
ــات  انتخاب ــاي  نامزده از  ــام  ثبت ن ــده  پرون
ــروز بسته شد  ــي عصر دي ــوري درحال رياست جمه
ــت اهللا هاشمي رفسنجاني و  ــه ثبت نام همزمان آي ك
ــايي در آخرين لحظات و همچنين  اسفنديار رحيم مش
نام نويسي سعيد جليلي در ساعات آخر، حضور پرشمار 
ــعاع قرار داد و تا  ــه ساير نامزدها را تحت الش و بي سابق
ــش سياسي در آستانه  ــدود زيادي باعث تغيير آراي ح

انتخابات مي شد.  
ــور ديروز، لحظات تاريخي را  ستاد انتخابات كش
ــه اي از حضور چهره هاي  ــد و تقريبا لحظ ــه خود دي ب
شاخص خالي نمي شد و بخصوص در ساعات پاياني، 
ــام يك شخصيت  ــد دقيقه يك  بار خبر ثبت ن ــر چن ه

سياسي يا اقتصادي معروف  منتشر مي شد.
ــر واليتي، منوچهر  ــر قاليباف، علي اكب محمدباق
ــر ابوترابي فرد و محمد شريعتمداري  متكي، علي اكب
ــا برخي از چهره هاي سرشناسي بودند كه ديروز با  تنه

حضور در وزارت كشور ثبت نام كردند. 
ــه اين ترتيب تقريبا تمامي كساني كه از مدت ها  ب
ــور خود را قطعي  ــت از آمدن آنها بود حض قبل صحب
ــد و عالوه بر آنها چهره هايي هم بودند كه پيش  كردن
ــن صحبت از حضور آنها نبود، اما ظاهرا در آخرين  از اي
ــد و با حضور در ستاد  ــاس تكليف كرده بودن روز احس

انتخابات نام نويسي كردند. 
ــاورزي، رامين  ــر جهاد كش ــادق خليليان وزي ص
ــه، داوود  ــوي وزارت خارج ــت سخنگ مهمانپرس

ــان، علي اكبر جوانفكر،  ــژاد، مسعود پزشكي احمدي ن
ابراهيم  اصغرزاده، طهماسب مظاهري رئيس پيشين 
ــك مركزي، جواد اطاعت عضو حزب اعتماد ملي،  بان
ــي ايزدي معاون وزير نفت دولت سازندگي،  محمدعل

ــت نهم، قديري ابيانه و  ــز كاظمي  وزير رفاه دول پروي
ــواب عضو شوراي  ــالم سيدابوالحسن ن حجت االس
مركزي جامعه روحانيت مبارز از جمله اين افراد بودند.  
ــاون اول رئيس جمهور از  محمدرضا رحيمي، مع
ــات رياست جمهوري بود كه  ــر نامزدهاي انتخاب ديگ
ــام در ستاد انتخابات وزارت  ــه خودش براي ثبت ن البت

كشور حضور نيافت.
ــاد تحليلگران سياسي، ثبت نام آخرين  اما به اعتق
ــور  چهره هايي كه ديروز به ستاد انتخابات وزارت كش
ــش سياسي كه تا پيش از اين  ــد، باعث تغيير آراي رفتن
ــه با ثبت نام  ــد.  به اين ترتيب ك ــل گرفته بود ش شك

ــدادي از  ــال تع ــي، عم ــت اهللا هاشمي رفسنجان آي
ــش از او ثبت نام كرده  ــاي اصالح طلب كه پي چهره ه
ــداري، از حضور در  ــد شريعتم ــه محم ــد از جمل بودن
ــات انصراف خواهند داد و حتي برخي از احتمال  انتخاب

كناره گيري واليتي و عارف به نفع هاشمي رفسنجاني 
خبر مي دهند. 

ــى، رئيس مركز  ــن روحان ــن راستا، حس در همي
تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــش از اين نام نويسى كرده بود، ديروز بالفاصله  كه پي
پس از ثبت نام آيت اهللا هاشمى رفسنجانى كناره گيرى 
خود را اعالم كرد. از سوي ديگر با آمدن جليلي، احتمال 
ــي و باقري لنكراني ــراف چهره هايي چون زاكان  انص

 به نفع او وجود دارد. 
ــر اصولگرايان چون ابوترابي فرد، حدادعادل،  ديگ
ــد به عنوان  ــن رضايي نيز مي توانن ــاف و محس قاليب

ــه جبهه  ــوط ب ــد آراي مرب ــي از سب ــان بخش دارندگ
اصولگرايي در انتخابات، شانس خود را آزمايش كنند. 
ــا تعداد زيادي  ــر ميدان، دولتي ها ب در سوي ديگ
ــس تائيد صالحيت  ــدان آمده اند تا شان ــزد به مي نام
ــوراي نگهبان را باال  ــزد مورد نظر خود از سوي ش نام
ــد كه البته شوراي نگهبان صراحتا اعالم كرده در  ببرن
تائيد صالحيت ها فقط بر اساس قانون عمل كرده و از 

مصلحت سنجي پرهيز مي كند.  
 مشايي: رد صالحيت شوم 

تابع قانون هستم
ــروز ساعت 18، در  ــايي كه دي اسفنديار رحيم مش
آخرين لحظات براي ثبت نام به وزارت كشور رفته بود 
در جمع خبرنگاران گفت: براي پرشور شدن انتخابات 

در صحنه حضور پيدا كردم.
ــود احمدى نژاد، رئيس جمهور نيز در اقدامى  محم

غيرمتداول، مشايى را در ثبت نام همراهى كرد.
به گزارش ايسنا، مشايي در پاسخ به پرسش يكي از 
خبرنگاران مبني بر اين كه اگر از سوي شوراي نگهبان 
ــت شويد، چه كار خواهيد كرد، گفت: همه  رد صالحي
ــا بايد از قانون تبعيت كنيم. تمام دستگاه ها بايد تابع  م
ــون هستم.وي درباره  ــون باشند و من نيز تابع قان قان
همزمان شدن ثبت نام وي با هاشمي رفسنجاني اظهار 
كرد: رهبر معظم انقالب فرمودند تمام سليقه ها بايد در 

انتخابات حضور داشته باشند 
ادامه در صفحه2

ــان حج براساس قرارداد شوراي  وديعه متقاضي
ــران سپرده بلندمدت  ــول و اعتبار و بانك ملي اي پ
محسوب و سود 20 درصد به آن پرداخت مي شود.

ــارمحمديان، مسئول اطالع رساني  حسن افش
ــه با واحد مركزي خبر گفت:  بانك ملي در مصاحب
چنانچه متقاضي حج تمتع از تشرف منصرف شود، 
ــب با مدت زمان وديعه  ــرخ سود وديعه وي متناس ن

محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ــود براساس  ــرد: محاسبه نرخ س ــد ك وي تاكي
ــر اين كه زودتر  ــروط ب سپرده بلندمدت است، مش

از موعد برداشت نشود.
محمديان افزود: چنانچه مبلغ وديعه متقاضيان 
ــد، براساس نرخ سود ــك ميليون تومان باش  حج ي

ــه 200 هزار تومان سود به وديعه   20 درصد ساالن
آنان تعلق مي گيرد.

ــرف  وي گفت: متقاضيان حج چنانچه قصد تش
ــس از گذشت دو سال  ــه باشند و پ نداشت
ــل و سود را بخواهند،  از وديعه گذاري اص
ــود آنان را  ــل و س ــي ايران اص ــك مل بان

بسرعت پرداخت مي كند.
ــام مسئول در بانك ملي ايران  اين مق
با تاكيد بر الزام بانك ملي در پرداخت سود 
ــزود: چنانچه زمان  ــذاران حج اف وديعه گ
ــرف متقاضيان حج فرارسد، سازمان  تش
حج و زيارت نرخ را اعالم مي كند و تفاوت 

ــي دريافت مي شود، به  عنوان مثال اگر  آن از متقاض
ــالم شود، بانك اصل و  ــرخ پنج ميليون تومان اع ن
سود را محاسبه و به متقاضي ارائه مي كند و تفاوت 

دريافت مي شود.
ــي براي  ــد بر آمادگ ــا تاكي ــارمحمديان ب افش
ــاره نپرداختن سود  ــري هرگونه شكايت درب پيگي
ــاره چگونگي محاسبه  ــه متقاضيان حج، درب وديع
ــدر سال هاي توقف  ــزود: مبلغ وديعه ضرب سود اف
ــود همان رقم نهايي و مبلغي  وديعه ضربدر نرخ س

است كه به وديعه گذار تعلق مي گيرد. 
ــون سه ميليون  ــول افزود:   اكن ــن مقام مسئ اي
ــره نام نويسي و  ــراي سفر عم ــر ب ــزار نف و 860 ه

وديعه گذاري كرد ه اند.
ــه متقاضيان حج تمتع به طور   وي افزود: وديع
ــن حدود 13 سال در بانك ملي ايران توقف  ميانگي

داشته است.
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والدت امام محمدباقر (ع) را شادباش مي گوييم

مرگ در 
شهربازى  ها 
چرخ مى زند

پرونده  در

ــت به شهربازي  ــد در اولين فرص ــر قصد داري اگ
برويد ،فعال دست نگهداريد! هيچ چيز قابل پيش بيني 
نيست اما رئيس كميته استانداردسازي مراكز تفريحي 
سازمان ملي استاندارد ايران از آماري حرف مي زند كه 

عقل سليم براساس آن ترجيح مي دهد، خطر نكند.
ــت آمده  ــاي به دس ــه گزارش ه ــم نيري ب مري
ــب شده در  ــي تجهيزات نص ــع ايمن ــي وض از بررس
ــد و مي گويد: از  ــور اشاره مي كن شهربازي هاي كش
ــداي سال 87 تا پايان آذر 91 تعداد 606 شهربازي  ابت
ــور با 6452 تجهيزات (وسايل بازي) از سوي  در كش
ــان استاندارد ايران مورد  شركت هاي بازرسي سازم
بررسي قرار گرفته است كه از اين تعداد 892 دستگاه 
ــوز معتبر و استاندارد را به  ــق شدند گواهي يا مج موف
ــد. 596 دستگاه نيز داراي گواهي نامعتبر  دست آورن
ــه اين معني كه هنگام بازرسي گواهي معتبر  است، ب
داشته، اما حاال با پايان دوره مجوز، اعتبار اين گواهي 
ــد مجدد آن  ــه بازرسي و تمدي ــام شده و نسبت ب تم
ــده است. نكته نگران كننده در اين ميان،  اقدامي نش
ــاه و وسايل بازي نصب شده  ــار 4964 مورد دستگ آم
ــه در اين بازرسي ها به داليل  در شهربازي هاست ك
ــي استاندارد و ايمني  ــف موفق به گرفتن گواه مختل
ــن بودن، در  ــل غيراستاندارد و ناايم ــده و به دلي نش

بازرسي انجام شده مردود شده اند.

 پرونده ويژه جام جم
  براي «شهربازي» هاي كشور را
 در صفحه هاي 10 و 11 بخوانيد

كردستان، سمنان، مركزي ، كرمان و قزوين 

تغييرآرايش انتخاباتي

انقالب كوانتومي اينترنت

امكان برداشت خودكار از حساب هاي 
بانكي براي پرداخت صورتحساب 

ــات و ارتباطات بانك  ــل فناوري اطالع مديرك
ــرح برداشت  ــه در اجراي ط ــزي با بيان اين ك مرك
ــم از حساب افراد براي پرداخت مبالغ قبوض  مستقي
شهري، اقساط بانكي، اجاره منزل و ... هيچ اجباري 
ــت: اين طرح، ــت و اختياري است، گف ــار نيس  در ك

ــوي افراد ذي نفع  انجام  ــر اساس فرم پر شده از س  ب
مي شود.

ــر حكيمي در گفت وگو با مهر با بيان اين كه  ناص
ــتريان براي اجراي اين طرح به بانك مجوز ارائه  مش
ــد، افزود: اين اقدام در حالت عادي بسياري از  مي كنن
دغدغه هاي روزمره افراد را از بين مي برد. وي با اشاره 
ــرح در دنيا موفق بوده است، گفت:  ــه اين كه اين ط ب
ــوان يك ونيم تا دو ميليون  ــا اجراي اين طرح مي ت ب
ــاز به مراجعه حضوري از  ــش بانكي را بدون ني تراكن
بين برد.وي عنوان كرد: اكنون كارمزدي براي ارائه 

اين خدمت از سوي بانك دريافت نمي شود.
ــن طرح در اختيار  ــه گفته حكيمي، فرمي در اي ب
ــر اساس آن، ذي نفع  ــدان قرار مي گيرد كه ب شهرون
مشخص مي شود، ذي نفع ممكن است فروشگاهي 
ــداري شده باشد  ــد كه جنس قسطي از آن خري باش

ــه از آن وام دريافت  ــرق، موجر يا بانكي ك ــا اداره ب ي
شده باشد.اين مقام مسئول در بانك مركزي با تاكيد 
ــه بانك، برداشت  ــتري ب بر اين كه بدون مجوز مش
ــار به هيچ وجه انجام نخواهد شد، عنوان كرد:  خودك
ــتري هر زمان كه بخواهد مي تواند به  همچنين مش

بانك لغو مجوز را اعالم كند.
ــي با اظهار اميدواري نسبت به اين كه اين  حكيم
طرح در چند ماه آينده در سيستم بانكي اجرايي شود، 
گفت: دليل اين كه اين طرح تاكنون اجرا نشده است 
ــه اين بازمي گردد كه قصد داشتيم زيرساخت طرح  ب

در تمام بانك ها اجرا شود.
ــات و ارتباطات بانك  ــل فناوري اطالع مديرك
ــد يك پورتال  ــراي اين طرح را نيازمن ــزي، اج مرك
ــتري  ــر اساس اين پورتال، مش ــت و افزود: ب دانس
ــق از برداشت حساب خود را  مي تواند اطالعات دقي
داشته باشد، زيرا ممكن است مثال فردي منزل خود 
ــر داده باشد و هنوز برداشت مبلغ قبض برق از  را تغيي
منزل قبلي ادامه داشته باشد؛ بنابراين اطالع رساني 
ــن طرح بسيار مهم است تا باعث متضرر شدن  در اي

افراد نشود.

ــارك رجب، صدها نفر از بانوان  در آستانه ماه مب
برجسته و فعال در بخش هاي دانشگاهي، حوزوي، 
ــاي اجرايي،  ــان، دستگاه ه ــواده و زن ــل خان مسائ
ــه و سازمان هاي مردم  ــي، رسان ــاي قرآن فعاليت ه
نهاد، صبح ديروز به مدت دو ساعت و نيم با حضرت 
آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار 

كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام  معظم 
ــري، رهبر انقالب اسالمي در اين ديدار با تأكيد  رهب
بر لزوم طرح گفتمان اسالمي در مورد زن به صورت 
تهاجمي و طلبكارانه در عرصه بين المللي، «تقويت 
نهاد خانواده» و «احترام و تكريم زن در محيط خانه» 
ــان  را دو نياز مهم و فوري جامعه دانستند و خاطرنش
كردند: زنان فعال و كارآمد در جبهه انقالب اسالمي 
بايد حضور خود را در صحنه دفاع از انقالب نمايان تر 

و پررنگ تر كنند.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه اي ب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــوص انتقال مباني  ــي كه درخص عقب ماندگي هاي
ــري اسالم درخصوص زن به عرصه بين المللي،  فك
ــد: كارهاي خوبي به بركت نظام  ــود دارد، افزودن وج
جمهوري اسالمي و نام امام خميني (ره)، درخصوص 

ــتر و  مقوله زن انجام گرفته است؛ اما نيازمند كار بيش
تشكيل جبهه اي تهاجمي و مصون از تعرض ديگران 
هستيم . ايشان با تأكيد بر اين كه به هيچ وجه نبايد در 
ــه نهضت بيداري در عرصه زنان تعلل و توقفي  زمين

وجود داشته باشد، خاطرنشان كردند: 
ادامه در صفحه آخر

نيم
 تس

ي/
هيم

 ابرا
ك

سيام
س: 

عك
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ــوم با بيان  ــش و فناوري وزير عل ــاون پژوه مع
ــه كميسيون آموزش  ــنهاد بودجه اي ب اين كه پيش
ــه كميسيون تلفيق  ــس و اكنون ب ــات مجل تحقيق
ــت، گفت: سرنوشت بودجه يكصد ميليون  رفته اس
ــگاه ها و مراكز پژوهشي هنوز  دالري تجهيز دانش

معلوم نشده است.
ــدي نژادنوري  ــارس، محمدمه ــه گزارش ف ب
ــگاه هاي دانشگاه ها و توسعه  درباره اعتبار آزمايش
آنها افزود: به شكل ثابت از دولت هاي قبلي تا كنون 
ــع مالي هستيم كه بتوانيم توان ظرفيت  پيگير مناب

آزمايشگاهي دولتي را افزايش دهيم.
ــاس سال 84 خط  ــرد:  براين اس ــوان ك وي عن
ــداري شد كه  ــون دالري خري ــاري 400 ميلي اعتب

ــص و در اختيار  ــا از گمرك ترخي ــي خريده بتازگ
آموزشگاه ها قرار مي گيرد.

ــوم با بيان  ــش و فناوري وزير عل ــاون پژوه مع
اين كه برخي از اين تجهيزات بي نظير است، گفت: 
ــال گذشته نيز با كمك رئيس جمهور 55 ميليارد  س
ــگاه ها براي تامين تجهيزات داديم  تومان به دانش
ــگاه ها رديف بودجه مستقلي دارند  و البته خود دانش
ــرد مي توانند  ــي و دارايي خ ــه در بخش پژوهش ك

تجهيزات و مواد آزمايشگاهي را تهيه كنند.
ــگاهي  ــن از سامانه شبكه آزمايش وي، همچني
ــن سامانه  ــر داد و اظهار كرد: اي ــران خب ــي اي علم
ــور نسبت  ــجويان را در سراسر كش دسترسي دانش
ــات IT فراهم مي كند تا كار  ــه تجهيزات و امكان ب

ــي با ارزش و ايده هاي خوب به دليل كمبود  پژوهش
امكانات آزمايشگاهي روي زمين نماند.وي اضافه 
ــي مركزي داريم كه  ــرد: اكنون 150 قطب علم ك
ــز مرجعيت علمي است و دستاوردهاي خود را  مرك
ــر و توليد مقاالت سطح باال  در داخل و خارج منتش
ــم اندازها  به زبان هاي ديگر را انجام و در آينده چش

را به زبان علمي دنيا تبديل مي كنند.
نژادنوري با اشاره به جايگاه علمي و حمايت هاي 
ــرد:   اكنون براي  ــا اظهار ك ــژه از اين جايگاه ه وي
دستيابي به فناوري پيشرفته چاره اي جز مشاركت 
ــه به نوع اقتصاد  ــش غيردولتي نداريم و با توج بخ
ــش غيردولتي را وارد عرصه  ــورمان ما بايد بخ كش

علمي كنيم.

وي با اشاره به قابليت هاي اصفهان افزود: يكي 
از موضوعات مهم اين است كه اين پژوهشكده نياز 
كشور را مورد توجه خود قرار داده و چشم انداز خوبي 

را ترسيم كرده است.
ــوم با بيان  ــش و فناوري وزير عل ــاون پژوه مع
ــت بخش غيردولتي و اجرا هم  ــه كار بايد دس اين ك
ــي باشد، تصريح كرد: اين  از سوي بخش غيردولت
پژوهشكده بايد الگوي 600 مركز غيردولتي كشور 
ــتاز است  ــود.وي ادامه داد: اكنون اصفهان پيش ش
ــي را تاسيس كند و  ــگاه غيردولت و توانسته پژوهش
اين تجربيات مي تواند براي بقيه سرمشق باشد كه 
ــي و فعاليت و  ــد محل جذب اعتبارات پژوهش بتوان

توسعه فناوري پيشرفته كشور باشد.

سرنوشت نامعلوم بودجه 100 ميليون دالري تجهيز دانشگاه ها

وديعه متقاضيان حج، سود 20 درصدي مي گيرد
 اكنون 3 ميليون و 860 هزار نفر براي سفر عمره وديعه گذاري كرد ه اند

 گفتمان اسالمي درباره زن بايد 
 به صورت تهاجمي و طلبكارانه  

در عرصه بين المللي طرح شود
 گفتمان غرب در خصوص زن، 
گفتماني كامال حساب شده و 

سياسي است
 اين كه ما به حضور باالي زنان

در مناصب اجرايي افتخار  
كنيم ديدگاهي غلط است

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

سالمت

زايمان طبيعي، ولي بدون درد 
 استفاده از زايمان بدون درد موجب مي شود 
 تقاضا براي انجام سزارين هاي غيرضروري 
كاهش يابد

16

 30 كشته 
در انفجارهاي تركيه 

ــودروي بمبگذاري شده در يكي از  انفجار دو خ
شهرهاي تركيه در مرز با سوريه، باعث كشته شدن 

بيش از 30 نفر و مجروح شدن 25 نفر ديگر شد. 
به گزارش الجزيره، شبكه تلويزيوني ان تي وي 
تركيه اعالم كرد اين بمبگذاري ها در شهر ريحانلي 
ــت. البته برخي  ــوع پيوس ــاي به وق ــان حت در است
ــته شدگان را 20 نفر اعالم  خبرگزاري ها تعداد كش
كرده اند. با اين حال، بر اثر شدت اين حمالت احتمال 
مي رود كه شمار قربانيان اين انفجار افزايش يابد.  

ــور تركيه نيز ضمن تاييد  معمر گوالر، وزير كش
ــل انفجارها را خودروهاي بمبگذاري  اين خبر، عام
ــي از دو خودرو،  ــده اعالم كرد. گفته مي شود يك ش
ــري، در مقابل  ــرون ساختمان شهرداري و ديگ بي
ــان اداره پست شهرك ريحانلي كار گذاشته  ساختم
ــده بود. تا اين لحظه، هيچ گروهي مسئوليت اين  ش
ــه اين ترتيب برعهده  ــاي تروريستي را ب عمليات ه

نگرفته است.

راديو و تلويزيون

 «گذر از رنج ها»
 آغاز مي شود

اكبر هاشمي رفسنجاني، سعيد جليلي  و مشايي از جمله  چهره هايي بودند كه ديروز ثبت نام كردند

زنان، حضور خود را 
دردفاع ازانقالب 

پررنگ تركنند

رهبر معظم انقالب:
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حاشيه خبر

حاشيه خبر

شادباش

يادداشت

چه روز شگفتي ست روز ميالد تو
عبدالرحيم سعيدي راد /  جام جم

دلم پر مى  زند امشب براى حضرت باقر(ع)
كه گويم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر(ع)

ــادي از  نخل هاي مدينه دف مي كوبند. صداي هلهله و ش
خانه ساده و گلي «سيدالساجدين» بلند است. ابرها به احترام 
حلول هالل «ماه رجب» كنار مي روند. ماهي كه بر پيشانيش 

خبري عظيم نقش بسته است، 
خبر طلوع پنجمين سپهر عالم 
ــدن  ــكان. چقدر توامان ش ام
ــا و مبارك  ــن دو زيب ــول اي حل

است!
براي لحظه اي صداي بال 
ــتگان قطع نمي شود.  بال فرش
ــر دوش خود  ــتگاني كه ب فرش
ــالم و صلوات  ــبد س ــبد س س

آورده اند.
زمين به خود مي بالد كه چنين گوهري قدم بر چشم هاي 

او گذاشته است.
گل ها براي دستبوسي اش از هم سبقت مي گيرند.

نرگس گشوده چشم تماشا به روى او
سوسن به صد زبان، پى مدحش ثناگر است

با صد نوا به شاخ گل ارغوان، هزار
طوطى به نغمه بر سر شاخ صنوبر است

ــر روح نوازي در  ــروز!... چه عط ــت ام چه روز شگفتي س

كوچه هاي شهر پراكنده شده است!
ــرش را تكان  ــق، ع ــله عش صداي گريه نوزادي از سلس

مي دهد. نوزادي از سالله نور. از خانواده علم و عمل.
نوزادي همنام جدش «محمد(ص)» همان كه قرار است 

شكافنده نور باشد.
ــورد و بالندگي اش در  ــال رقم مي خ ــي اش در كرب كودك

شكوفايي عاشورا.
تقدير اين بود تا بماند و شاهد 
ــنگي لبيك نخل هاي بي سر  تش

باشد.
تا بماند و پيامبر آن روز عظيم 

لقب بگيرد.
ــام را تجربه كند  تا بماند و ش
ــد و «جابر  ــال باش ــاز در كرب و ب
ــالم  ــد و س انصاري» از راه برس
ــه او  ــا را ب ــول مهرباني ه رس

برساند.
تا بماند و در روزگار جهل و تاريكي، يكي يكي دروازه هاي 

علم و دانش را بگشايد.
لب از لب كه بازمي كرد عطر كالم وحي از دل واژه هايش 

مي جوشيد.
ــد وقتي زبان به تكلم  ــي از حكمت و حديث مي باري باران

مي گشود.
ــال، قله هاي دانش و  ــد از هزار و اندي س ــاال، هنوز بع ح

معرفت، مديون انديشه زالل اوست.

دلخوري يا بهانه جويي قلعه نويي
حجت اله اكبرآبادي/ دبير گروه ورزش

ــتقالل دلخور  ــوري از هواداران اس ــر قلعه نويي بدج امي
ــان دهد، در بازي  ــت. او براي اين كه دلخوري خود را نش اس

ــن  ــاش از روي نيمكت تكان نخورد و در جش ــا دام ب
قهرماني تيمش نيز شركت نكرد تا شايعه ها پيرامون 

جدايي اش از جمع آبي ها قوي تر شود.
ــرايطي چنين  ــق آبي ها در ش ــرمربي موف س

ــتقالل دست به واكنش  در برابر هواداران اس
زده كه تماشاگران تيمش در اين بازي بارها 
ــذرت، معذرت،  ــعار امير بامعرفت مع با ش
ــدد دلجويي از او برآمدند تا قلعه نويي  درص
ــتقالل  را از تصميمش براي جدايي از اس
ــي از  ــرف كنند، اما امير كه دل خوش منص

ــن قهرماني  ــا ندارد، در جش ــي واكنش ه بعض
ــركت نكرد تا چنين گفته شود كه وي  استقالل ش
ــباب»  ــت با تيم «الش بعد از دو بازي رفت و برگش
ــتم نهايي ليگ  امارات در چارچوب مرحله يك هش

قهرمانان آسيا، از جمع آبي ها جدا خواهد شد.
هرچند قلعه نويي مختار است راجع به آينده اش 
هر تصميمي را اتخاذ كند، اما يقينا او نبايد هواداران 
استقالل را عامل اين جدايي احتمالي بخواند؛ چراكه 
ــكوها بيش از  ــاي هوادارجماعت روي س واكنش ه
آن كه تابع عقل و منطق باشد، از احساسات آنها ناشي 
مي شود. در اين باره هوادار آبي و قرمز نيز ندارد و اگر 

ــرخ آن همه علي  ــر از اين بود در جناح مقابل هواداران س غي
ــته به لحاظ  ــتيلي را در دو فصل گذش دايي و حميد اس
ــت نمي كردند.  ــكوها اذي ــي و رواني روي س روح
ــن وقتي يك روز امير قلعه نويي و علي دايي  بنابراي
مغضوب هواداران مي شوند و در روز ديگر فرشته 
ــات لقب مي گيرند، چندان نبايد از آنان كينه  نج
ــي  به دل گرفت، بويژه آن كه در فضاي احساس
ــعار انحرافي از سوي يك  ــگاه ها، يك ش ورزش
ــته  ــت تا عده اي ناخواس هوادار و ليدر، كافي اس
ــيري بيفتند كه منفعت تيمي و باشگاهي در  در مس
ــت  ــوي ديگر نبايد انتظار داش آن جايي ندارد. از س
ــازي بين تماشاگران فوتبال يكشبه  كه فرهنگ س
ــد، بويژه آن كه امكانات الزم در محيط  اتفاق بيفت
ــگاه ها براي آنان فراهم نيست و نمي توان  ورزش
ــاعت ها قبل از  ــت هواداري كه از س انتظار داش
ــرما و گرما  ــگاه رفته و س ــروع بازي به ورزش ش
ــه يك تا 90، رفتاري  ــان خريده، از دقيق را به ج

بهنجار و تعريف شده از خود بروز دهد.
ــلم هيچ عقل سليمي در شرايط  به طور مس
ــال ايران را  ــاگري فوتب ــروز فرهنگ تماش ام
نمي پسندد، اما راه مبارزه با اين ناهنجاري هاي 
ــژه آن كه  ــت، بوي ــا آنان نيس ــر ب ــاري قه رفت
ــاگرانش  ــران را منهاي تماش ــال اي اگر فوتب
ــي از آن  ــر چيز خاص ــم، ديگ ــر بگيري در نظ

باقي نمي ماند.
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نوزادان حيات وحش، چشم به راه حامي
با اين  كه مدت كمي از شروع  فصل بهار و زاد و ولد حيوانات 
ــده مي گذرد، اما در همين مدت  ــي در مناطق حفاظت ش وحش
ــاي خبرگزاري ها قرار  ــاي تلخي روي خروجي ه ــاه  خبره كوت
ــي  ــاالي زنده گيري نوزادان حيوانات وحش ــه كه از آمار ب گرفت
ــي در اسفراين،  ــف يك راس بره ميش وحش حكايت دارد، كش
دو بزغاله وحشي در رامهرمز و يك توله خرس در چهارمحال و 

بختياري از جمله اين خبرهاست.
هر ساله در فصل بهار، شكارچي نما ها با پرسه زدن در مناطق 
محافظت شده به دنبال نوزادان تازه متولد شده حيوانات وحش 
مي گردند. طبيعي است كه جانوران تازه متولد شده، توانايي الزم 
ــودجو با كمين كردن  براي فرار را ندارند، به همين علت افراد س
در مناطق حفاظت شده به زنده گيري آنها اقدام مي كنند. كمبود 
محيط بان يكي از داليل باال رفتن چنين حوادث تلخي در كشور 
ــت، چون زنده گيري نوزادان حيوانات وحشي معموال بدون  اس
ــروصدا و شليك گلوله اتفاق مي افتد، محيط بانان كمتر از اين  س

حوادث اطالع پيدا مي كنند.
اين در حالي است كه زنده گيري نوزادان حيوانات وحشي در 
ــبب تلف شدن جانوران ماده نيز مي شود، چون  خيلي از موارد س
ــتان هاي جاندار ماده تخليه نمي شود، در  ــير جمع شده در پس ش

نتيجه با بروز عفونت، مرگ تدريجي حيوان مادر رقم مي خورد. 
ــوند،  ــان بموقع مانع اين كار نش ــن علت اگر محيط بان ــه همي ب
ــود. از طرفي  صدمات جبران ناپذيري به حيات وحش وارد مي ش
اگر جانوران قاچاق شده كشف هم شوند به علت دست آموز شدن 
ــتند و ناچار بايد در اسارت  ــت به طبيعت نيس ديگر قادر به بازگش
زندگي كنند. بي شك بازدارنده نبودن مجازات هاي تعيين شده 
براي صيد و شكار از علت هاي بروز اين قانون شكني ها در كشور 
است. اين در حالي است  كه فرهنگ سازي و آموزش روستايياني 
كه در نزديكي مناطق حفاظت شده زندگي مي كنند، مي تواند از 
ــد  ميزان اين اتفاقات تلخ كم كند، اما آنچه مهم تر به نظر مي رس
ــدن اولويت هاي عوامل محيط زيست است. براي  ــان ش يكس
ــت گفت  نمونه چند روز پيش فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
ــديد قوانين و افزايش جريمه ها، تلفات را در نيروهاي يگان  تش
ــئول با باال رفتن مجازات،  ــتر مي كند. به نظر اين مقام مس بيش
ــدن با  ــاز در صورت تخلف و روبه رو ش ــكارچي هاي غيرمج ش
ــند تا تمام آثار جرم را پنهان كنند.  محيط بان حيوانات را مي كش
ــد تا زماني كه چنين استدالل هايي بين مسئوالن  به نظر مي رس
ــت وجود دارد، نبايد انتظار داشت از خبرهاي ناگوار  محيط زيس

حوزه محيط زيست كاسته شود.

بارش هاي شمالي گسترده مي شود
ــد از اين كه مدت ها در نيمه جنوبي و غربي بارش هاي  بع
ــاهد بوديم، اينك شرايطي مهيا شده كه در نيمه  بهاري را ش
ــيم. اين  ــاهد باش ــمالي و غربي بارش هاي پي درپي را ش ش

بارش ها بيشتر در ساعات بعدازظهر تا شب رخ مي دهد.
ــرب، ارتفاعات  ــمال غرب، غ ــن روز در ش ــروز: در اي دي
ــواحل درياي خزر  ــرس، ارتفاعات و دامنه هاي البرز، س زاگ
ــد ابر، رگبار، آذرخش  ــرق كشور، رش ــمال ش و مناطقي از ش
ــرب وزش باد و  ــوب غ ــن در جن ــاد رخ داد. همچني و وزش ب
ــاهد بوديم. از طرفي روند افزايشي دما كه از  گرد و خاك را ش

جمعه شروع شده بود، ادامه داشت.
ــه بارش در  ــار و رطوبتي ادام ــه هاي هم فش امروز: نقش
مناطق ياد شده و گسترش بيشتر آن را در دامنه هاي زاگرس، 
ــاب امروز در  ــان مي دهد. با اين حس ــمالي نش البرز و نيمه ش
مناطق بيشتري از شهر تهران رگبار و آذرخش رخ مي دهد. 

پلكي احساس
ــت ندهيد، چون نمي دانيد فردا چه  اميدتان را هرگز از دس

خواهد شد. 

ــتقالل دلخور  ــوري از هواداران اس ج
ــان دهد، دربازي   دلخوري خود را نش

ــ    ن  مكت تكان نخورد و در جش
ركت نكرد تا شايعهها پيرامون 

يها قويتر شود.
ــرايطي چنين   آبيها در ش

قالل دست به واكن    ش 
ش در اين بازي باره ا 
ــذرت، معذرت    ،  ت مع
 برآمدند تا قلعهنويي 
ــتقالل  جدايي از اس
ــي از  ير كه دل خوش

ــن قهرماني  دارد، در جش
رد تا چنين گفته شود كه وي 
ــباب»  ــت با تيم «الش رگش
ــتم نهايي ليگ   حله يكهش

 آبيها جدا خواهد شد.
مختار است راجع به آيندهاش 
كند، اما يقينا او نبايد هواداران 
جدايي احتمالي بخواند؛ چراكه 
ــكوها بيش از  جماعت روي س
ق باشد، از احساسات آنها ناشي 
وادار آبي و قرمز نيز ندارد و اگر 

ــتيلي را در دو دايي و حميد اس
ــك ــي و رواني روي س روح
ــن وقتي يك روز امي بنابراي
مغضوب هواداران ميشو
ــات لقب ميگيرند، نج

به دل گرفت، بويژه آنك
ــع ــگاهها، يك ش ورزش

ــت هوادار و ليدر، كافي اس
ــيري بيفتند كه منفع در مس
ــوي دي آن جايي ندارد. از س
ــازي بين تم كه فرهنگس
ــد، بويژه آنكه اتفاق بيفت

ــگاهها براي آنان فر ورزش
ــت هواداري انتظار داش

ــگ ــروع بازي به ورزش ش
ــان خريده، از دقي را بهج
بهنجار و تعريف شده از
ــلم هيچ بهطور مس
ــ ــروز فرهنگ تماش ام
نميپسندد، اما راه مبارز
ــا آنان ــر ب ــاري قه رفت
ــران را ــال اي اگر فوتب

ــم، ديگ ــر بگيري در نظ
باقينميماند.

يك زن، يك خانه، يك پيانو
طاهره آشياني /  دبير گروه راديو و تلويزيون

يك اتفاق خوب فقط گاهي مي افتد يا به تعبير عاميانه شانس 
ــد. اين اتفاق خوب براي مهناز  ــط گاهي در خانه آدم را مي زن فق
ــت. وقتي او در فيلم  ــال اخير اما تكرار شده اس ــار در چند س افش
ــاخته مازيار ميري بازي كرد، منتقدان گفتند  «سعادت آباد»  س
ــار بازي در فيلم او را قبول كرده  ــانس آورده كه افش كه ميري ش
ــار  و تصميم گرفته كه عالي بازي كند. برخي هم گفتند كه افش
ــعادت آباد  ــي براي او در فيلم س خوش اقبال بوده كه ميري نقش
ــت. اما هر كدام از اين گزينه ها را قبول كنيم  يا  در نظر گرفته اس
هر دو را مكمل هم بدانيم، به اين نتيجه مي رسيم كه سعادت آباد 
ــت چون بازيگرانش در آن خوب بازي مي كنند و  فيلم خوبي اس
آنقدر قصه را باورپذير اجرا مي كنند كه بيننده به داستان آدم ها دل 

مي دهد و آنها را با هر شرايطي كه دارند، مي پذيرد.
ــم «برف روي كاج ها» را هم مي توان يكي از اتفاق هاي  فيل
خوب زندگي مهناز افشار تاكنون دانست. افشار با بازي درخشان 
خود در اين فيلم نشان داده كه دارد به پختگي در عرصه بازيگري 
ــينماي  ــد. حاال مي توان او را يكي از بهترين بازيگران س مي رس
ــان داد كه حضور  ــار با بازي در اين فيلم نش ــت. افش ايران دانس
موفق اش در فيلم سعادت آباد فقط يك اتفاق نبوده و او مي تواند 
از پس نقش دشوار «رويا» در فيلم برف روي كاج ها برآيد. نقش 
او در اين فيلم دشوارتر از همه نقش هايي است كه تاكنون بازي 
كرده، چون در برف روي كاج ها تعداد بازيگران كم است و بيشتر 
ــت. اوست كه بايد  ــار اس بار دراماتيك فيلم بر دوش مهناز افش
ــوار و مبهم زندگي  رويا  ــيار دش از پس نمايش موقعيت هاي بس
ــت كه بايد با تنهايي شكننده و بزرگ رويا كنار بيايد و  برآيد. اوس
ــت كه بايد در خانه اي بزرگ در كنار يك پيانو چنان زندگي  اوس

ــده  ــان در وقتي خاص در اين خانه متوقف ش ــد كه انگار زم كن
ــان دهد كه رويا، نماينده همه زناني است  ــت. افشار بايد نش اس
ــي خانوادگي قرار مي گيرند و  ــخت زندگ كه در موقعيت هاي س
ــت كه بايد نشان دهد  يك  اين موقعيت را تاب مي آورند و روياس
ــه مي تواند دوباره خود را جمع و جور كند و زندگي را بار  زن چگون

ديگر آغاز كند.
ــت، اما در  ــار دانس ــرف روي كاج ها را بايد فيلم مهناز افش ب
ــر بازيگران اين  ــت و خوب ديگ ــار اين نبايد از بازي يكدس كن
ــين پاكدل هر چند در اين فيلم  ــاده عبور كرد. حس فيلم هم س
ــيه است، اما آنقدر خوب بازي مي كند كه بيننده از نقش  در حاش
على و رفتار چندگانه اش در زندگي بدش مي آيد. اين توانمندي 
ــت كه مي تواند بيننده را از شخصيت علي متنفر كند  پاكدل اس
ــر چند او در طول فيلم به آدم هايي مثل علي هم حق مي دهد  ه
ــكا آسايش با  ــرايط آنها را هم درك كرد. ويش و مي گويد بايد ش
بازي پرجنب و جوش خود سكون برف روي كاج ها را مي شكند 
ــن معجوني با بازي در چند نما، تلخي اين فيلم را اندكي  و حس
ــيرين يزدان بخش با بازي درخشا نش در نقش  كم مي  كند و ش
حاج خانوم ثابت مي كند هر نقشي هر چند كوتاه را بايد با تحليل 
ــان  بازي كرد. پيمان معادي در اولين تجربه  كارگرداني اش نش
ــي  داده كه منظور چخوف از گفتن اين جمله را كه اگر در نمايش
ــليك نكند، حضورش در  ــت، ش تفنگي كه بر ديوار آويزان اس
صحنه بيهوده است(نقل به مضمون)   بخوبي درك كرده است. 
ــم به بيننده مي دهد در  ــانه هايي كه در ابتداي فيل او از همه نش
ــاز كردن گره  يا گره افكني  ــيوه براي ب طول فيلم به بهترين ش
ــتفاده مي كند. برف روي كاج ها آنقدر منسجم  و كشمكش اس
ــينماي ايران باز  ــت كه بيننده خود را ناخودآگاه به س و خوب اس

خبرهم اميدوار مي كند. با افزايش سن، رنگ ها را متفاوت مي بينيم
ــويم با  ــه حتي خودمان متوجه ش ــب ما بدون اين ك اغل
ــن ديگر قادر به تشخيص دقيق رنگ ها نخواهيم  افزايش س

بود. 
ــي از كوررنگي را  ــطح خفيف ــه عبارتي ديگر همه ما س ب
ــا توجه به اين كه مغزمان  ــبختانه ب تجربه مي كنيم كه خوش
ــت، خودمان متوجه  ــه در حال فعاليت اس ــته و بي وقف پيوس
ايجاد چنين تغييراتي نمي شويم. به گفته محققان با افزايش 
ــن بخشي از چشم كه همان گيرنده هاي مخروطي است،  س
ــت  ــات مربوط به رنگ ها را از دس ــي پردازش اطالع تواناي
ــن ترتيب ديگر قادر نخواهيم بود تفاوت بين  ــد و به اي مي ده

رنگ ها را بدرستي تشخيص دهيم. 
ــش اين توانايي  ــت كه همزمان با كاه ــن در حالي اس اي
ــتم بينايي عزمشان را جزم مي كنند تا  ديگر بخش هاي سيس
ــانند. براي  ــي از اين تغييرات را به حداقل برس پيامدهاي ناش
مثال با افزايش سن، تشخيص رنگ ها در محدوده رنگ هاي 
ــش پيدا مي كند يا اين كه  ــي و زرد در طيف نور مرئي كاه آب
ــبز مي بينند به نظر  آنچه جوانان بدون ترديد آن را به رنگ س

افراد ميانسال به رنگ زرد است. 
ــي وارد عمل  ــتم هاي جبران ــرايطي سيس ــن ش در چني
مي شوند. در حقيقت در چشم ها مسيرهاي عصبي مشخصي 
ــك گيرنده هاي بينايي  ــن به كم وجود دارد كه با افزايش س
ــخيص رنگ ها با  مي رود و به همين دليل توانايي افراد در تش
وجود تغييراتي كه در چشم ايجاد شده، آن طور كه بايد دچار 
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رهبر معظم انقالب:
زنان، حضور خود را دردفاع 

ازانقالب پررنگ تركنند
ادامه از صفحه اول

چرا بايد با وجود گفتمان كامل و قانع كننده اسالم در مورد 
زن، در مقابل گفتمان غرب، در موضع انفعال قرار گرفت؟ 
 گفتمان غرب درباره زنان، كامال سياسي است

ــرب درخصوص زن را،  ــالمي گفتمان غ رهبر انقالب اس
گفتماني كامًال حساب شده و سياسي خواندند و افزودند: گرچه 
ــرار دارد، اما  ــه ظاهر در نقطه اوج خود ق ــن گفتمان اكنون ب اي
مسير گفتمان غرب درخصوص زن، به سمت سراشيبي سقوط، 

انحطاط و سرافكندگي است.
ــرد واره» كردن زن و التذاذ  حضرت آيت اهللا خامنه اي، «م
ــي مرد از زن را دو بخش اصلي گفتمان غرب درخصوص  جنس
زن برشمردند و گفتند: غربي ها به دنبال آن هستند كه مشاغلي 
را كه با وضعيت جسمي و فكري مردان سازگار است، به زن ها 

تعميم و آن را به عنوان يك امتياز و افتخار جلوه دهند.
ــان با تأكيد بر اين كه حضور زنان در مشاغل و مناصب  ايش
ــكالي ندارد، خاطرنشان كردند: آن بخشي كه مورد  اجرايي اش
اشكال و در واقع امتداد همان گفتمان غربي است، افتخار كردن 

به تعداد باالي زنان شاغل در مناصب اجرايي است.
ــوع افزودند:  ــالمي در تبيين اين موض ــالب اس ــر انق رهب
اين كه ما به حضور باالي زنان در مناصب اجرايي افتخار كنيم، 

ديدگاهي غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربي است.
حضرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنشان كردند: آنچه كه بايد 
مايه افتخار باشد، تعداد باالي زنان روشنفكر، فعال فرهنگي و 

سياسي و مجاهد است.
ــاره به نگاه يكسان اسالم به زن و مرد از لحاظ  ــان با اش ايش
ــالم هريك از زن و مرد به لحاظ  ــاني افزودند: از ديدگاه اس انس
ــاني  ــت، ويژگي هاي خاصي دارند اما از لحاظ حقوق انس خلق
ــير تكامل معنوي، هيچ  ــي و ارزش هاي معنوي و س و اجتماع

تفاوتي ندارند.
ــگاه صحيح به زن،  ــالمي تأكيد كردند: ن رهبر انقالب اس
ــود و ارزش هاي  ــه او را در چارچوب جنس خ ــت ك نگاهي اس

تعالي دهنده آن بشناسد.
ــرت آيت اهللا خامنه اي، نگاه لذت جويانه به زن را يكي  حض
ــان كردند: اكنون برخي  ــاي بزرگ خواندند و خاطرنش از باله
ــاس خطر  ــز در مورد اين موضوع احس ــمندان غربي ني انديش
ــون همجنس گرايي نتيجه اين  مي كنند زيرا قضايايي همچ
ــقوط تمدن غرب نيز  ــت كه قطعاً يكي از عوامل س نوع نگاه اس
ــان با تأكيد بر لزوم هوشياري در جامعه در قبال  خواهد بود.ايش
ــي براي مردان و زنان، افزودند: البته در كشور  جاذبه هاي جنس
ما به دليل موضوع حجاب، مصونيتي وجود دارد اما بايد در مورد 

حجاب و موضوع حدود معاشرت مرد و زن اهتمام جدي شود.
ــد: به هيچ وجه نبايد در  ــالمي تأكيد كردن رهبر انقالب اس
ــد بلكه بايد  ــرب درخصوص زن منفعل ش ــل گفتمان غ مقاب
ــورد زن را به صورت تهاجمي و طلبكارانه  ــالم در م گفتمان اس

مطرح كرد.
ــت اهللا خامنه اي افزودند: از تهديدهاي غربي ها  حضرت آي

هم به هيچ وجه نبايد ترسيد.
ايشان كرامت زن، عزت زن و ظرافت فطري و كاركرد زن 
را از خصوصيات گفتمان زن در اسالم برشمردند و خاطرنشان 
ــت  كردند: خداوند متعال جنس زن را به گونه اي خلق كرده اس
كه برخي امور عاطفي، تربيتي و حتي مديريتي در خانه، فقط با 

ظرافت روحيه زنان، قابل انجام است.
 ضرورت تقويت نهاد خانواده

ــه، «تقويت نهاد خانواده» و  ــالمي در ادام رهبر انقالب اس
ــاله مهم و فوري در  ــم و احترام زنان در خانه» را دو مس «تكري
جامعه دانستند و تأكيد كردند: بايد در قوانين، خلقيات و سنت ها، 
ــطوح مختلف  ــود كه زنان در س ــرايط به گونه اي فراهم ش ش

معاشرتي، جنسي، فكري و خانوادگي دچار ستم زدگي نباشند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در همين خصوص افزودند: بايد 
همواره همه اعضاي خانواده، با زنان با ديده تكريم و احترام رفتار 
ــد كه فرزندان دست  كنند و بايد فضاي خانواده به گونه اي باش

مادران خود را ببوسند.
ــان كردند: اگر فرهنگ نگاه احترام آميز  ايشان خاطرنش
ــياري از مشكالت جامعه حل و از  ــود، بس به زنان نهادينه ش

زنان رفع مظلوميت خواهد شد.
ــش، معاشرت، حمايت  ــان موضوعات ازدواج، پوش ايش
ــتغال زنان و حدود آن را از ديگر  مالي و حقوقي از زنان، و اش

مقوالتي دانستند كه بايد مورد اهتمام قرار گيرند.
ــالمي با اشاره به فعاليت هاي گسترده و  رهبر انقالب اس
ــائل بانوان در كشور، يك پيشنهاد را  متنوع درخصوص مس
مطرح كردند. حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: بايد تالش 
شود تا اين فعاليت ها، يك سيستم منسجم و هندسه عمومي 
صحيحي پيدا كنند و يك مركز عالي و ثابت با كادرهاي قوي 

و چشم انداز بلندمدت، براي اين منظور به وجود آيد.
ــان گفتند: در ذيل اين مركز عالي مي تواند نهادها و  ايش
بنيادهاي مختلف تشكيل شوند و يك بانك اطالعاتي قوي 
نيز از كارهاي انجام گرفته بوجود آيد. رهبر انقالب اسالمي 
ــاع از انقالب  ــان فعال در جبهه دف ــه را به همه زن ــك نكت ي
ــدند. حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره  ــالمي متذكر ش اس
ــكل گيري انقالب و  ــگ و جدي زنان در ش ــه حضور پررن ب
ــل مختلف بعد از آن افزودند: زنان فعال، كارآمد، عالِم،  مراح
ــمند در جبهه دفاع از انقالب اسالمي بايد  ــنده و انديش نويس

حضور جدي تر و نمايان تري در صحنه داشته باشند.
نقش صداوسيما در ارائه الگوي صحيح از زن

ــيما  ــالمي همچنين به نقش صدا و س ــر انقالب اس رهب
ــوي صحيح از زن مؤمن، فعال، مجاهد و با  ــه يك الگ در ارائ
ــان كردند: صدا و سيما بايد در اين  ــاره و خاطرنش حجاب اش

زمينه يك نقش صددرصدي ايفا كند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: صدا و سيما بايد كامًال 
ــالمي از زن و ارائه خصوصيات يك زن  در خدمت تفكر اس
اسالمي قرار گيرد. ايشان در پايان تأكيد كردند: ما در زمينه 
ــالمي ايران پيشرفت داشتيم  ــائل زنان در جمهوري اس مس
ــب با نيازها و توقعات مورد نظر  ــرفت ها متناس ولي اين پيش

اسالم نيست و بايد تالش بيشتري انجام گيرد.

تغييرنسبت به ديروزقيمت

12/970/000 ريالسكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)
6/800/000 ريالنيم سكه
4/200/000 ريالربع سكه

3/000/000 ريالسكه يك گرمي
1/237/500  رياليك گرم طالي 18 عيار

1448 دالراونس جهانى طال
ارز

24/765  ريالدالر (مركز مبادالت)
35/100  ريالدالر(بازار غيررسمى)
32/177 رياليورو (مركز مبادالت)

46/500   رياليورو (بازار غيررسمى)
4032  رياليوآن چين (مركز مبادالت)
13/748  رياللير تركيه (مركز مبادالت)

6/742 ريالدرهم امارات (مركز مبادالت)

سكه و طال

«وزير شعار » درگذشت
محمود مرتضاييفر «وزير 
بيمارستان  در  ايران»  شعار 

ميالد درگذشت.
به گزارش فارس، جمعه دو 
ــه پيش، وضعيت جسماني  هفت
وخامت  به  رو  مرتضاييفر 
گذاشت كه نخست در بيمارستان 
جم بسترى شد و پس از آن به 
شد.  منتقل  ميالد  بيمارستان 
ــاى  مرتضاييفر بنيانگذار تكبير بعد از انقالب بود و اهللا اكبر ه
ــاى انقالبيون ماندگار  او در بدو ورود امام خميني (ره) درخاطره ه
ــا به واسطه حضورش در تريبون نماز جمعه به  شد. وى بعده

«وزير شعار» معروف شد.

غذاخوري اجباري در  گوانتانامو
حسين خليلي / گروه بين الملل 

ــه اسم زندان گوانتانامو ديگر در اخبار  چند وقتي مي شد ك
ــدن اين زندان با وجود وعده  ــده نمي شد. پس از بسته نش شني
ــان را زنداني براي تمام فصول  ــاراك اوباما، بسياري اين مك ب

ــي كردند. زنداني كه بنا به  معرف
ادعاي آمريكايي ها محلي براي 
ــان خطرناك  بازداشت مظنون
ــخص شده اكثر  بود و حال مش
166 زنداني حاضر در اين زندان 
ــچ اتهام و دادگاهي در  بدون هي

اين محل هستند.
ــا اعالم خبر  چندي پيش ب
ــذاي حدود يكصد  اعتصاب غ
ــدان  ــام زن ــان، ن ــر از زنداني نف
ــر سر  ــر ب ــار ديگ ــو ب گوانتانام
ــاد. در همين ميان،  زبان ها افت
ــالم شد نگهبانان و ماموران  اع
امنيتي با دستگاه و ابزار خاصي 
به تعدادي از زندانيان به زور غذا 
ــتر براي  مي دهند. اين كار بيش

ــان بسيار وخيم  ــي اتفاق مي افتد كه حالش اعتصاب كنندگان
ــراد هيچ دل خوشي از اين نوع غذا  ــت. گفته مي شد اين اف اس
ــوردن اجباري ندارند و بارها مخالفت خود را ابراز داشته اند.   خ
ــت تصاويري از دستگاه و  ــال بتازگي روزنامه واشنگتن پس ح
ــذا دادن اجباري زندانيان  ــرده كه براي غ ــر ك ابزاري را منتش

ــنهاد  ــو به كار برده مي شود. در ابتدا به زندانيان پيش گوانتانام
مي شود يك وعده غذاي گرم به همراه يك سوپ بخورند. در 
ــاع فرد، او را به يك صندلي مي بندند. سپس يك  صورت امتن
ــه اي را وارد بيني او كرده و تا دو  ــار به او نزديك شده، لول پرست
ــذا مي دهند. يكي از اين افراد،  ــت از همين طريق به او غ ساع
ــه اولين غذا خوردن خود  تجرب
ــن روش را اين گونه شرح  به اي
ــاه اولين باري كه  ــچ گ داد: هي
ــرا مجبور به  ــق بيني م از طري
ــوردن كردند، فراموش  غذا خ
ــوان دردي  ــم. نمي ت نمي كن
ــردم به  ــل مي ك ــه تحم را ك
ــالم توضيح دهم. هر لحظه  ك
ــردم، در حال  ــاس مي ك احس
خفه شدن هستم. آرزو مي كنم 
ــذاب و شكنجه اي  ــن غ چني
ــرد ديگري اتفاق  براي هيچ ف
ــن اظهار  ــد. وي همچني نيفت
كرد: هنوز هم به همين روش 
ــه غذا خوردن  ــن را مجبور ب م
ــول روز دو بار  ــد. در ط مي كنن
ــد. بازوها، پاها و سرم  ــه سلولم آمده و مرا به صندلي مي بندن ب
ــا نمي دانم چه زماني  ــط طناب هايي بسته مي شود. دقيق توس
ــه سراغم مي آيند. گاهي اتفاق افتاده كه ساعت 11 شب و در  ب
حالي كه در خواب بوده ام، آمده و به همين روش مرا مجبور به 

غذا خوردن كرده اند. 

فلفل بخوريدتا پاركينسون نگيريد
ــه دوبار فلفل  ــرادي كه در هفت ــه گفته متخصصان اف ب
مي خورند، احتمال ابتالي آنها به بيماري پاركينسون تا يك 
ــوردن مواد غذايي  ــوم كاهش پيدا مي كند. در حقيقت خ س
مانند سيب زميني و گوجه فرنگي كه حاوي نيكوتين خوردني 
ــدن در برابر ابتال به  ــي در محافظت از ب ــت، نقش مهم اس
بيماري هايي مانند پاركينسون دارد. عالوه بر اين شواهدي 
ــا استفاده از چسب هاي  ــر تاثير استعمال دخانيات ي مبني ب
نيكوتيني در كاهش احتمال ابتال به بيماري پاركينسون نيز 

به دست آمده است. 


