حق اس
ــت كه نه به خدا ايمان دارد نه به  ــمني را ياري كرده اس دش
ــاكت در  ــورهاي س ــولش. اين مقام االزهر در ادامه كش رس
ــت  ــريك جنايتكاران دانس مقابل فتنه هاي آمريكا را نيز ش
ــه به آمريكا و  ــورها نيز بايد هر كس را ك ــزود: باقي كش و اف
اسرائيل كمك مي كند تا عليه كشوري اسالمي اقدام شود از 
ــت و هر كس  بين ببرد و اين، واجب عيني بر اين كشورهاس
ــنده كند در گناه و جنايت  ــكوت بس اقدامي نكند و فقط به س

آن كشور شريك است.

سايه خبر

فرمانده كل قوا: مشت پوالدين، پاسخ متجاوزان خواهد بود

پورمحمدي: مجرم  نسخه نپيچد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: دستگاه متخلف 
ــروع كرد و براي  ــوه قضاييه چرا از ما ش ــق ندارد بگويد ق ح

دستگاه قضايي نسخه بپيچد.  
ــنبه گذشته  به گزارش مهر، مصطفي پورمحمدي پنجش
ــتري استان البرز با تاكيد بر  در جمع قضات و كاركنان دادگس
ــي كل كشور بدون هيچ مالحظه اي  ــازمان بازرس اين  كه س
ــاد برخورد مي كند، افزود: دستگاه قضا مرجع داوري و  با فس

عدالت است و مرجع اميال اين و آن نيست. 

شوراهاي امنيت ملي ايران و روسيه در راستاي توسعه روابط 
ــردي امضا كردند.  به  ــور، يك توافق نامه همكاري راهب دو كش
گزارش خبرگزاري ها اين توافق نامه ديروز با حضور علي باقري، 
معاون سياست خارجي و امور بين الملل دبير شوراي عالي امنيت 
ــوراي امنيت  ــورمان و يوگني لوكيانف، معاون دبير ش ملي كش
ــيد. باقري پس از امضاي اين توافق نامه در  ــيه به امضا رس روس
ــند حاوي ابعاد مختلف  گفت وگو با خبرنگاران اظهار كرد: اين س
همكاري بين شوراهاي امنيت ملي ايران و روسيه در زمينه هاي 

مختلف امنيتي، اقتصادي، سياسي و اطالعاتي است و  با امضاي 
اين توافق نامه چارچوب همكاري هاي شوراهاي امنيت دو كشور 
ــايه از نظر شكلي و محتوايي مشخص شد. باقري تشريح  همس
كرد: در اين سفر و در ديدار با مقام هاي روس در خصوص گزارش 
ــته اي  تازه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هاي هس
صلح آميز كشورمان و مواضعي كه بايد در قبال اين گزارش اتخاذ 
ــور در اين ارتباط تبادل نظر و  ــود و نيز شكل همكاري دو كش ش

گفت وگو كرديم.

ــالمي به  ــخ قاطعانه رهبر معظم انقالب اس ــه دنبال پاس ب
ــالمي  ايران، ائمه جمعه شهرهاي  تهديدات عليه جمهوري اس
ــور در خطبه هاي ديروز خود، اين سخنان حضرت   مختلف كش
آيت اهللا خامنه اي را سد محكمي در مقابل جنگ رواني دشمنان 
دانستند و بر ضرورت ايستادگي ملي و پيروي از تدابير رهبري 

در مقابل تهديدات تاكيد كردند.
ــالم والمسلمين  به گزارش واحد مركزي خبر، حجت االس
صديقي، خطيب نمازجمعه تهران با اشاره به تهديدات نظام سلطه 
عليه ملت ايران و پاسخ روشن و كوبنده رهبر معظم انقالب به اين 
تهديدات گفت: نظام سلطه به بن بست رسيده است و با تحركات 
بي حاصل سعي مي كند خود را از نابودي نجات دهد. وي با اشاره 
ــال دفاع  ــخ قاطعي به غربي ها در 8 س به اين كه ملت ايران پاس
مقدس داده است، گفت: ملت ايران محكم پاي آرمان هاي خود 
ــخش به هرگونه تهديد محكم خواهد بود.  ــتاده است و پاس ايس
ــمنان ملت ايران با اين گونه  خطيب نمازجمعه تهران افزود: دش

اقدامات و تهديدها خودشان را به نابودي نزديك تر مي كنند.
ــعيدي، امام جمعه قم هم  ــالم  والمسلمين س حجت االس
ترساندن ايرانيان را يكي از شگردهاي دشمنان انقالب از ديرباز 
ــري داهيانه امام راحل و  ــت و تاكيد كرد: با رهب ــا كنون دانس ت
ــم انقالب و همراهي مثال زدني مردم  رهنمودهاي رهبر معظ
ــگردها نه تنها موثر واقع نشده است، بلكه همواره  ايران، اين ش

ــور ايران  ــردم غي ــمنان از م دش
ــت خورده اند.  وي ترورها،  شكس
تحريك اقوام و قوميت ها، جنگ 
ــم و محاصره  ــي، تحري تحميل
ــه مصاديق  ــادي را از جمل اقتص
ــت  ــمنان دانس ــگرد دش اين ش
ــت ايران  ــمنان مل ــت: دش و گف
آرزوي ترساندن ايرانيان را به گور 

خواهندبرد. خطيب جمعه قم به اعترافات اخير يكي از افسران 
سازمان سيا نيز اشاره كرد و گفت: بر اساس گفته اين فرد، تمام 
هدف توطئه هاي قبلي و فعلي آمريكا عليه ايران ترساندن ملت 
ــت و نگراني اصلي غرب از اين است كه مردم ايران از  ايران اس

آمريكا نمي ترسند. 
ــلمين علم الهدي نيز در خطبه هاي  حجت االسالم والمس
نمازجمعه مشهد گفت: تجربه نشان داده كه آمريكا تا به امروز 
ــده شكست خورده است زيرا  در هر جايي كه با مردم روبه رو ش
ــد از نظر نيرو و  ــكيالت نظامي مي توان ــكا در مقابله با تش آمري
ــد اما در مقابله  ــته باش تجهيزات نظامي و امكانات موازنه داش
ــتند،  ــان در اين مملكت كه همه رزمنده هس با 70ميليون انس

نمي تواند ارزيابي و موازنه از نظر قدرت داشته باشد.
ــتري، امام جمعه تبريز هم  ــن مجتهد شبس آيت اهللا محس
ــتي  ــازي اخير آمريكا و رژيم صهيونيس ــاره به سناريوس با اش
ــد محكمي در  ــات قاطع رهبر معظم انقالب س گفت: فرمايش
ــمنان ايجاد كرد. وي تاكيد كرد: ايران  مقابل جنگ رواني دش
ــالمي در برابر معترضان  ــت از مصالح ملي و منافع اس در حراس
ــد حداكثر توان و حداقل زمان  ــخي در ح و هرگونه تهديد، پاس
ــت. شبستري اظهار كرد: عقل سليم حكم مي كند  خواهد داش
كشورهاي غربي در برابر ايران كه اقتدار و عظمت آن انكارناپذير 

است با احتياط و دورانديشي رفتار كنند.
آيت اهللا اسداهللا ايماني، امام 
ــيراز هم تهديدها عليه  جمعه ش
ــران را  ــالمي اي ــوري اس جمه
توخالي دانست و گفت: با داشتن 
ــدر از اين  ــجاع و مقت رهبري ش
ــي نداريم و  تهديدها هيچ هراس
براي دفاع از ميهن اسالمي آماده 

هستيم.

اذعان غرب به ناتواني از درگيري نظامي با ايرانتاكيد ائمه جمعه بر ايستادگي ملي در برابر تهديدات
وزير دفاع: لفاظي ها نشان دهنده ضعف سران رژيم صهيونيستي در برابر اقتدار ايران است 

امضاي توافق نامه همكاري هاي راهبردي بين ايران و روسيه

سربلندي دماوندگون ايرانيان در عرصه هايي چون دفاع مقدس براي جهانيان به اثبات رسيده است  و دشمنان خود مي دانند كه هيچ تهديدي عليه ايران موثر نيست/ طرح: جام جم

masa
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حاشيه خبراتفاق روز

حاشيه خبر

چهره روزحاشيه خبر بالتكليفي خريداران پرايدهاي دوگانه سوز   انتقاد ميركريمي از دورشدن جامعه از هويت اصيل خود

جاي خالي حمايت از سينماي مستند اجتماعيجنجال دوباره ميكروفن روشن گروه 20

رضا عظيمي  /  جام جم 

سيدرضا ميركريمي، كارگردان فيلم يك حبه قند كه اين 
ــت و به گفته منتقدان و سينماگران،  روزها روي پرده سينماس
ــايش مزه شيريني را زير زبان مخاطب به يادگار  پس از تماش
مي گذارد، جمعه شب مهمان برنامه هفت شبكه 3 سيما بود.

اين كارگردان كه با فيلم هايي چون زير نور ماه وخيلي دور 
ــان داده بود به مضمون ايمان در كارهايش  خيلي نزديك نش
توجه ويژه اي دارد، از فيلم به همين سادگي رويكردي متفاوت 
ــتر توجه كرد. او ــاذ كرد و به مفهوم اخالق در جامعه بيش  اتخ
 با همين دغدغه فيلم يك حبه قند را كارگرداني كرده است و 
در برنامه هفت نيز صحبت هايش چنين حال و هوايي داشت. 
ميركريمي در بخشي از حرف هايش تاكيد كرد كه در گذشته، 
ايمان براي او اولويت هر كار هنري بوده، حال آن كه هم اينك 

اين اخالق است كه در ايده وي بنيادي تر شده است.
ميركريمي در اين برنامه سينمايي، همچنين از دور شدن 
جامعه از هويت اصيل خود انتقاد كرد و نتيجه اش را كمرنگ 

شدن اخالقيات در روابط بين افراد دانست. 
ــه هفت، از ارائه هدف و  ــا وجود اصرار مجري برنام وي ب
تحليل خود از فيلم «يك حبه قند» سر باز زد و گفت كه ارائه 
ــت مخاطباني را كه  ــخصي وي از فيلم، ممكن اس تحليل ش

درك و معناي بسيار باالتري از فيلم داشته اند، نا اميد كند.
ميركريمي افزود: هر روز تحليل هاي جديدي از فيلم يك 

ــد كه برخي از اين  ــوي مخاطبان به وي مي رس حبه قند از س
تحليل ها از تحليل وي به عنوان سازنده اين فيلم باالتر است 

و برخي تحليل ها هم وزن كمتري دارند.
ميركريمي با اعالم اين كه در حال انجام كاري با موضوع 
شهداست، درد دل اصلي خود را باز نمود و از برخي بي صداقتي ها 
ــهيد همت اظهار كرد:  ــه  كرد. وي با آوردن خاطره اي از ش نال
زماني كه جمعي از فرماندهان سپاه براي گزارش گويي خدمت 
ــت  ــيده بودند و يكي از فرماندهان مي خواس مراجع تقليد رس
گزارشي درباره شكست ها ندهد، وي او را از اين كار باز داشت 

كه نبايد درباره جنگ گزارش دروغ منتشر شود.
ــام بردن از  ــه قند همچنين با ن ــردان فيلم يك حب كارگ
ــهدايي همچون باكري، همت و خرازي گفت كه تفكر در  ش
ــه گويي در آخرين لحظه  ــان مي دهد ك احوال اين افراد، نش
ــي خود به گونه اي رفتار مي كنند كه همه دنيا و آنچه در  زندگ

آن است، به سخره مي گيرند و تحقير مي كنند.
وي افزود: افرادي چون خزاري و همت تا جايي مانند همه 
ــا راه مي روند، ولي در آن لحظه  ــتند و با م ــا روي زمين هس م

پاياني از ما جدا مي شوند و دنيا را تحقير مي كنند.
ــي موجود در راه  ميركريمي همچنين با انتقاد از بروكراس
ــاخت فيلم گفت: اگر همه اين تشكيالت برداشته و بودجه  س
اين تشكيالت مانع ساز به صورت مساوي ميان همه تقسيم 
ــود، قطعا در يك سال در ايران، دست كم بيش از سي فيلم  ش

بسيار خوب توليد خواهد شد.

پوران محمدي   /   گروه جامعه
 

ــس دارند و نه راه  ــده اند، نه راه پ ــرگردان ش مي گويند س
پيش. مي گويند چند ميليون سرمايه شان را انداخته اند گوشه 

خيابان.
ــي با آن تا  ــد، اما نمي توانند حت ــخصي دارن خودروي ش
ــان بروند، مي گويند از اين كه اين قدر ميان اين  ــر كوچه ش س
ــازمان و آن دستگاه پاسكاري شده اند و نمي دانند تا به كي  س

بايد همچنان بالتكليف بمانند، خسته شده اند. 
ــي و رانندگي و  ــووالن راهنماي ــر ميان مس اختالف نظ
ــاز داخلي برسر شماره گذاري  ــركت هاي خودروس يكي از ش
پرايدهاي 131 و 132 دوگانه سوز اين روزها براي بسياري از 

خريداران اين خودروها مشكل ساز شده است. 
ــور  اعتراض خريداران اين خودروها از نقاط مختلف كش
ــا روزنامه  ــر در تماس هاي مكرر ب ــي هفته هاي اخي ــه ط ك
ــتار پيگيري اين موضوع از مسووالن مربوط شده اند،  خواس
ــي و رانندگي حاضر به كوتاه آمدن  ــي ندارد.  نه راهنماي تمام
ــركت خودروساز؛ البته استدالل مسووالن راهور  است نه ش
ــد؛ چراكه آنها معتقدند پرايد 131 و  نيز منطقي به نظر مي رس
ــوز داراي نقايص فني است و تا زمان برطرف  132 دوگانه س
ــركت خودروساز؛ پليس زير بار  ــدن اين نقايص توسط ش نش
ــتانداردهاي ايمني را ندارد،  ــماره گذاري خودرويي كه اس ش

نخواهد رفت. 

ــور كه  ــت خريداران اين خودروها در كش حاال مدت هاس
ــده اند و با وجود مراجعه  ــان كم هم نيست متضرر ش تعدادش
ــرباال  ــه نمايندگي هاي فروش اين خودرو جواب س مكرر ب
ــود بايد صبر كنند تا مشكل  ــنوند يا به آنها گفته مي ش مي ش
ــوي ديگر نمايندگي ها ــود، از س ــماره گذاري برطرف ش  ش

ــس گرفتن اين خودروها يا تعويض  ــه هيچ وجه حاضر به پ  ب
آنها با خودروي ديگري نيستند و همين بر نارضايتي ها افزوده 

است. 
ــهروندان  اين كه راهنمايي و رانندگي براي حفظ جان ش
ــماره گذاري  و افزايش ايمني خودروهاي داخلي حاضر به ش
ــتانداردهاي  خودرويي كه به دليل برخي نقايص فني فاقد اس
ايمني الزم است، نمي شود نكته اي منطقي است و مسووالن 
ــته بارها  ــان مي گويند در گذش ــز در توجيه كارش ــس ني  پلي
ــالك را از  ــودروي بدون پ ــده خ ــهروندان تاكيد ش ــه ش ب
ــال هم اكنون  ــا به هر ح ــل نگيرند، ام ــا تحوي نمايندگي ه
ــكل مواجه  ــته با اين مش ــن خودروها ناخواس ــداران اي خري
ــووالن پليس  ــد ضروري است مس ــده اند. به نظر مي رس ش
ــركت خودروساز مذكور هرچه سريع تر براي  راهور ناجا و ش
ــكل خريداران اين خودروها چاره اي بينديشند تا به  حل مش
سرگرداني و بالتكليفي آنها پايان داده شود و اگر قرار است از 
ــماره گذاري اين خودروها ادامه  اين پس باز هم ممنوعيت ش
داشته باشد حداقل به شهروندان اطالع رساني شود تا اين نوع 

خودرو را تا زمان برطرف شدن مشكل خريداري نكنند.

حسين خليلي  /  گروه بين الملل 

ــارات و گفته هاي  ــه اظه ــد نبايد ب ــه گفته مي ش هميش
ــوي  ــر در جل ــح يكديگ ــا تقبي ــد ي ــتمداران در تمجي سياس
ــانه اي چندان توجه كرد. ممكن است تعريف  دوربين هاي رس
يك نفر در جلوي دوربين براي سرپوش گذاشتن بر نفرتي باشد 
كه اين افراد در باطن از يكديگر دارند و بالعكس در مورد تقبيح 
يكديگر.  پس از يك هفته از نشست سران 20كشور اقتصادي 
ــوز ادامه دارد. در  ــي آن هن ــه، اخبار و حواش دنيا در كن فرانس
ــده ميان هنوز اين  كنار تصميمات و صحبت هاي رد و بدل ش

ــتمداران، نشست مذكور يك درس مهم براي بعضي از  سياس
ــاركوزي و اوباما ياد گرفتند  ــرادي همچون س ــت. اف آنها داش
هربار بخواهند در مورد شخصيت برخي از سياستمداران سخن 
ــن يا خاموش بودن ميكروفون  بگويند، حتما پيش از آن روش
خود را كنترل كنند. هنوز خبر اظهار نظرهاي جالب اين دو در 
مورد نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي در رسانه ها بود 

كه باز اعالم شد ميكروفون باز جنجالي ديگر آفريده است.  
ــو پاريزين در  ــوي ل ــنا، روزنامه فرانس ــزارش ايس به گ
گزارشي نوشت: در شرايطي كه رهبران يونان در حال يافتن 
ــت سياسي و مالي ايجاد  ــدن از بن بس راهي براي خالص ش
ــين جورج پاپاندرئو،  ــده و نيز اعالم فردي به عنوان جانش ش
نخست وزير يونان بودند، نيكوال ساركوزي، رئيس جمهوري 
ــه در گفت وگو با باراك اوباما، پاپاندرئو را مردي ديوانه  فرانس
ــنبه اتفاق افتاد كه  ــاگري در روز پنجش خطاب كرد. اين افش
ــك مركزي اروپا و از  ــين بان لوكاس پاپادموس، معاون پيش
ــتمداران يوناني به عنوان جانشين پاپاندرئو اعالم شد.  سياس
در اولين افشاگري در اين زمينه اعالم شد ساركوزي در حالي 
كه ميكروفون خود را خاموش نكرده بود، در يكي از اتاق هاي 
ــي خطاب به اوباما گفت: «اصال تحملش را ندارم. او  خصوص
ــت.  اوباما نيز در پاسخ به اظهارات  (نتانياهو) يك دروغگوس
ــده اي؟ من چه بگويم كه هر  ــتش خسته ش وي گفت: از دس

روز بايد با او سر و كار داشته باشم!

مهدي غالمحيدري / گروه راديو و تلويزيون

ــينما حقيقت امروز تمام مي شود. سينماي  ــنواره س جش
ــن گونه  هاي تصويري  ــتند و پويانمايي از قدرناديده تري مس
ــتند. با آن كه اين دوگونه از قدمت بيشتري  ــور ما هس در كش
ــتاني ما برخوردارند، اما به جايي كه  ــبت به سينماي داس نس
ــيده اند. در اين ميان اما  ــتحقاق آن را داشته اند هنوز نرس اس

سينماي مستند وضعيت غريب تري دارد. 
ــوت و جوان  ــازان پيشكس ــا وجود آن كه ما مستندس ب
ــتند ما هنوز آن گونه  ــينماي مس زيادي داريم، اما وضع س
ــياري افتاده از  ــت. اگرچه اتفاقات بس ــفاف نيس كه بايد ش
برگزاري همين جشنواره «سينما حقيقت» گرفته كه خود 
ــت و فرصتي است تا آثار ساخته  حركت كامال مغتنمي اس
ــرار گيرند و ارزيابي  ــال در معرض ديد ق ــده در طول س ش
ــتند» و نمايش پاره اي از  ــوند تا راه اندازي شبكه «مس ش
ــدن مبحث  ــي و اصوال جدي گرفته ش ــتندهاي ايران مس
ــبكه  هاي ديگر، همه و همه نويدبخش  ــتند» در ش «مس
ــت كه مي توان به مستند از منظر ديگري هم  اين مهم اس

نگاه كرد. 
ــك تجربه ميداني  ــا ي ــتند بنابر ذاتي كه دارد،  اساس مس
ــوب مي شود. هيچ كس نمي داند ماحصل كار دقيقا چه  محس
خواهد شد؛ چرا كه نتيجه نهايي يك اثر مستند مانند فيلمنامه 

يك اثر داستاني از ابتدا قابل پيش بيني نيست. همين ويژگي  
ــتر مي شود؛ اما موضوع اينجاست  باعث جذابيت و تعليق بيش
ــتند ما در بخش هاي مختلف و بخصوص  ــينماي مس كه س
اجتماعي و فرهنگي آنچنان كه بايد درست راهبري نشده اند 
ــينما، نگاه و برنامه ويژه اي به  ــاس متوليان اين نوع س و اس
ــت كه اين نوع مستندها  اين بخش ندارند، به همين دليل اس
ــخيص داده  ــاري غيرقابل پخش تش ــاره اي اوقات، آث در پ

شده اند. 
ــينماي مستند اجتماعي و فرهنگي ما  در حال حاضر س
ــت كه بخشي  از جذاب ترين و متنوع ترين موضوعاتي اس
ــته  ــغول داش ــينماگران را در اين بخش به خود مش از س
ــدن به  ــت. همين تنوع و جذابيت به اضافه نزديك ش اس
«خط قرمزها» باعث شده برخي از شبكه هاي تلويزيوني 
خارجي به اين گونه آثار ما روي خوش نشان دهند و برخي 
ــبكه هاي خود  ــا اهداف خاص و مغرضانه از ش ــا را ب از آنه

پخش كنند. 
ــت و اصولي از سينماي  ــد با حمايت درس به نظر مي رس
مستند اجتماعي، مي توان آثاري را تهيه كرد كه هم تصويري 
ــووالن  ــت دهند و هم براي مس ــح از جامعه ما به دس صحي
ــند قابل پيگيري روشنگرانه باشند،  مربوط به عنوان يك س
ــز مختلف داخلي و نيز  ــالوه بر اين قابليت پخش در مراك ع

شبكه هاي تلويزيون داخلي را هم داشته باشند.
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از دور از نزديك

تفكيك جنسيتي دانشگاه ها؛ ازسليقه تا قانون

آغاز بارش ها در نيمه شمالي
ــور و  ــش ابر در نيمي از كش ــاهد افزاي ــته ش از روز گذش
ــرب و غرب بوديم. اين ابرها  ــمال غ بارش هاي خفيف در ش
ــار جديد است كه هم اكنون به 2  ــامانه كم فش بيانگر نفوذ س
شاخه تقسيم شده است. از امروز شاخه شمالي آن كه سردتر 
ــبب بارش هاي باران و بتدريج برف در نيمه  ــت، وارد و س اس
ــمالي تا اواسط هفته خواهد شد. همچنين برخي جريانات  ش
ــرب و دامنه هاي  ــي در جنوب غ ــوب باعث بارش هاي مرط
ــط هفته شاخه جنوبي  ــود. اما از اواس زاگرس مركزي مي ش
ــور شده و بارش هاي بيشتري را براي هموطنان  آن وارد كش

ساكن در جنوب غرب به ارمغان مي آورد.

روشنايي خانه ها با سرعت گير خودروها
ــركت فناوري با استفاده از دستگاه بازيافت انرژي  يك ش
ــرعت گير، قصد دارد اين انرژي را از  ــكل س ــي به ش جنبش

خودروها جمع آوري كرده و آن را به برق تبديل كند. 
«سيستم اكسپرس قدرت حركتي» شركت فناوري هاي 
ــي بدون  ــه جمع آوري انرژي جنبش ــرژي» آمريكا ب «نيوان
ــرعت آنها آهسته شده يا  ــتفاده خودروها در زماني كه س اس

توقف مي كنند، خواهد پرداخت. 
ــكل نوار  ــود را كه به ش ــد دارد ابزار خ ــركت قص اين ش
ــته خيابان ها بوده، در غرفه هاي عوارضي،  خط كشي برجس
ــتراحتگاه ها، پاركينگ ها، ورودي و خروجي فرودگاه ها،  اس
ــتم هاي روشنايي شهر و ديگر مناطقي كه بايد سرعت  سيس

خودرو در آن آهسته باشد، به كار ببرد. 
شركت نيوانرژي براي يك سال گذشته، به آزمايش اين 
ــهر  ــغول بوده و اخيرا با همكاري با ش فناوري جديد خود مش
ــتن اين سيستم  «رونوك» ويرجينيا براي به آزمايش گذاش

پرداخته است. 
ــركت و مسووالن اين شهر، آزمايش اين  به گفته اين ش
ــت.  نصب اين  ــته موفقيت آميز بوده اس فناوري در ماه گذش
ــتم در مناطقي صورت مي گيرد كه خودروها با سرعت  سيس
ــاعت حركت كرده و پيش از توقف  باالتر از 24 كيلومتر در س
كامل، سرعت خود را آهسته مي كنند كه از آن جمله مي توان 
ــرزي، رمپ هاي خروجي و  ــه پاركينگ ها، گذرگاه هاي م ب

مناطق نزديك به ترافيك اشاره كرد.   /   ايسنا

 حفاظت از نيروهاي پليس 
با تخته كاغذهاي ضدگلوله

ــش هاي  ــركت آمريكايي متخصص در امر پوش يك ش
زرهي، دست به ساخت نوعي «كليپ بورد» (تخته نگهداري 
ــداري از برگه ها از  ــالوه بر نگه ــه زده كه ع ــذ) ضدگلول كاغ

نيروهاي پليس در برابر شليك اسلحه حفاظت مي كند.
ــورها از جليقه  ــياري از كش   گرچه نيروهاي پليس در بس
ــه برخوردارند، اما معموال آن را در تمام اوقات به كار  ضدگلول
ــن نيروها در صحنه هاي جرم به  ــد. از آنجا كه اكثر اي نمي برن
ــاير كارها  ــت و س حمل تخته هاي حاوي اوراق براي يادداش
 IMPACT ــي ــركت فناوري هاي زره ــد، ش مي پردازن
ــت.  اين تخته  ــتيگ توليد كرده اس محصولي با نام تخته بالس
ــته و طبق گزارش ها در برابر گلوله هاي  حالت ضدگلوله داش

مختلف مقاوم است.  /  ايسنا

تصفيه فاضالب با موسيقي موتزارت 
ــيقي  ــتگاه تصفيه فاضالب از موس ــووالن يك  ايس مس
ــري مخصوص بهره مي  ــراي فعاليت يك باكت ــزارت ب موت
ــل مي كند و باعث  ــه در تصفيه فاضالب فعال عم ــد ك گيرن

كاهش ميزان رسوبات نيز مي شود.
 مسووالن اين ايستگاه تصفيه فاضالب در آلمان با پخش 
ــيقي موتزارت توانسته اند به صرفه جويي در هزينه هاي  موس

كارخانه بپردازند.
ــووالن اين  ــگاه خبري لوكال آنالين، مس ــته پاي به نوش
ــرقي)  ــتگاه تصفيه فاضالب در براندنبورگ (جنوب ش ايس
ــن با اين كار، باعث صرفه جويي مالي كارخانه و كاهش  برلي

ميزان رسوبات هنگام تصفيه فاضالب شده اند. / مهر
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ــر و روان تر حركت  ــران اگر مي خواهد بهت ــه ورزش اي بدن
ــتن از  ــي از اين كار نيز با كاس ــود و بخش ــد، بايد كوچك ش كن
تعداد فدراسيون ها حاصل مي شود. متاسفانه چند سال قبل اين 
سياست اشتباه در دستور كار قرار گرفت كه تعداد فدراسيون ها 
ــيون ها  ــاهد بوديم كه فدراس ــاس ش ــود و بر اين اس اضافه ش
ــته ها  ــر برآوردند تا تعدادي از رش قارچ گونه در ورزش ايران س
ــت مي كردند، داراي  ــا پيش از آن به صورت انجمن فعالي كه ت
ــكيالتي بزرگ تر شده و بدنه ورزش را سنگين و سنگين تر  تش
ــرايطي در ورزش ايران 51 فدراسيون ورزشي  كنند. امروز در ش
ــد كه تعداد  ــر وزارت ورزش و جوانان فعاليت مي كنن ــر نظ زي
ــان قالب انجمن دارد  زيادي از آنها هنوز هم عمده فعاليت هايش
ــيون انجمن هاي  ــدن، زير نظر فدراس و مي توانند با كوچك ش
ــيون ها نيز با توجه  ــي فعاليت كنند. تعدادي از اين فدراس ورزش
به نوع فعاليت هايشان مي توانند در فدراسيون هاي ديگر ادغام 
ــي وزير ورزش و جوانان مي تواند با دادن  ــوند و محمد عباس ش
ــان ورزش، اين كوچك سازي  ماموريت به گروهي از كارشناس
بدنه فدراسيون ها را مورد توجه قرار دهد.   آنچه در اين بين حائز 
اهميت ويژه است، كاركرد اين رشته ها و چگونگي خدمت رساني 
ــورت صرف اضافه  ــت، چه در غير اين ص ــه جامعه ورزش اس ب

ــووالن  ــيون ها نمي تواند هنر و امتيازي براي مس كردن فدراس
ــود. در حال حاضر 12 فدراسيون از مجموع 51  ورزش تلقي ش
ــي موجود مي توانند در يكديگر ادغام شده يا  ــيون ورزش فدراس
ــدن بدنه ورزش  ــوند تا با كوچك ش دوباره تبديل به انجمن ش
ــتند، نبض امور بهتر و روان تر  ــت و پا گير هس كه بعضا نيز دس
ــيون آمادگي جسماني و ايروبيك،  بزند. به عنوان مثال، فدراس
ــيون اسكيت، فدراسيون  ــيون رشته هاي رزمي، فدراس فدراس
نجات غريق، فدراسيون بيماري هاي خاص، فدراسيون چوگان، 
فدراسيون نابينايان، فدراسيون ناشنوايان، فدراسيون كونگفو، 
فدراسيون ورزش هاي سه گانه، فدراسيون روستايي و عشايري 
ــيون هايي  ــيون ورزش هاي همگاني، جملگي فدراس و فدراس
ــر كرد. هر چند  ــاختار آنها تجديدنظ ــتند كه مي توان در س هس
ــته هايي كه قبال به صورت انجمن  ــاي رش به طور طبيعي روس
فعاليت كرده اند براي حفظ ساختار فدراسيون مقاومت خواهند 
كرد، اما مساله مهم در اين رابطه توجه به منافع ملي ورزش است 
ــيون نجات غريق  تا منافع افرادي خاص. به عنوان مثال فدراس
ــده يا در فدراسيون شنا ادغام شود،  مي تواند به انجمن تبديل ش
همين طور فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام كه قبال در قالب 

كميته اي در فدراسيون وزنه برداري فعاليت مي كرد. 

بدنه ورزش بايد كوچك شود 

حجت اله اكبرآبادي مكث
دبير گروه ورزش
Akbarabadi@jamejamonline.ir  »

 طرح:  طاهر شعباني/ جام جم

كتايون مصري/گروه جامعه

ــه 2 گروه  ــگاهي ب ــك كالس هاي دانش ــي از تفكي وقت
ــد، گروهي دست به قلم بردند  ــران خبر داده ش دختران و پس
ــتند و كاريكاتورها كشيدند، البته رئيس جمهور  و نقدها نوش
ــي از وزارت  ــبتا محكم ــد و در نامه نس ــت به قلم ش هم دس
ــت كه از حركت هاي «غيرعلمي» در جداسازي  علوم خواس

جنسيتي دانشگاه ها جلوگيري شود.
ــد تا  ــتودند و از آن روز مدركي ش مخالفان اين نامه را س
اجراي تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها به تاخير بيفتد، اما گويا 
تفسير اقدامات «غيرعلمي» در نامه رئيس جمهور آن چيزي 
ــود كه در نظر مخالفان آمد، چرا كه در فاصله تنها چند روز  نب
ــن فرد نظام آموزش عالي به رئيس جمهور (وزير  نزديك تري
ــدن  ــون عمومي قرار گرفت و از دنبال ش ــت تريب علوم) پش
طرح دخترانه پسرانه شدن دانشگاه ها با جديت خبر داد. كمي 
ــي هم به عنوان بزرگ ترين  ــگاه عالمه طباطباي جلوتر دانش
ــور و چند دانشگاه علوم پزشكي  ــگاه علوم انساني كش دانش
براي تفكيك جنسيتي دانشگاه ها پيشقدم شدند تا آب پاكي 

را روي دست مخالفان طرح بريزند.
ــب طرح تفكيك  ــورد مزايا يا معاي ــدون قضاوت در م ب
ــد وزير علوم از چند زاويه  ــيتي، اجراي اين طرح با تاكي جنس
ــت اين كه اداره كل فرهنگي  ــت؛ نخس ــي اس نيازمند بررس

وزارت علوم بتازگي اعالم كرده كه اجراي تفكيك جنسيتي 
ــت و سليقه  ــاس خواس ــگاه عالمه طباطبايي براس در دانش
ــوده و دغدغه  ــگاه) ب ــا همان رئيس دانش ــگاه (ي خود دانش
ــدن  ــالمي ش ــيتي كه اس ــن وزارتخانه نه تفكيك جنس اي

دانشگاه هاست.
ــران  ــا توجه به اين كه موضوع جدا كردن دختران و پس ب
ــيت برانگيز است، به  در عالي ترين پايه هاي تحصيلي حساس
ــد، وزارت علوم هنوز مرز بين تفكيك جنسيتي و  نظر مي رس
ــالمي كردن را براي روساي دانشگاه ها مشخص نكرده  اس
ــت كه رئيس يك دانشگاه از طرح  ــت. چگونه ممكن اس اس
ــگاه ها، جدا كردن كالس و پرديس به  ــالمي شدن دانش اس
ــگاهي ديگر در برابر اين طرح  ــد و رئيس دانش ذهنش برس

مقاومت كند و اجراي آن را خارج از دستور بداند؟
ــالمي كردن  ــا و مصاديق اس ــد معياره ــه نظر مي رس ب
ــت، اگرچه شيوه هاي اجراي  ــگاه ها نيازمند تعريف اس دانش
يك طرح مي تواند جزو اختيارات روساي دانشگاه ها باشد، اما 
ــليقه در اسالمي كردن دانشگاه بدون لحاظ كردن  اعمال س
ــجويان به خط مشي كلي وزارت  ــتادان و دانش راي و نظر اس

علوم در رسيدن به هدف طرح آسيب مي رساند.
پيش از اين دانشگاه عالمه در اقدامي مشابه و بنا بر سليقه 
ــخصي، پذيرش دانشجو در چند رشته تحصيلي را متوقف  ش
ــي وزارت علوم انتقادها خوابيد، اين  ــرده بود كه با پادرميان ك

ــان مي دهد حتي حدود اختيارات روساي دانشگاه  مساله نش
نيز تعيين نشده است. 

از سوي ديگر، اسالمي كردن دانشگاه ها به عنوان طرحي 
ــن راهكارهاي عملي دارد،  ــدت نياز به تدوي كالن و ميان م
ــت؟ آيا دانشگاه هاي  ــالمي شدن چيس تعريف و هدف از اس
ــالمي اند؟ آيا با جداكردن كالس ها دانشگاه ها  فعلي غيراس
ــدن  ــالمي ش ــند، نقطه مطلوب اس به نقطه مطلوب مي رس

ــگاه ها ظرفيت فيزيكي و  ــت؟ آيا دانش ــگاه ها كجاس دانش
ــران را دارند؟  ــي براي آموزش جداگانه دختران و پس آموزش
ــالمي كردن دانشگاه ها به تعريف شاخص هاي عيني  و... اس
ــت، اعمال سليقه روساي دانشگاه ها و چندپارگي  نيازمند اس
ــت  ــع وزارت علوم در اين زمينه به واكنش هاي نادرس موض
دامن مي زند كه معلوم نيست، حاصل سليقه شخصي روساي 

دانشگاه يا مقررات سراسري وزارت علوم است؟

 اذعان غرب
 به ناتواني از درگيري نظامي با ايران

ادامه از صفحه 2
ــي ايران جنبه نظامي  ــا تاكيد بر اين كه «برنامه اتم وي ب
ــت كه اظهارات مقامات  ــان كرد: بار اول نيس ندارد» خاطرنش
ــرائيل در مورد احتمال وارد كردن  ــمي سطوح مختلف اس رس
ــنويم. موضع ما در اين  ــي به خاك ايران را مي ش ــه نظام ضرب
مورد بخوبي معلوم است. ما اين نوع اقدام در روابط بين المللي 
ــل به زور مي تواند  ــه طور قطعي مردود مي دانيم؛ زيرا توس را ب
فقط از طرف شوراي امنيت سازمان ملل يا بر اساس اساسنامه 
ــاع از خود عملي  ــاده 51 آن يعني براي دف ــل و م ــازمان مل س
ــويچ افزود: ما نمي توانيم تصور كنيم  ــاندر لوكاش شود. آلكس
ــود.  ــناريوي كابوس آميز مي تواند در عمل پياده ش كه اين س
حتي صحبت در اين مورد غيرقابل قبول است. در همين حال 
ــورش  ــيه در بيانيه اي از مخالفت كش وزارت امور خارجه روس
ــته اي  ــاي جديد عليه برنامه هس ــا اعمال تحريم ه ــن ب و چي
ــز ايران خبر داد.  به گزارش رويترز، در اين بيانيه آمده  صلح آمي
ــيه روز پنجشنبه پس از  ــت: وزيران امور خارجه چين و روس اس
ــتي در مسكو ضمن رد ايده اعمال تحريم هاي  برگزاري نشس
ــور  ــته اي اين كش جديد عليه ايران به منظور توقف برنامه هس
گفت وگوهاي مستمر و همكاري را تنها روش ممكن براي حل 

پرونده هسته اي ايران دانستند. 
 آمريكا جرات جسارت به ايران را ندارد

ــورمان نسبت به  اقدام  ــووالن كش در داخل ايران نيز مس
ــان  ــتي واكنش نش ــي آتش افروزانه رژيم صهيونيس احتمال
ــد بر اين كه  ــالمي با تاكي ــوراي اس دادند. رئيس مجلس ش
ــارت تهديد  ــكالت فراوان جرات و جس آمريكا به دليل مش
ــوري بر ايران  ــدارد، گفت: تحريم ها تاثير ف ــه ايران را ن علي

نخواهد داشت و پاسخ ايران گزنده خواهد بود.
ــت نخبگان، مديران و منتخبان  علي الريجاني در نشس
استان سمنان با بيان اين كه «نبايد سر و صداهاي غرب عليه 
ــان كرد: آنها با اين تهديدها  ايران را جدي گرفت» ،  خاطرنش
ــاندن مردم ايران هستند. وي افزود: معتقدم در  به دنبال ترس
شرايط فعلي اروپا و آمريكا دچار مشكالت زيادي هستند آنها 
جرات هيچ گونه جسارتي به كشور قدرتمندي مانند ايران را 
ندارند.  عضو شوراي عالي امنيت ملي با بيان اين كه تحوالت 
ــت،  ــه يكي از داليل تهديدات عليه ايران اس ــر در منطق اخي
ــد تا مهندسي جديد سياسي و  گفت: اين تحوالت موجب ش
ــكل بگيرد لذا آنها نمي خواهند اين نظم  امنيتي در منطقه ش
جديد را ببينند. الريجاني با تاكيد بر اين كه غرب در تحوالت 
ــتباه شد، گفت: حمايت بي چون و چراي  اخير منطقه دچار اش
غربي ها از ديكتاتورهاي منطقه موجب تنفر مردم شده است و 

اين تنفر هيچ گاه از ذهن مردم منطقه پاك نخواهد شد.
ــده اند ايران زير  ــه غربي ها متوجه ش ــا بيان اين ك وي ب
ــد در مقابل اقدامات  ــي رود، گفت: ملت ايران باي ــار زور نم ب
ــوند و  ــيمان ش ــه غربي ها كاري كند كه آنها پش ماجراجويان
آمريكا، رژيم صهيونيستي و كشورهاي غربي بدانند كه مسير 

ايران به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد.
 آمادگي كامل نيروهاي مسلح  در برابر تهديدات

ــاره به  ــلح نيز، با اش ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
ــتي درباره حمله نظامي به  لفاظي هاي اخير رژيم صهيونيس
ايران، گفت: اين لفاظي ها نشان دهنده ضعف و زبوني سران 
ــدار و توانمندي جمهوري  ــتي در برابر اقت ــم صهيونيس رژي
ــن رژيم غاصب  ــت و هر موضعگيري اي ــالمي ايران اس اس
ــث مرگ آن خواهد بود. وي ياوه گويي هاي رژيم غاصب  باع
ــتي را ناشي از عمق نگراني اين رژيم، از فروپاشي  صهيونيس
ــروع  ــروعيت براي اين حكومت نامش ــي و ايجاد مش درون
دانست و تاكيد كرد: نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي پاسخ 
ــردار  ــر متجاوز و تهديدكننده اي را با اقتدار خواهند داد. س ه
ــردمداران آمريكا را نشان از  احمد وحيدي رفتارهاي اخير س
ــالمي و خروج آنها از  ضعف آنان در رويارويي با جمهوري اس
عراق و پوشش مشكالت عظيم اقتصادي كشورشان اعالم 
ــرد و افزود: مهم ترين آثار اين رفتارها، بحران هويت نظام  ك
ــت، كه براي  ــي و مرگ اين تفكر در دنياس ليبرال دموكراس

آمريكايي ها بسيار كشنده و خطرناك به نظر مي رسد. 
ــكا تالش براي  ــتباه آمري ــتراتژي اش وحيدي گفت: اس
ــران از نقش آفريني در  ــتن اي ــزوي كردن ايران و بازداش من
ــت و امروز پيام  ــف جهاني و منطقه اي اس ــاي مختل حوزه ه
ــه آنقدر قوي و محكم  ــالمي در جهان و منطق جمهوري اس

است كه با چنين ترفندهايي محو نمي شود.

اتفاقى كه پس از 9 قرن رخ داد 
ــال در تقويم ميالدي  ــداد روز و ماه و س ــروز جمعه اع  دي
ــه عدد 11 (6 عدد 1) در  طورى در كنار هم قرار گرفتند كه س
ــت 9 قرن براى  ــدند اين اتفاق پس از گذش كنار هم رديف ش

دومين بار رخ داد. 
ــش از اين تنها در  ــزارش خبرگزارى مهر، اين اتفاق پي ــه گ ب
ــدد 11 يا 8 عدد  در  ــا قرار گرفتن 4 ع ــاى 2011/11/11 (ب روزه
ــم 1) و 2011/1/1 (6 عدد 1 يا 3 عدد 11 در كنار هم) رخ  ــار ه كن
ــال 2011 ميالدي پس از  داده بود. اما  ديروز در يازدهم نوامبر س
گذشت 9 قرن از قرون وسطى بار ديگر اعداد 1 در تقويم پشت سر 
هم رديف شدند. عدد 1 در رياضيات به عنوان يك عدد پرقدرت 
و واحد همگانى مقسوم عليه شناخته مى شود به طورى كه جواب 
هر عددى كه تقسيم بر 1 شود خود آن عدد مى شود. عدد 11 نيز 
ــرايطى كه  تحت تاثير نيروى پر قدرت 2 عدد 1 قرار دارد و در ش
ــس 11 در آينه  ــود عك ــر عدد 2 رقمى در آينه معكوس مى ش ه
ــانه اى از قدرت تك بودن  ــان 11 مى ماند كه اين نيز نش همچن
عدد 1 است. بويژه اين عدد در تمام خط هاى رايج دنيا (خط هاى 
ــا آرامى، خط سيريليك، خطوط با منشا يونانى و خطوط با  با منش
ــكل يك عصاى قائم ديده مى شود. براساس  منشا التين) به ش
ــده است كه  گزارش الرپوبليكا، قدرت 2 عدد 1 در 11 موجب ش
ــعرى (وزن 11 هجايى شهر دانته) و همچنين در نت  در اوزان ش
ــيقى (ميان Do تا Si برابر با 11 فاصله از نيم نواخت  هاى موس
است) استفاده شود. از نظر علم حساب، 11 عدد آغاز يك دهگان 
ــدن چرخه اعداد است. از نظر انسان شناسى، اولين  جديد يا نو ش
ــت چراكه نمى توان آن را با انگشتان دست شمرد.  عدد ذهنى اس
ــماره 11 در فوتبال به نشانه بال چپ است،  همچنين پيراهن ش
11 سپتامبر آخرين روز شوم است و آپولو 11 اولين وسيله اى بود 
كه اولين انسان ها را به ماه رساند. ساعت 11/11 روز 11/11/11 
زمانى بود كه 10 عدد 1 يا 5 عدد 11 در يك خط قرار گرفتند تا در 

اين لحظه، قدرت عدد 1 به حداكثر قدرت خود برسد. 


