
روزنامه کیهان- 27 مهر 1360
»امــام قیــام ملت هــای عراق و مصــر علیه 
دولت هایشــان را واجب دانســت«. تیتر اول 
کیهان مربوط به ســخنان امــام خمینی بود. 
ایشــان عالوه بر این دعوت دربــاره تقاضای 
ســازمان عفو بین الملل کــه در آن زمان هم 
خواســتار حضور در ایران و بررســی ماجرای 
اعدام ها بود، تصریح کردند: » عفو بین الملل که 
می خواهد و تقاضا کرده اند که بیایند در ایران 
اعدام ها را ببینند، می خواهند بیایند و به نفع 
ابرقدرتها نظر بدهند«. از دیگر تیترهای اصلی 
روزنامه کیهان، موضوع انتخاب نخست وزیر و 
معرفی آن به مجلس بــود. آیت اهلل خامنه ای 
در آن زمان با رای مردم به ریاســت جمهوری 

رسیده بود و دکتر علی اکبر والتی گزینه ایشان برای نخست وزیر بود که به مجلس معرفی شد؛ اما این گزینه مورد موافقت 
قرار نگرفت و در نهایت مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر شد.
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آتالنتیک
»آتالنتیــک« یک فیلــم به کارگردانی ماتی دیوپ اســت که در 
ســال ۲۰۱۹ منتشر شــد. این فیلم برای رقابت در بخش اصلی 
جشنواره کن ۲۰۱۹ انتخاب شد. متی دیوپ نخستین کارگردان 
زن سیاه پوســتی که در بخش رقابتی فستیوال کن حاضر است. 
در نشســت خبری »مردگان می میرند«، تیلدا سویینتون به این 
نکته اشاره کرد که یازده دهه ا ست سینماگران زن فیلم می سازند 
و ســؤال این جاســت که چرا خبری از آنها نداریم؟ متی دیوپ با 
فیلم »آتالنتیک« پا به بخش رقابتی کن گذاشــته تا عنوان اولین 
کارگردان زن سیاه پوســت این فستیوال را برای خود کند. دیوپ 
که برادرزاده جبرییل دیوپ ممبتی فیلم ساز مشهور سنگالی ا ست، 
شروع فعالیت هنری اش در سال ۲۰۰۴ با ساخت فیلم کوتاه بود. 

در سال ۲۰۰۸ با بازی در فیلم ۳۵ لیوان آب جو مقابل دوربین رفت و در همان سال با ساخت مستندی درباره توکی بوکی، 
یکی از صد فیلم برتر غیرانگلیسی زبان تاریخ سینما، راهی کن شد. حاال پس از ۱۱ سال او دوباره به کن آمده  است. خالصه 
داستان آتالنتیک: در سواحل داکار در ساحل اقیانوس اطلس، برج مدرنی در حال ساخت است و کارگرهای ساختمانی این 
برج چندماهی ســت حقوق نگرفته اند و حاال برای رســیدن به آینده ای بهتر تصمیم آن دارند شبانه از راه دریا از کشور فرار 
کنند اما ماجرا به همین سادگی ها نیست. سلیمان، کارگر ساختمانی، دل در گروی آدائه دارد و آدائه نامزد فرد دیگری ست...

فناوری

تبدیل انرژی هسته ای به هیدروژن سبز
وزارت انــرژی ایاالت متحده ۲۰ میلیون  دالر بــه پروژه ای در »آریزونا« 
اختصاص داده است تا با استفاده از انرژی هسته ای، هیدروژن سبز تولید 
کننــد و قابلیت آن را به عنوان باتری مایع پشــتیبان و محصول ثانویه 
تاسیسات هسته ای بسنجند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، این 
پروژه به رهبری شــرکت »PNW Hydrogen LLC« انجام خواهد 
گرفــت و طی آن تاسیســات تولید هیدروژن در مرکــز تولیدات انرژی 
هســته ای »پالو ورد«)Palo Verde( در فینیکس)Phoenix(، آریزونا 
ســاخته می شود. در این تاسیسات مخازن بزرگ شش تنی از هیدروژن 
وجود دارد که نشــان  دهنده ی ۲۰۰ مگاوات انرژی اســت و می توان در 

زمان اوج مصرف آن را به برق تبدیل کرد. از هیدروژن برای تولید مواد شیمایی و سوخت نیز استفاده می شود. در این پروژه 
بررسی می شود که چگونه تاسیسات هسته ای می توانند انرژی اضافه را به عنوان منبع درآمد بفروشند. در آینده و با استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر، تامین کنندگان نیروی اولیه مانند تاسیسات هسته ای تنها در غیاب نور خورشید و وزش باد مورد 
استفاده قرار می گیرند و تولید هیدروژن برای چنین زمان هایی مفید خواهد بود. این پروژه بخشی از هدف وزارت انرژی ایاالت 
متحده در کاهش قیمت هیدروژن سبز از حدود پنج دالر به ازای هر کیلوگرم به یک دالر است. دلیل اینکه چرا برای رسیدن 
به این هدف از انرژی هسته ای گرانقیمت استفاده می شود و نه انرژی خورشیدی این است که اگر از هیدروژن به عنوان باتری 
مایع در نیروگاه ها استفاده کنیم این برنامه مقرون به صرفه خواهد بود و مقادیر اضافی آن را می توان با قیمت ارزان فروخت.

فیلمبازی

نقش پررنگ ژن ها در اثر بخشی ورزش
مطالعه ای جدید نشــان می دهد که ژن ها نقش مهمی 
در واکنش بدن به ورزش ایفا می کنند. در این تحقیقات 
چندین ژن خاص که در اثرگذاری فعالیت های فیزیکی 

مختلف بر بدن نقش دارند مشخص شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، این تحقیقات 
که در مجله ی »PLOS ONE« منتشــر شده است، 
به رهبری متخصصین مرکز ورزش دانشــگاه »آنگلیا 
روسکین«)ARU( در انگلیس انجام گرفت. محققان 
دریافتنــد کــه ۷۲ درصد تفاوت میــان نتیجه  بخش 
بودن نوع خاصی از ورزش در افراد گوناگون ناشــی از 
تفاوت های ژنتیکی است. دانشمندان سه هزار و ۱۲ فرد 
بزرگسال در سنین ۱۸ تا ۵۵ که پیشتر در فعالیت های 
ورزشی شرکت نکرده بودند، مورد بررسی قرار دادند تا 

اثر ژن ها بر سه نوع مهم ورزش را دریابند. ورزش های مقاومتی، هوازی و بی هوازی سه عامل اصلی در شکل گیری تناسب اندام، سالمت و 
کیفیت زندگی افراد هستند و همه ی داوطلبینی که در این آزمایش شرکت داشتند پس از انجام این فعالیت های ورزشی به میزان متفاوت 
پیشرفت کردند. با ادغام داده های ۲۴ مطالعه جداگانه، محققان دریافتند که تفاوت های ژنتیکی به میزان ۷۲ درصد بر نتیجه  ورزش های 
مقاومتی در افراد گوناگون اثر می گذارند. در همین حال، تفاوت های ژنتیکی مسئول ۴۴ درصد تفاوت در اثربخشی ورزش های هوازی بود 
و در ورزش های بی هوازی این میزان به ۱۰ درصد رسید. از عوامل اثرگذار دیگر می توان به رژیم غذایی، آسیب دیدگی ها و استراحت حین 
ورزش و بعد از ورزش اشاره کرد. هر ژن دارای چندین الل)Allele( است و نوع الل در اثرگذاری ژن نقش دارد. محققان بر این باورند که 
این الل ها باعث واکنش متفاوت افراد در برابر فعالیت های ورزشی یکسان می شوند. به طور کلی در این مطالعه ۱۳ ژن به همراه الل  هایشان 
به عنوان عوامل موثر بر ورزش های مقاومتی، هوازی و بی هوازی شناســایی شدند. محققان می گویند، انجام آزمایش ژنتیک می تواند به 
طراحی ورزش  مخصوص برای هر فرد کمک کند. این موضوع می تواند برای همه ی افراد از بیمارانی که تحت درمان توانبخشی هستند 
تا ورزشکاران حرفه ای مفید واقع شود. هنری چونگ )Henry Chung(، نویسنده اصلی این مقاله می گوید: ما می دانیم که ورزش برای 

بدن مفید است اما همه ی ما حتی با انجام ورزش یکسان، به میزان گوناگونی پیشرفت می کنیم. 

کمبود بنزین در اروپا و افزایش جهانی قیمت این سوخت

طرحروز

دانستنیها

داریل کگل

مادامی که نظام حزبی نداشته باشیم نه مردم ساالری واقعی داریم 
و نه پاسخگویی دست اندرکاران

ادامه از صفحه2
نماینده مجلس دهم در ادامه در مورد فایل صوتی افشا شده دکتر ظریف گفت: من معتقدم که حتماً یک کار ناپسند، خائنامه و بی مروتی و ناجوانمردی و ضد 
اخالقی بود و این موضوع هم به اصولگرایان مربوط نیســت. در همان دولت جناب آقای روحانی این کار صورت گرفت و می دانید که در تاریخ شــفاهی مرسوم 
اســت معموالً بعد از ۲۰ ســال یا ۳۰ سال بعد باید منتشر شــود معتقد هستم کسانی که این کار را کردند اگر در این دنیا مجازات نشوند حتماً باید روز قیامت 

پاسخگو باشند.  
من معتقد هستم که جناب آقای ظریف دلسوز نظام بودند و دلسوز منافع ملی بودند. ایشان در رابطه با بحث میدان و دیپلماسی قطعا منظورشان تخریب حاج 
قاسم نبود. در آن فایل صوتی یک سری درد و دل هایی داشتند که مثال من که وزیر امور خارجه بودم نباید خبردار شوم که بشار اسد تشریف آورده؛ من معتقد 
هستم که این درد و دل ها چیز های طبیعی بوده است که در آن تاریخ شفاهی مطرح شده اما یک عده ای خیلی ناجوانمردانه این فایل را قبل از اینکه حتی در 

ایران پخش شود به رسانه های خارجی دادند. این کار درستی نبود . 
دبیرکل حزب مردم ســاالری در پاســخ به اینکه چرا دولت ها پاسخگو نیستند گفت: من از دلســوزی حاج آقا قیومی که از پیشکسوتان شاخه روحانیون حزب 
مردم ساالری هستند و سال ها در خدمتشان هستیم و برادر شهید هستند تشکر می کنم؛ به نظرم ۱۲۰ حزب فعلی در مرحله اول می توانند به ۲۰ حزب خالصه 

شوند اگر قانون جدی بخواهیم برای احزاب داشته باشیم. 
حاال من کمی  اصالح می کنم ســخنان حاج آقا قیومی را؛ ایشــان گفتند که احزاب پاسخگو نیستند. اصال ما کدام دولت حزبی داشتیم که پاسخگو بودند آقای 

خاتمی هم دولت حزبی تشکیل نداد احمدی نژاد هم که کال می گفت: حزب سم مهلک کشور است.
آقای روحانی هم می گفتند احزاب آمده اند دستشــان درد نکند اما بروند کمی اســتراحت کنند تا بعداً هر وقت زمانش شد بحث کنند؛ این دولت هم که شعار 
داد من جناحی وارد نمی شــوم. همین دولت هم ای کاش براســاس یک حزب می آمد؛ نیروهایش در قالب یک حزب نمی گنجد. خیلی ها به بنده می گویند که 
شــما پل مدیریتی نیستید؛ گفتم یعنی چه، گفتند شــما فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق)ع( و فوق لیسانس را آنجا گرفته اید همه بچه های امام صادق دارند 

می آیند. گفتم آنها هم چند دسته هستند. سراغ من که نیامدند و اگر بیایند هم رغبتی ندارم.
من عرضم این اســت که بگوییم حزب امام صادقی ها آیا واقعاً حزب هســتند، خیر نیستند یا بگوییم حزب موتلفه در این دولت موتلفه چه نقشی دارد و امثال 
اینها. لذا من تصحیح می کنم فرمایشات شما را درست است که ما واقعاً اگر می خواهیم احزاب در کشور داشته باشیم بتوانیم به صورت قانونمند دولت حزبی 
شکل دهیم آن وقت است که نمی تواند دولت پاسخگو نباشد. دولت اگر واقعاً حزبی باشد باید آنقدر خدمت صادقانه به مردم بکند تا دوباره رای انتخابی مردم 

را داشته باشد . ولی االن دیگر باری به هر جهت است.
کواکبیان در مورد دیدگاه های مختلف داخل جبهه اصالحات گفت: زمانی بنده خدایی گفته بود جبهه اصالحات بین العباســین هســت از عباس دوزدوزانی تا 
عباس عبدی. چند ســال قبل بنده خدایی گفته بود که بین المصطفیین هســت از مصطفی تاج زاده تا مصطفی کواکبیان. باالخره ببینید این چیزایی که شما 
می فرمایید وجود دارد و ما منکر آن نیســتیم ســالیق مختلف دیدگاه های مختلف و نقطه نظرات مختلف وجود دارد اتفاقا ما چون به یک حزب اجازه دولت 
حزبی برای فعالیت نمی دهیم خانه احزاب داریم و بنده در زمان آقای تاج زاده که معاون سیاســی وزیر کشــور بودند آن را شــکل دادیم و ما در خانه احزاب 
اصاًل مشکل نداریم و سیستم هفت اصالح طلب، هفت اصولگرا و هفت نفر مستقلین را قرار دادیم اما در عرصه قدرت مشکل وجود دارد و به نظرم برای حل 

مشکالت کشور باید گفتگوی ملی شکل گیرد.
کواکبیان در مورد حجاب اختیاری گفت: درباره زنان سخن بسیار زیاد است اما درباره حجاب من بگویم نه حجاب اجباری را می پسندم و نه حجاب اختیاری 

را البته باید در این خصوص توضیح داده شود.
 من معتقد نیســتم به زور می توان مردم را به حجاب واداشــت حتما گشت ثاراهلل؛ گشت بقیه اهلل با گشت انصاراهلل و یا... بیاید به زور حجاب را اجرا کند و این 
موضوع هیچ جواب نخواهد داد البته این را هم قبول ندارم از فردا هرکسی هر جوری که دلش خواست در جامعه حاضر شود قطعاً این هم معنا ندارد. ما متعهد 
هســتیم یک حداقل هایی می بایست رعایت شــود؛ ما در اداراتمان یک ضوابطی داریم که باید رعایت شود ضمن اینکه وقتی دیپلمات هم از کشوری دیگر به 

ایران می آید ما پروتکل های کشور را به او می گوییم و او باید حداقل حجابی را رعایت نماید.
کواکبیان با رد این نظر که بخواهیم در مورد واکسن برخورد سیاسی کنیم گفت: درباره واکسن نیز ما بسیار بد عمل کردیم؛ آن از وزیر قبلی که واقعاً مصیبتی 
بود و این از این وزیر فعلی که می گوید وزیر قبلی بســیار خوب عمل کرده اســت؛ ما همچنان تکلیفی برای واکسن نداریم. یکی می گوید ۵۰ میلیون دوز وارد 
کرده ایم؛ یکی می گوید ۷۰ درصد واکســن زده ایم؛ یکی می گوید تردد شــبانه نداریم؛ یکی می گوید شــبانه داریم. یکی می گوید مدارس باید باز شــود؛ یکی 
می گوید هنوز تصمیمی برای بازگشایی آن نداریم و این نشان دهنده آن است که سیستم یک پارچه ای درباره واکسن نداریم. درباره کرونا یک تصمیم درست 
نگرفته ایم ببینید حداقل ۱۲۰ هزار نفر را از دســت داده ایم و این باعث تاســف است؛ به هرحال ناکارآمدی و خیانت و سهل انگاری و خلط بحث علمی با بحث 

کارشناس سه ضعف ما در بحث واکسیناسیون عمومی در مقابله با کرونا بود.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در مورد برنامه اداره کشــور گفت: بنده رونمایی داشتم در زمان انتخابات ریاست جمهوری؛ ۵۰ 

برنامه بود که ۵۰ گل می بایست شکوفا شود. اتفاقا همه دلسوزان نظام دست به دست هم دهیم تا این برنامه ها اجرایی شود. 
ما دوســال پیش در  آنکارا با احزاب ترکیه نشســت داشتیم و با جانشین اردوغان دیدار کردیم و نشســت هایی با چهار حزب آنان داشتیم که جانشین حزب 
عدالت و توسعه گفت ما ۱۵ میلیون عضو رسمی داریم و در آنکارا چندین دفتر داریم که همه حزب های ما را جمع نماییم اعضای آن به صدهزار نفر نخواهد 

رسید اما آنجا یک حزب ۱۵ میلیون عضو دارد.
 بعد از آن آمدم ایران و در مجلس نطقی داشــتم و گفتم که ما فکر می کردیم کشــورهای همسایه فقط در بحث اقتصادی از ما پیشرفت داشته اند در صورتی 
که در توســعه سیاســی نیز از ما پیشرفت های بهتری داشــته اند در صورتی که ما قرار بود در ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه باشــیم اما واقعاً در چهار سال آینده 
ایــن امــر تحقق می یابد؛ قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد و همه ما چه اصالح طلب و چه اصولگرا مقصریم و تنها راه چاره این اســت همگی دســت در دســت 
 هم دهیم و برنامه ریزی نماییم؛ براســاس اصول عقالنی و براســاس همان قواعد شرعی؛ براســاس یک رضایت مردمی کار جدی انجام دهیم تا نگران چندین 

سال آینده نباشیم.

خبر

خودروی جدید ولوو 
عاشق محیط زیست است!

ولوو ســی۴۰ ریچارج ۲۰۲۲ یکی از جدیدترین ها و دومین 
خودروی تمامی الکتریکی کمپانی ولوو اســت که براســاس 
پلتفرم CMA توســعه یافته اســت. پلتفرم مذکور در دیگر 
محصول آینده نگر ولوو یعنی پولســتار ۲ نیز اســاس کار را 
تشــکیل داده اســت. ریچارج به عنوان یک کراس اوور جمع 
جور از طراحی اســپرت بهره می برد بویژه در قسمت ستون 
آخر که شیب زیبایی ایجاد شده تا حس یک فست بک جوان 
پســند را نیز همراه خود داشته باشــد. اما در بخش پیشرانه 
نیز می توان همچنان روحیات اســپرت ایــن خودرو را مورد 
تاکید قرار دارد زیرا ۲ موتور الکتریکی فعال مجموع خروجی 
۴۰۲ اســب بخار را ارائه می دهند که برای این کالس عددی 
جذاب و قابل تحســین منطبق بر استانداردهای کیفی ولوو 
محسوب می شــود.موتورهای الکتریکی فعال در سامانه تمام 
چرخ محرک، انرژی مــورد نیاز خود را از باتری ۷۵ کیلووات 
ســاعت تامین می کنند که برد حرکتی ۴۲۰ کیلومتر را در 
اختیار خودرو قرار می دهــد. خودرو طی ۴.۷ ثانیه از حالت 
توقف به ســرعت ۱۰۰ کیلومتر برســاعت می رسد. سیستم 
مدیریت باتری از فناوری شارژ سریع پشتیبانی می کند تا طی 
۳۳ دقیقه از ۱۰ درصد ظرفیت به ۸۰ درصد برســد. سی۴۰ 
ریچارج نه تنها در قسمت پیشرانه خودرویی سبز محسوب می 
شود بلکه در جزئیات کابین نیز به نوعی محیط زیستی است! 
زیرا به هیچ عنوان از چرم حیوانی برای توســعه این قسمت، 
استفاده نشــده است. از امکانات کابین می توان به شارژر بی 
سیم، نمایشگر دیجیتال اطالعات کیلومتر، پشتیبانی از گوگل 
مپس، پشتیبانی از فرمان های صوتی، سیستم صوتی از برند 
حرفه ای هارمن کاردون، نورپردازی هوشــمند داخلی، سقف 
پانورامیک شیشه ای با فیلتر UV، امکان تنظیم دمای مطلوب 
کابین از طریق اپ اختصاصی تلفن هوشمند پیش از ورود به 
آن و ... اشاره کرد. در بخش ایمنی نیز مواردی شامل: هدالیت 
تطبیقی بــا ۸۴ المپ ال ایی دیــی اختصاصی در هر چراغ، 
دوربین ۳6۰ درجه، سنسورهای هشدار برخورد، نمایش نقاط 
کور دید راننده، هشــدار خروج از خط و دستیار حفظ خودرو 

بین خطوط، کروز کنترل تطبیقی و ... اشاره کرد.

تختگاز


