
نگران »عهد شکنی«
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی، نزدیک به محمدباقر قالیباف، این روزها نشست هایی 
تحت عنوان »جلسات هم اندیشی« با شخصیت های مطرح اصولگرا برگزار می کند. جلسه دیروز 
این جمعیت با محمد نبی حبیبی دبیر کل جمعیت موتلفه بود و جلسه امروز آن با احمد توکلی، نماینده 
اصولگرای مجلس. در هر دوی این جلسات همانند هر نشست دیگری از اصولگرایان بحث روز و 

صفحه 3دغدغه اصلی این جریان سیاسی، موضوع محوری بود: ائتالف اصولگرایان ...
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وساطتت پروین و دایی هم 
موثر نبود

رییس  جمهور:

حمله به اماکن دیپلماتیک حمله به آبروی نظام است
رییس  جمهوری با اشاره به اعدام نابجا و ظالمانه شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان، گفت: این عالم 

گرانقدر به دالیل واهی و انتقاد از حاکمیت دولت عربستان به زندان رفت و به ناروا محکوم و اعدام شد 
که در عرف قانونی هیچ کشوری فردی به دلیل انتقاد، سر بریده و به صورت فجیع اعدام نمی شود. رییس  

جمهوری بار دیگر حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد را حرکتی »غلط و 
غیرقانونی« دانست و از وزارتخانه های اطالعات و کشور خواست با مأمورانی که احتماال در بروز این 

حادثه قصور و کوتاهی داشته اند، قاطعانه برخورد و گزارش آن را به مردم اعالم کنند. روحانی ادامه 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3داد: افرادی که از روی نادانی و یا وابستگی به این اماکن حمله نمودند ... صفحه 7

در حالی که اخبار از آزاد شدن 
سوشا مکانی در عصر امروز 
خبر می داد امــا دروازه بان 
پرحاشیه پرسپولیس همچنان 
مهمان زنــدان اوین 
اســت. در میان  ...

اظهارات وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی

ظریف: بــا کری تماس های زیادی داشــته ام 
صفحه 4

صفحه 2

رییس دفتر هاشــمی رفسنجانی 
درپاسخ به ســوالی درباره تالش 

برادرش برای  ...

آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: قطع 
روابط دیپلماتیک از ســوی برخی 

دولت های ضعیف ...

محســن رهامی رئیس کارگروه 
تعامل و رایزنی شورای هماهنگی 

جبهه  ...

از تشکیالت 
جدید خبر 

ندارم

 قطع برخی 
روابط رفع عیب 
به حساب می آید

 حامی دولت 
در ائتالف 

اصالح طلبان

مشکوکیم

کره شمالی مدعی آزمایش 
یک بمب هیدروژنی شد 

دولت کره شمالی امروز اعالم کرد با موفقیت دست 
به آزمایش یک بمب هیدروژنی زده اســت. شــبکه 
تلویزیون دولتی کره شــمالی امروز با اعالم این خبر 
افزود: »کره شــمالی به دلیل ادامه سیاســت های 
خصمانه واشــنگتن علیه پیونگ یانــگ، مجبور به 
توســعه زرادخانه سالح های هسته ای خود است«. 
در صــورت صحت ایــن خبر، این اقــدام دولت کره 
شمالی گام مهم دیگری در توسعه زرادخانه هسته ای 

صفحه 4این کشور به شــمار می رود ...

آمارهای باور نکردنی از 
دنیای موبایل در سال 2015
موسســه Flurry اکنون برای مدت هفت ســال 
است که گزارش های جامعی در مورد دنیای موبال 
و اپلیکیشــن ها منتشــر میکند و طی این سالهای 
آنچه تماما مشــهود است، رشــد بی وقفه این حوزه 
میباشــد. در ســال 2015 نیــز این رشــد همچنان 
ادامــه داشــته اســت و آمارهای جالــب توجهی در 
آخرین گــزارش Flurry در این رابطه وجود دارد.
بر اســاس ایــن گزارش، در ســال 2015 متوســط 

صفحه 5میزان استفاده از اپلیکیشن  ...

فراماده ای که از سرعت 
رایانه ها پیشی می گیرد

گروهی از دانشمندان موسســه فیزیک و فّناوری مسکو 
کادمی علوم روســیه فراماده  و مؤسســه فیزیک نظری آ
یا متامــاده ای دو بعــدی طراحی کرده اند کــه از عناصر 
نقره تشــکیل شــده اســت و نور را به صورت غیرمعمولی 
منکســر می کند. نتایج مدل ســازی های رایانه ای نشان 
داد کــه این مــاده می توانــد عملکرد بســیار خوبی برای 
نورهایی در طول موج 400 تا 500 نانومتر داشــته باشــد 
که شــامل نور بنفش، آبی و آبی روشــن است. کارایی در 

صفحه 5این حالت به صورت درصد نوری ...

چگونه به جنگ دانه های 
سفید آزار دهنده برویم؟

شوره سر شــما ممکن اســت خفیف یا بسیار شدید 
باشــد. بنابراین ممکن اســت، با رعایــت چند نکته 
موفق به درمان شوره سر شوید. ولی در برخی مواقع، 
شوره سر می تواند نشــانه یك مشکل اساسی باشد.
معموال به پوســت ســر خود توجــه نمی کنیم، مگر 
اینکه مشــکلی داشــته باشــد. برای مثال وقتی که 
ســر شــوره می زند و دچار خارش و پوســته پوســته 
شــدن ناشی از آن می شــود، به محض ظاهر شدن 

صفحه 6این عالئم، دلیلی می شــود ...

خداحافظی صادقیان با 
فوتبال بی رحم!

پیام صادقیان هافیک خالق ســابق تیم های ذوب 
آهن و پرســپولیس و این فصل نفت تهران با انتشار 
پیامی در اینستاگرام اعالم کرد قصد دارد از فوتبال 
بــی رحــم)!( خداحافظی کند. ایــن بازیکن به رغم 
بازی تکنیکی که داشــت اما نتوانســت در تیم ملی 
جایی داشته باشــد ضمن اینکه ممکن است وقتی 
ایــن مطلب را مــی خوانیــد او از تصمیــم اخیرش 
منصرف شده باشد. صادقیان اما در دو سالی که تیم 

صفحه 7پرســپولیس را همراهی می کرد  ...

صفحه 2

ضرب العجل دو هفته ای برای یافتن عامالن و آمران حمله به سفارت
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 گاهی قطع برخی روابط رفع عیب به حساب می آید
آیت الله مکارم شیرازی گفت: قطع روابط دیپلماتیک از سوی برخی دولت های ضعیف و ناتوان که هیچ نقش و جایگاهی 
در جهان ندارند، موضوعی نیست که برخی به خاطر آن نگران شده اند. این مرجع تقلید در جلسه درس خارج فقه خود در 
مسجد اعظم قم، افزود: برخی وقتی می شنوند عربستان قطع رابطه کرده و چند کشور جیره خوار به دنبال آنها اقدامی انجام 
داده اند، هول می شوند و خیال می کنند آسمان به زمین آمده است. هیچ مهم نیست، برخی رابطه ها گاهی برای انسان عیب 
است و قطع آن رفع عیب به حساب می آید. آیت الله مکارم شیرازی افزود: این که چند مزدور پول بگیرند و به دنبال سعودی ها 
حرکات ناموزونی انجام دهند، چندان اهمیتی ندارد. آن هم کشــورهایی که هیچ نقشی در دنیا ندارند و دولت هایی ناتوان 

و ضعیف محسوب می شوند. اینها چیزی نیست که در روحیه ملت ما تاثیر بگذارد. وی گفت: روزی می رسد که همین ها با التماس بر می گردند و تقاضای 
ارتباط و برقراری روابط دیپلماتیک می کنند، دنیا در پی اعدام عالم شجاع و بیگناه این ها را محکوم کرد. گفتند کاری کنیم که این اثر برچیده شود و آمدند این 
بازی را راه انداختند. تعرض و تخریب برخی اماکنشان نیز بهانه به دستشان داد که البته همه مسئوالن این حرکت را نادرست خواندند و از پیگیری این مساله 
خبر دادند. وی بیان کرد: امروز پرده ها کنار رفته و باطن سعودی ها هویدا شده است، یکی از مطبوعات غربی نوشته بود عربستان سعودی نفت، خرما و 
تروریسم صادر می کند، برای غربی ها نیز این مساله به وضوح ثابت شده است. آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که »زادگاه و کانون تروریست ها عربستان 
سعودی است« گفت: اندیشه های تکفیری همچنان در مدارس این کشور تدریس می شود، علما باید ریشه های این اندیشه را با استدالل و منطق بزنند، 

تا افراد فریب آنها را نخورند. ما به سهم خودمان اقداماتی انجام داده ایم و در آینده نیز فعالیت هایی انجام خواهیم داد.

ورزشکارنماها و هنرمندنماها باید طرد شوند
دادستان تهران به ورزشکاران و هنرمندان مبنی بر رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی هشدار داد. »عباس جعفری 
دولت آبادی« با اشاره به انتشار عکس های نامناسب یک ورزشکار در فضای مجازی، افزود:  این رفتار برخالف منش پهلوانی 
و روح جوانمردی است و هنرمندان باید از انتشار عکس های نامناسب در فضای مجازی پرهیز و ورزشکاران و هنرمندان 
اصیل، ورزشکارنماها و هنرمندنماها را طرد کنند.  جعفری دولت آبادی افزود: انتشار عکس های خالف موازین اسالمی 
از برخی ورزشکاران و هنرمندان در فضای مجازی باعث شد دادستانی تهران از جنبه عمومی جرم ورود کرده و با متخلفین 
برخورد کند.  دادستان عمومی و انقالب تهران خطاب به جامعه ورزشکاران و هنرمندان تاکید کرد: ورزشکاران و هنرمندان 

اصیل، باید افراد هنرمندنما و ورزشکارنما را از جامعه ورزشی و هنری طرد کنند تا به واسطه اقدامات برخی افراد متخلف، پیامدهای آن متوجه جامعه هنری و 
ورزشی کشور نشود.   جعفری دولت آبادی ضمن هشدار به ورزشکاران و هنرمندان اعالم کرد: در هفته های اخیر عکس ها و تصاویر نامناسب و خالف شئون 
اسالمی در فضای مجازی منتشر شد که منجر به تشکیل چند پرونده قضایی گردید ومدعی العموم در چنین مواردی به وظایف ذاتی خود عمل می کند.  
وی تصریح کرد: طی سه هفته گذشــته عده ای با ورود به حریم خصوصی دیگران، تصاویر خصوصی افراد را در فضای مجازی منتشر کردند که با اقدام 
به موقع دادستانی مواجه شد. دولت آبادی افزود: در یک مورد، پس از تشکیل پرونده، متهم شناسایی و دستگیر شد پرونده منتهی به صدور کیفرخواست 
گردید. سایر موارد نیز تحت رسیدگی است.  دادستان تهران به نقش مؤثر خانواده ها در نظارت بر فرزندان در مقابله با آسیب ها و تهدیدهای موجود در فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی اشاره کرد و تاکید نمود: خانواده ها باید در این حوزه نظارت جدی و بیشتری داشته باشند. 

بی تجربگی و فرقه گرایی 
حاکمان جوان سعودی

ابراهیــم جعفــری، وزیر امــور خارجه عــراق عصر 
چهارشــنبه با علی شــمخانی، نماینده مقام معظم 
رهبری دیــدار و پیرامون آخرین تحــوالت منطقه و 

راهکارهای مقابله با تروریسم گفت وگو کرد.
 آقای شــمخانی با تقدیر از مجاهــدت های مردم و 
دولت عراق در مقابله با گروههای تروریســتی تاکید 
کرد: عملیات های موفق ارتش و نیروهای مردمی 
موجب انفعال و عقب نشــینی تروریســت ها و نوید 
بخش فرا رســیدن روزهای بازگشت کامل امنیت به 

عراق و منطقه شده است.
وی تصریح کرد: برخالف سیاست اصولی جمهوری 
اســالمی ایران که حمایت از خواســت و اراده ملت 
هاست، متاسفانه شــاهدیم که برخی کشورها برای 
بمباران و کشتار مردم بی دفاع یمن از مزدوران قاتل 
خارجی مانند بلک واتر استفاده می کنند و روز به روز 

تنش و ناامنی را در منطقه توسعه می دهند.
دریابان شــمخانی افزود: اعدام یک عالم دینی که 
خواستار تقریب مذاهب اسالمی و توجه به مطالبات 
مردمی توســط حاکمیت ســعودی بود تاســف بار و 
غیرقابــل قبول و برخاســته از سیاســت های فرقه 
گرایانــه اســت. شــمخانی با اشــاره به کارشــکنی 
عربســتان ســعودی و همســو شــدن این کشور با 
اقدامات مخــرب رژیم صهیونیســتی در مذاکرات 
هســته ای میان ایــران و 1+5 افــزود: بی توجهی 
حاکمان بی تجربه این کشــور به منافع مسلمانان و 
کشورهای اســالمی و بکارگیری ظرفیت های خود 
به عنوان بخشی از جهان اسالم در مسیر تخریب و 
کشتار مسلمانان رویکردی شــگفت آور و غیرقابل 
پذیرش است. وی با اشاره به اظهارات سران برخی 
کشــورها مبنی بر اینکه داعش تا ســال ها در عراق 
و ســوریه خواهد ماند خاطرنشــان کرد: کشورهای 
فرامنطقه ای از درک واقعیت های صحنه و قدرت و 
توان مردم عراق و سوریه عاجزند و تصور نمی کردند 
نقشــه های آنان برای ایجاد ناامنی و تفرقه با عزم و 

اراده ملت های مسلمان با شکست مواجه شود.
دبیرشورای عالی امنیت ملی افزود: داعش هر چند 
تهدیدی خطرناک محســوب می شــود اما فرصت 
هایــی مانند اتحــاد و همدلی در میان کشــورهای 
منطقه و میان ملت های مسلمان ایجاد نموده است 
که با گسترش روابط فرهنگی، سیاسی  و همکاری 
های اقتصادی، امنیتی و راهبردی می تواند زمینه 

ساز رشد و توسعه بیشتر کشورهای مسلمان شود.
نماینده مقام معظم رهبری در شــورای عالی امنیت 
ملی خاطرنشــان ســاخت: به منظور تامین امنیت 
پایدار و رشد و پیشرفت دو کشور ایران و عراق و تبدیل 
شــدن به الگویــی در روابط منطقــه ای، همکاری 
های راهبردی در زمینه های سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی و امنیتی بیش از پیش قابل گسترش است.
ابراهیم جعفــری وزیر امورخارجه عــراق نیز در این 
دیدار با تقدیر از تالش های ارزنده جمهوری اسالمی 
ایران در عرصه های سیاسی، امنیتی و نظامی برای 
مقابله با تهدیدات گروه های تروریســتی بر توســعه 
همکاری های همه جانبه دو کشور و استمرار رایزنی 

ها به منظور حل مسائل منطقه تاکید کرد.
وی با محکوم کردن اعدام شــیخ نمــر باقر النمر و 
ضــرورت توجه به وحدت و تقریب میان مســلمانان 
در مقابله بــا توطئه هایی که علیه جهان اســالم در 
جریان است اظهار داشت: همه کشورهای اسالمی 
می بایســت با اولویت قرار دادن مبارزه با تروریســم 
تکفیــری، مجموعه ظرفیت های مادی و انســانی 
خود را در مســیر برقراری امنیت و ثبات در کشورها 

و مناطق در معرض تهدید تروریسم بسیج نمایند.

مشکوکیم
ضرب العجل دو هفته ای برای یافتن عامالن و آمران حمله به سفارت

شــنبه ای که گذشت بار دیگر شــاهد اتفاقی بودیم که هرچند در سطح جهانی 
عجیب و غریب می نماید، برای ایرانیان جزئی از خاطره تاریخی شــان اســت. 
خاطره ای که هر بار هزینه های سیاســی، امنیتــی، روانی و مالی فراوانی را به 

کشور تحمیل کرده است و به نظر نمی رسد هنوز درسی از آن گرفته باشیم. 
حمله به ســفارت خانه کشورها که طبق قانون درواقع بخشی از خاک آن کشور 
محسوب می شــود و نه خاک ایران، معموال به دست تعدادی جوان انجام می 
شــود. جوانانی که خود را انقالبی می خوانند، اما همیشــه چند قدم از انقالبی 
گری ملت و حکومت جلوتر حرکت می کنند و به همین علت هم از سوی افکار 

عمومی و مسئوالن محکوم می شوند. 
اما محکومیــت اقدامات باالروندگان از دیوار ســفارت ها درمــورد جدیدترین 
حرکتشان، متفاوت از همیشه بود. نیروی انتظامی و دادستانی از همان ساعات 
اولیه اعالم کردند نزدیک به 50 نفر در این باره دستگیر شده اند و بقیه نیز درحال 
شناسایی هستند. رئیس جمهور در بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد و توهین 
بــه آبروی نظام خواند و بر برخورد جدی با عامالن آن تاکید کرد، تا یک بار برای 
همیشه جلوی این دســت اقدامات گرفته شود. روحانی امروز نیز در نامه ای به 
رئیس قوه قضاییه درخواست کرده است تا به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی 
شود. ســاعتی پس از نامه روحانی نیز رئیس شورای امنیت کشور ضمن ابالغ 
دســتور تشکیل کارگروه چهار جانبه پیگیری مســئله، برای بررسی همه جانبه 
ایــن موضوع و اعالم نتیجــه،  حداکثر دو هفته مهلت تعیین کرد. وزیر کشــور 
به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور دســتور داد که با تشکیل کارگروهی 
متشکل از قوه قضائیه، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران، 
ضمن شناسائی عامالن اصلی و مداخله گر و سازمان دهندگان احتمالی پشت 
پرده، حادثه سفارت عربستان در تهران بررسی همه جانبه شده و حداکثر ظرف 

مدت دو هفته نتایج آن اعالم شود.

حمله ای که مشکوک بود
اما تفاوت بزرگ حمله به سفارت عربستان با حمله های قبل به سفارت خانه های 
دانمارک و بریتانیا، نه تنها محکوم کردن آن از ســوی مسئوالن بلکه مشکوک 
خواندن آن بود. موضوعی که در این چند روز هم از ســوی بســیج دانشجویی 
مطرح شــد، هم از طرف فرمانده ســپاه و نیروی انتظامی و هم از جانب دولتی 
ها و مجلســی ها. آن ها این احتمال را مطرح می کننــد که این رخداد، نه یک 
اتفاق ناشی از عدم کنترل احساسات انقالبی جوانان حرب اللهی، بلکه اقدامی 
سازمان دهی شده بوده است. برخی مشکوک اند که این رخداد در کنار اعددام 
شیخ نمر اساسا توطئه ای بوده است از سوی خود عربستان سعودی به همراهی 
اسرائیل. دو کشوری که به ویژه بعد از توافق هسته ای، از افزایش قدرت ایران در 
منطقه نگران اند. برخی دیگر نیز حمله به سفارت را به گروه های تندروی داخلی 
که مخالف دولت یازدهم و توافق هسته ای هستند، نسبت می دهند و می گویند 
آن ها با این اقدام قصد فشــار آوردن بر دولت و ســنگ اندازی در مسیر اجرای 
برجام را دارند. برای مثال سردار اشتری فرمانده ناجا امروز درخصوص حوادث 
رخ داده مقابل سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد مقدس  با بیان 

اینکه ناجا این موضوع را در دو ســطح داخلی و خارجی به جد پیگیری می کند، 
گفت: »اما من فکر می کنم این جریان مشکوک است. تجمع طبیعی است اما 
تعرض یک موضوع مشکوک است و به هیچ عنوان فرد انقالبی و دوستدار نظام 
کشور به خودش اجازه نمی دهد تعرضی به این شکل داشته باشید«. فرمانده ناجا 

در عین حال تاکید کرد که البته من این موضوع را به طور قطع بیان نمی کنم.
اشــتری با اشــاره به فرمایشــات رهبری اظهار کرد: »مقام معظــم رهبری در 
سال های گذشته نظرشان را صریحا در این باره اعالم کرده اند و من فکر نمی کنم 
کسی که می گوید دوستدار نظام است، به خودش چنین اجازه ای بدهد، اگرچه 

نیتش هم نیت سویی نباشد«.
ســردار کاظمینی ، فرمانده ســپاه محمد رســوال الله تهران نیز دو روز پیش با 
بیان اینکه حمله و به آتش کشــیدن سفارت عربستان در تهران کار بسیار غلط 
و اشــتباهی بود و به هیچ روی نمیشود این کار زشــت را توجیه کرد، گفته بود: 
»اطمینان داریم که این کار توسط نیروهای مومن و حزب الهی صورت نگرفته 
و این اقدام کامال سازماندهی شده بود«. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
نیز روز گذشــته با بیان اینکه اتفاقات اخیر نســبت به ســفارت عربستان از نظر 
شرعی قابل توجیه نیست و از نظر قانونی نیز در شان ملت بزرگوار ایران نیست، 
تاکید کرده بود: »باید به دقت بررســی شــود که چه دســت هایی پشت صحنه 
است که تالش می کنند این موضوع را تحت الشعاع قرار دهند«. نوبخت گفته 
بود: »اقدام نکوهش بار عده ای در حمله به سفارت عربستان مشکوک به نظر 

می رسد؛ چرا که سیاست هایی در پی داشت که برای عربستان نافع است«.
نوبخت در پاســخ به خبرنگاری که مدعی شد در حادثه سفارت عربستان گفته 
می شود افرادی منتسب به دولت عربستان اقدام به این کار کرده اند و حتی عده 
ای از مخالفان دولت روحانی حضور داشتند، گفت: »به این دسته بندی حتی 
می شود منتسبان به اسرائیل را هم اضافه کرد. چون این موارد منافع ملی ایران 
را مخدوش می کند و منافع برخی کشــورهای متخاصم با جمهوری اســالمی 

ایران را تقویت می کند«.
شکی نیســت آنچه شنبه شب اتفاق افتاد، آب به آسیاب دشمن ریخت و تنها و 
تنها به نفع مخالفــان داخلی و خارجِی صلح بود. اما پیداکردن عامالن و آمران 
این رخداد، تنها با جلــو رفتن روند قضایی و اعالم شــفاف آن به افکار عمومی 

امکان پذیر خواهد شد.

رد پای نفوذی ها
موضوع دیگری که در این چند روز مطرح می شود، موضوع نفوذ است و اینکه 
این اقدام به دست نفوذی ها یا به تحریک آن ها انجام شده است. آیت الله مکارم 
شــیرازی از اولین افرادی بود که این موضوع را مطرح کرد. وی در درس خارج 
فقه خود گفت: »نفوذی ها تا چنیــن فرصت هایی پیش می آید به دنبال ماهی 
گرفتن از آب گل آلود هســتند و می خواهند کاری کنند که عداوت بین شیعه و 

سنی بیشتر شود و درگیری ها گسترش یابد و به اهدافشان برسند«.
حجت االسالم سیدعلیرضا پناهیان نیز روز دوشنبه در اجتماع اعتراضی مردم 
و بسیج دانشجویی به اعدام شیخ نمر که در میدان امام حسین تهران برگزار شد 

گاه و فهیم هستند و بروز اتفاقات مرتبط با سفارت عربستان  گفت: »ملت ایران آ
در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، ناشی از حضور و نفوذ برخی عوامل 

خارجی در میان مردم با هدف ضربه زدن به انقالب و کشور بود«.
اما کســانی که دســت نیروهای مخالف دولت را در این اقدام می بینند نیز، از 
لطظ »نفوذی« برای آن ها اســتفاده می کنند. برای مثال سایت عصرایران در 
یادداشتی می نویسد: »بسیار بسیار نابخردانه است اگر بپنداریم تمام این نتایج، 
محصول یک اقدام احساسی و خودجوش مردمی بوده است. بی هیچ تردیدی 
اراده ای در پشت توحش نیمه شبی بود که به سفارت حمله کردند«. این سایت 
با بیان اینکه خبرنگاران عصر ایران که برای تهیه گزارش به محل ســفارتخانه 
رفته بودند، گزارش کرده اند که در اطراف محل، خودروهای شخصی متعددی 
با پالک های قم و کرج را دیده اند که مهاجمان را به آنجا رســانده بودند، ادامه 
می دهد: »شاید سرنخ خودروهای پالک قم، به جریان های افراطی شناخته 
شده از یک سو و جریان شیعه انگلیسی که مدتی است توسط یکی از روحانیون 
تندرو در قم ترویج می شوند و حتی شبکه ماهواره ای نیز در اختیار دارد، برسد«. 

مسئولیت نیروی انتظامی
اما موضوع دیگری هم که در این میان باید به آن توجه کرد، مســئولیت نیروی 
انتظامی در این ماجراســت اســت، در حالــی که با توجه به میزان حساســیت 
ایجادشده پس از اعدام شیخ نمر، اعتراضات افراد درمقابل سفارت عربستان 
و در تهران و کنســولگری آن در مشــهد قطعا پیش بینی پذیر بوده است و بنا به 
اظهارات ســخنگوی وزارت امور خارجه پیش تر به نهادهــای انتظامی در این 
خصوص هشدارهای الزم داده شده اســت، ناتوانی از پیشگیری از این اتفاق، 
ســوال برانگیز است و انتقادهای بسیاری را در چند روز اخیر متوجه آن ها کرده 

است.
دو روز پیــش منتظرالمهــدی ســخنگوی نیــروی انتظامی دربــاره اظهارات 
سخنگوی وزارت کشور مبنی بر اینکه هشدارها و تذکرات الزم به پلیس داده شده 
بود گفته بود: »پیش بینی های الزم در این خصوص انجام شده بود و نیروهایمان 
را هم تقویت کرده و افزایش داده بودیم. اما  مردم را خیلی وقت ها نمی شود زد، 
آخرین درمان روش سلبی است«. موضوعی که با پاسخ نوبخت سخنگوی دولت 
مواجه شد: »کسی از پلیس نخواسته است که مردم را بزند، بنابراین پلیس می 
تواند از سازو کارهای مختلف برای صیانت از محدوده هایی تعیین شده استفاده 
کند ولی موضوع از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است تا مشخص شود 

چه کسانی قصور کردند یا از آنان به عنوان ابزار استفاده شده است «.
اما در سخنان امروز سردار اشــتری، فرمانده ناجا نیز به این موضوع اشاره شد. 
اشتری درخصوص با بیان اینکه ناجا از ابعاد مختلف حمله به سفارت را بررسی 
می کند، گفت: »چه کســانی که در داخل صحنه بودند را با یکســری امکانات 
بررسی می کنیم و چه اقداماتی که الزم بوده به موقع انجام شود، اما انجام نشده 
قابل بررسی است«.  حال با توجه به دستور رئیس جمهور برای بررسی خارج از 
نوبت پرونده و نیز ضرب العجل وزیر کشــور برای پیگیری موضوع، باید منتظر 

نتیجه این بررسی ها ماند.

پیگیری روز واکنش روز

حمله به اماکن دیپلماتیک حمله به آبروی نظام است
رییس  جمهوری با اشــاره به اعدام نابجا و ظالمانه شیخ نمر رهبر شیعیان عربســتان، گفت: این عالم گرانقدر به دالیل واهی و انتقاد از حاکمیت دولت عربستان به زندان رفت و به ناروا محکوم و اعدام 
شــد که در عرف قانونی هیچ کشــوری فردی به دلیل انتقاد، ســر بریده و به صورت فجیع اعدام نمی شــود. رییس  جمهوری بار دیگر حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد را 
حرکتی "غلط و غیرقانونی" دانست و از وزارتخانه های اطالعات و کشور خواست با مأمورانی که احتماال در بروز این حادثه قصور و کوتاهی داشته اند، قاطعانه برخورد و گزارش آن را به مردم اعالم کنند.
روحانی ادامه داد: افرادی که از روی نادانی و یا وابســتگی به این اماکن حمله نمودند، مجرم هســتند و از قوه قضائیه نیز تقاضا دارم قاطعانه و خارج از ســیر طبیعی پرونده های قضایی این موضوع را 
بررسی نماید. رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اماکن و میهمانان دیپلماتیک از لحاظ قانونی و بین المللی دارای مصونیت هستند و حمله به این اماکن در کشور، خالف شرع و قانون، 
حمله به آبروی نظام جمهوری اســالمی ایران و همانند حمله به خانه مردم است. رییس  جمهوری با اشاره به اینکه چنین رفتارهایی هر چند در پی خطای یک کشور، منطبق بر میهمان نوازی 

و فرهنگ اسالمی و ملی ایرانیان نیست، اظهارداشت: حمله کنندگان به اماکن دیپلماتیک از فرهنگ اسالمی، ایرانی و قانون دور هستند.

سیاسی
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نگران »عهد شکنی« 
سخنان صریح اصولگرایان در جمع حامیان قالیباف

جمعیت پیشــرفت و عدالــت ایران اســالمی، نزدیک به 
محمدباقر قالیباف، این روزها نشســت هایی تحت عنوان 
»جلسات هم اندیشی« با شخصیت های مطرح اصولگرا 
برگــزار می کند. جلســه دیروز این جمعیت بــا محمد نبی 
حبیبی دبیــر کل جمعیت موتلفه بود و جلســه امروز آن با 
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس. در هر دوی این 
جلسات همانند هر نشســت دیگری از اصولگرایان بحث 
روز و دغدغه اصلی این جریان سیاسی، موضوع محوری 

بود: ائتالف اصولگرایان. 
اما آنچه در این دو جلســه جلب توجه مــی کند، مخالفت 
و اظهار نگرانــی درخصوص حضور تندروهــا در ائتالف 
اســت. موضوعی که با توجه به پیوستن جلیلی به ائتالف 
در روزهای گذشــته و نیز اظهارات چند روز پیش موحدی 
کرمانی درخصوص حضور تندروها در ائتالف اصولگرایان، 
از طرفی نشان از این دارد که همچنان اختالف ها در این 
خصوص باقیســت و از ســوی دیگر نشــان از آن دارد که 
قالیباف و تشــکل نزدیک به او یکی از سرهای مخالفت با 
حضور تندروهایی مثل جبهه پایداری هستند. لذا ائتالف 
اصولگرایان یا جای قالیبافی ها خواهد بود یا جای تندروها 
و پایداری هــا، موضوعی که الریجانــی و طرفدارانش از 
مدت ها پیش به روشنی بر آن تاکید داشتند و چون موفق 
به بیرون راندن تندروها نشدند، خود نهایتا از ائتالف خارج 
شدند؛ اما قالیباف و طرفدارانش هنوز دارند بر سر آن چانه 
می زنند و با این حال نمی خواهند به صراحت الریجانی و 
طرفدارانش بر این اختالفات در حضور افکار عمومی تاکید 
کنند، هرچند می توان پیش بینی کرد اگر تندروها بمانند، 

قالیبافی ها هم جدا خواهند شد. 

جبهه پایداری، پاشنه آشیل اصولگرایی
احمد توکلی امروز در جلسه هم اندیشی جمعیت پیشرفت 
و عدالت ایران اســالمی یکی از مســائل اصلی بحثش را 
به فســاد اختصاص داد و درخصوص ربــط آن به ائتالف 
اصولگرایان گفت: »جلسات ائتالف اصول گرایان بیشتر 
محل چانه زنی ها و ســهم خواهی های سیاســی است و 
نتیجه آن هم همین می شــود که در نهایــت نمایندگانی 
انتخاب می شــوند که در راســتای فســاد اقدام موثری و 

مهمی انجام نمی شود«.
توکلی با بیان اینکه  گریزی از ائتالف نیست و ما در مقابل 
رقیبی هســتیم که اصالح طلب ها هســتند که اشخاص 
سکوالر در بین آن ها موجود و موثرند، تاکید کرد: »انتخاب 
روحانی نتیجه اشــتباهات اصول گرایان در انتخابات 92 

بود و اگر دوســتان عاقل بودند در حال حاضر فرد دیگری 
رییــس جمهور بود«. او همچنین به انتخابات 84 اشــاره 
کرد و گفــت: »اگر دوســتان عقل به خرج مــی دادند به 
جای احمدی نژاد، قالیباف رییس جمهور می شد که این 

اتقاق نیفتاد«.
توکلی همچنین در پاسخ به سوالی در باره حضور اعضاي 
جبهــه یکتــا  و وزرای دولــت احمــدی نــژاد در ائتالف 
اصولگرایان، گفت: »اگرچه اگر من قرار بود تصمیم بگیرم 
اجازه به حضور این ها نمی دادم چرا که به واسطه احمدی 
نژاد دور هم جمع شــده اند اما به هر حال االن هســتند و 
شخصا هم انسان های اصول گرایی هستند«. وی ادامه 
داد: »به نظر من پاشنه آشیل ائتالف اصولگرایان، جبهه 
پایداری اســت که می تواند شب آخر لیســتی را بدهد که 
تعــدادی را حذف کنــد و افراد خودش را اضافــه کند و در 
نتیجــه برخی رای نیاورند و رای آنها شکســته شــود. این 

اقدامی است که در مجلس قبلی انجام دادند«. 

نگران عهدشکنی برخی هستیم
در جلســه هم اندیشــی دو روز پیش جمعیت پیشــرفت و 
عدالت، محمد نبی حبیبی حضور داشــت. دبیرکل حزب 
موتلفه اسالمی در بخشی از اظهاراتش به دالیل ضرورت 
ائتالف در جریان اصول گرایی پرداخت و گفت: »ما از دو 
سال قبل که برای انتخابات جلساتی داشتیم به این نتیجه 
رســیدیم که بدون ائتالف یقینا به پیروزی دست نخواهیم 
یافت  همان طور که در انتخابات ریاست جمهوری شکست 

خوردیم.«. وی در تشریح دالیل شکست در انتخابات دوره 
یازدهم ریاســت جمهوری گفت: »وجــود و باقی ماندن 
کاندیدا هــای مختلف بــا رویکرد اصول گرایــی و تخریب 
همدیگر باعث ایجاد احساس تفرق در بین مردم شد و در 
نتیجه آن ناامیدی ایجاد شــده و منجر به شکست شد«. 
دبیر کل حزب موتلفه با تاکید بر این نکته که حتی با وجود 
ائتالف پیروزی صد در صد نیست بیان داشت: »پدر همه 

ما را احساس تکلیف در آورده است«.
حبیبی در پاســخ به نگرانی یکــی از اعضا درباره ســابقه 
عهد شــکنی برخی از چهره های حاضر در ائتالف گفت: 
»نگرانی از عهد شکنی نگرانی درستی است که ما هم داریم 
اما نمی توان به خاطر این نگرانی دست از تالش کشید«. 
دبیرکل حزب موتلفه اســالمی تاکید کرد: »ائتالف یعنی 
ثبات در اصول و انعطاف در سلیقه ها و اگر به این رسیدیم 

رفتارمان تغییر می کند«.
در این جلســه قربان زاده، دبیرکل این جمعیت پیشرفت و 
عدالت ســخن گفت. قربان زاده نیز در ضمن توضیحات 
خود به الزامات رســیدن بــه ائتالفی ایــده آل در جریان 
اصول گرایی پرداخت و گفت: »نگاه جمعیت بر این است 
که نباید قبیله گرایی جایگزین شایسته ســاالری در فرآیند 

تدوین لیست کاندیداهای ائتالف اصول گرایان شود«.
اما این اظهار نگرانی ها درحالیست که دو روز پیش موحدی 
کرمانــی، رئیس شــورای مرکــزی ائتــالف اصولگرایان 
درخصوص تالش برخی افراد تنــدرو برای حضور در این 
ائتالف گفته بود: »این یکی از مشــکالت سر راه ما است 

که اگــر بخواهیم آنان را در شــرایط فعلــی از اصولگرایی 
کنار بزنیم جامعه نمــی پذیرد، چرا که آنان در بخش های 
مختلفی نفــوذ کرده اند«. گفته ای که از طرفی نشــان از 
مخالفــت های بزرگ تشــکل های موجــود در ائتالف با 
حضور تندروها در ائتالف دارد و از سوی دیگر نشان از قوت 

احتمال حضور تندروها دارد. 
گفتنی است امروز غالمعلی حداد عادل سخنگوی شورای 
ائتالف اصولگرایان در واکنش به بعضی اظهارات درباره 
افراد و جریان هــای حاضر در ائتالف اصولگرایان گفت: 
»در ائتالف، همه افراد و جریان ها حضور دارند و تصمیم 
گیری بر اساس شاخص ها و اعتقاد به اصولگرایی صورت 

می گیرد«.

تشکیل کمیته تعیین صالحیت اصولگرایان
البته امــروز خبر دیگری نیز درمــورد ائتالف اصولگرایان 
مطــرح شــد و آن آغاز بررســی فهرســت های انتخاباتی 
در شــورای ائتالف اصولگرایان بــود. موضوعی که پرویز 
ســروری قائم مقام جمعیت رهپویان و حســین ابراهیمی 
عضو شورای مرکزی ائتالف اصول گرایان درخصوص آن 
سخن گفتند. خبرگزاری های به نقل از ابراهیمی همچنین 
اسامی اعضای دو کمیته اجرایی و بررسی کننده صالحیت 
نامزدهای شــورای مرکزی ائتالف اصول گرایان را اعالم 
کردند.  براین اساس کمیته اجرایی شورای مرکزی ائتالف 
اصول گرایان به ریاست علیرضا زاکانی تشکیل شده است 
و اعضای آن صــادق محصولی قائم مقام جبهه پایداری، 
عبدالحســین روح االمینــی نماینــده محســن رضایی، 
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اســالمی، مهدی 
ذاکری نماینده قالیباف و حجت االسالم ابراهیمی عضو 

جامعه روحانیت مبارز می شود.
همچنین کمیته بررســی کننده صالحیت نامزدها نیز به 
ریاست غالمعلی حدادعادل تشکیل شده است و اعضای 
آن شــامل حســین فدایی دبیــرکل جمعیــت ایثارگران، 
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، 
حجت السالم سید رضا تقوی قائم مقام جامعه روحانیت، 
حجت االسالم محمدرضا آشتیانی، صادق محصولی قائم 
مقام جبهه پایداری و عبدالحســین روح االمینی نماینده 

محسن رضایی می شود.
البته پس از انتشــار آن در سایت های خبری، حدادعادل 
سخنگوی این شورا اســامی منتشر شده به عنوان کمیته 
تعیین صالحیت را نادرست و غیردقیق اعالم کرد، هرچند 

او اطالعات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.

یک جریان سیاسی فاتح مجلس دهم نیست
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه آرمان اصالحات تشکیل مجلسی قدرتمند است، گفت: یک جریان سیاسی فاتح مجلس دهم نخواهد بود.سید 
محمد صادق خرازی در نشست خبری با اصحاب رسانه در بهشهر اظهارکرد: در جامعه ای که سخن از توسعه و پیشرفت است و از تجلی رأی مردم با آرمان عدالت صحبت 
می شود به نقش اساسی رسانه و اصحاب رسانه پی می بریم زیرا محال است در جامعه جهانی و خانواده ملل آرمان مردم محقق شود و در تحقق آن آرمان اصحاب رسانه 

نقش نداشته باشند.وی افزود: رسانه ها چشم هوشیار، تیزبین و بیدار آحاد ملت ها هستند و به همین دلیل در بسیاری از کشورها مورد محبت و توجه دولت ها قرار نمی گیرند.
خرازی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وضعیت مجلس آینده را چگونه ارزیابی می کنید و آیا اصالح طلبان لیست واحدی دارند؛ گفت: معتقدم یک جریان سیاسی 

فاتح انتخابات مجلس دهم نخواهد شد بلکه انتخابات موفقیت احزاب گوناگون را به دنبال دارد و با وجود آنکه وضعیت انتخابات در کالن شهرها با شهرهای کوچک متفاوت است 
معتقدم اکثریت مجلس دهم را عقال تشکیل می دهند.

از تشکیالت جدید خبر ندارم
رییس دفتر هاشمی رفسنجانی درپاسخ به 
سوالی درباره تالش برادرش برای راه اندازی 
یک تشــکیالت جدیــد روحانی در آســتانه 
انتخابات خبرگان رهبری اظهار داشت:  من 

چنین چیزی نشنیدم.
محمد هاشمی رییس دفتر آیت الله هاشمی 

رفسنجانی در حاشیه مراســم ختم دایی رئیس دولت اصالحات در مسجد 
نور تهران در جمع خبرنگاران درپاسخ به سوالی درباره تالش برادرش برای 
راه اندازی یک تشکیالت جدید روحانی در آستانه انتخابات خبرگان رهبری 

اظهار داشت:  من چنین چیزی نشنیدم.
حجت االسالم حســین ابراهیمی عضو ارشــد جامعه روحانیت مبارز پیش 
از این خبر مخالفــت جامعه روحانیت با حضور نام رفســنجانی در لیســت 

خبرگان داده بود.

حامی دولت در ائتالف اصالح طلبان
محسن رهامی رئیس کارگروه تعامل و رایزنی 
شــورای هماهنگــی جبهه اصالحــات در 
جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار فارس 
درباره ائتالف اصالح طلبان و اعتدالگرایان 
اظهار داشــت: ســتادی که مــا در تهران و 
مجموعه اصالح طلبان زده ایم با عنوان مجمع 

اصالح طلبان و حامیان دولت است.وی افزود: حامیان دولت در حال حاضر در 
مجموعه اصالح طلبان حضور دارند و مهم ترین حامی دولت آقای محمدرضا 
عارف است که ریاســت شورای سیاست گذاری اصالح طلبان را برعهده دارد. 
بنابراین مجموعا 45 نفر از احزاب مختلف در شورای سیاست گذاری انتخابات 
تهران حضور دارند و تالش داریم در شهرســتان ها و استان ها ترکیب فقط به 
اصالح طلبانی که عضو حزب خاصی هســتند اختصاص نیابد و هم احزاب 
اصالح طلب و هم اشخاص موثر در انتخابات آقای روحانی حضور داشته باشند.

اصولگرایان اختالفات را کنار بگذارند
 حسین مظفر اظهار داشــت: در انتخابات 
گذشته ریاست جمهوری اصولگرایان غفلت 
کردند و این موضــوع در بین اصالح طلبان 
طمــع ایجــاد کــرده تــا بتواننــد در میــان 
اصولگرایــان اختالف بیندازنــد و به اهداف 
خود برسند. همه اصولگرایان باید اختالفات 

گذشــته را کنار بگذارند مسئله امروز، اساس انقالب و دفاع از نظام و رهبری 
اســت و الزم اســت تمام نیروهای مؤمن و متدین برای دفــاع از ارزش های 
انقالب وارد صحنه شوند. راه حل اصلی برای وحدت اصولگریان این است 
که بر روی اصول وحدت ایجاد کنند و سالئق جزئی نباید مسائل کالن را تحت 
تاثیر قرار بدهد. کســانی که قصد دارند وارد مجلس شوند باید معتقد و ملتزم 
به نظام و رهبری باشــند در غیر این صورت شورای نگهبان قطعًا افرادی که 

با نظام زاویه دارند و از روی نفاق رفتار می کنند را رد صالحیت خواهد کرد.

رضایت هاشمی از خوان اول
رییــس مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام اظهار 
امیــدواری کــرد کــه در مراحــل بعــدی بررســی 

صالحیت ها نیز مسائل به خوبی انجام شود.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، با تأکید 
مجدد بر اهمیت انتخابات اسفند به شرایط داخلی، 
منطقه ای و بین المللی ایران اشاره کرد و گفت: باید 
زمینه ای فراهم نماییم تا پرشورترین انتخابات تاریخ 

انقالب رقم بخورد.
هاشــمی رفســنجانی در بخش دیگری از سخنان 
گاهی نسل جوان و زنان ایران اسالمی را  خویش، آ
سرمایه ی ارزشمند برای امروز و آینده کشور دانست 
و گفت: خانم های مسلمان که در تمام تاریخ اسالم 
مظلــوم بودند و حتی در ارث هم بــه خاطر بعضی از 
سوءبرداشــت ها محروم بودند، در ســایه ی رشد و 
گاهــی خویش و میدان دادن انقالب اســالمی به  آ
آنان، وارد عرصه های مختلف شــدند و نام نویســی 
بســیاری از خانم ها برای انتخابات، حتی انتخابات 
مجلس خبرگان، نشــان از عزم آنها برای دخالت در 

مسایل اساسی کشور است.
وی جوانان ایران اسالمی را گل های سر سبد جامعه 
خواند و گفت: خدا را شــکر کــه در همه ی زمینه ها 
دانشــمندان جوانی داریم که خیلی از آنها به دالیلی 

در خارج از کشور هستند.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان این 
جمله که »وقتی شــنیدم درصد زیادی از نیروهای 
ناسای آمریکا، ایرانی هســتند، احساس دوگانه ای 
از خوشــحالی و ناراحتی کردم«، افزود: احســاس 
غرور و افتخار می کنیم کــه جوانان ایرانی در مراکز 
مهم علمی، فضایی، پزشــکی، مهندسی، مدیریت 
کارخانه های مهم جهان حضور دارند و ناراحتیم که 
چرا زمینه ای برای ماندن این جوانان در کشور فراهم 

نشده که بمانند و در ایران خدمت کنند.
هاشمی رفســنجانی، در بخش دیگری از سخنان 
خویش به اقدامات دولت و برخی از سیاســت های 
دکتر روحانی اشــاره کرد و گفت: از ابتدای انقالب 
او را می شناسم و در زمان جنگ سفرهای فراوانی با 
هم به خطوط مختلف جبهه داشتیم و می دانم همان 
تفکرات را دارد و می خواهد به آن تفکرات عمل کند، 
البته مالحظاتی هم هست که هر انسانی باید با توجه 

به شرایط زمان و مکان به آنان توجه نماید.
رئیس مجمــع تشــخیص مصلحت نظام، بســتن 
پرونده ی هسته ای و 13 سال توهین، تهمت، تهدید 
و تحریــم را مجاهده ی دولت در این بخش توصیف 
کرد و با اظهار امیدواری به ایجاد تحوالت اقتصادی، 
در پســابرجام گفــت: البته همچنان تیرهای ســه 
شعبه ای از ســوی جمهوری خواهان آمریکا، البی 
صهیونیست ها و دلواپسان داخلی در راه است و مردم 

و دولت باید هوشیار باشند.
وی با تأکید مجــدد بر اهمیت انتخابــات، از انجام 
مســائل مرحلــه ی اول آن که مربوط بــه دولت در 
ثبت نــام از نامزدها و بررســی صالحیت  نامزدها در 
هیأت های اجرایی بود، ابــراز رضایت کرد و گفت: 
امیدواریــم در مراحــل بعدی بررســی صالحیت ها 
نیز مســائل به خوبی انجام شــود تا ملت در اســفند 
ماه حماســه ای دیگر خلق کند که مکمل حماســه 
سیاسی پرشــور آنان در انتخابات ریاست جمهوری 

سال 92 باشد.
وی توجــه به احــزاب را شــیوه ی تجربه شــده ی 
دمکراســی در دنیا، دانســت و گفت: اگــر مردم به 
تفکرات و برنامه های حزبی در انتخابات رأی بدهند، 
در طول مســؤولیت خــود بر اقدامات آنــان نظارت 
می کننــد و در انتخابات بعدی، اگر راضی باشــند، 
دوبــاره رأی می دهند و اگر راضی نباشــند، احزاب 

دیگری را انتخاب می کنند.

رویداد 24 نوشت: خودسرها به بهشت نمی روند
اینکه عده ای تشخیص می دهند در موضوعی خاص-بنا به تشخیص خود- دست به اقداماتی بزنند و مانع اجرای قانون شوند و از هیچ 

ارگان و سازمانی هم واهمه نداشته باشند معضلی است که موجبات سلب حرکت در مجرای صحیح را فراهم آورده است.

 صید نیوز نوشت: نیروی انتظامی پاسخ دهد
با وجود مکاتبه مسووالن وزارت کشور و امور خارجه با نیروی انتظامی برای اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در محافظت از متعلقات عربستان در 

روز دوم اعتراضات، چرا نیروی انتظامی توانایی مهار خشم مهاجمان را نداشته است؟

 نامه نیوز نوشت: چشم پوشی احمدی نژاد و جلیلی از بهارستان برای رسیدن به پاستور
احمدی نژاد و جلیلی خود را آماده رقابت انتخاباتی در سال 96 می کنند. آنها در حال آماده کردن برنامه های انتخاباتی و پیدا کردن نقاط 

ضعف روحانی در این 4 سال هستند.

 دانا نیوز نوشت: دگردیسی اصالح طلبان در رابطه با هاشمی
افراد شاخص جریان اصالح طلی که امروز برخی از آن ها از حامیان اصلی شخص هاشمی برای انتخابات پیش رو هستند، در سابقه 

فعالیت خود به نوعی دشمنی خود را با هاشمی رفسنجانی به اثبات رسانده اند.

 افکار خبر نوشت: باز انتخابات ؛ باز خانواده آقای هاشمی
او اکنون آنچه می خواهد در اختیار  دارد. دولتی که رئیس جمهورش را معاون اول هاشمی می دانند و اصالح طلبانی که از فرط نا امیدی به دامن او 

آویخته شده اند. تنها مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری مانده که او بتواند جایگاه دهه نخستین انقالب را برای خود باز هم بدست بیاورد.

عکس روزسایت نگار

بیست و سومین 
گردهمایی ائمه جمعه 
سراسر کشور صبح سه 
شنبه پانزدهم دی ماه با 
حضور محمد نهاوندیان 
رییس دفتر رئیس 
جمهور در تاالر آدینه 
برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

ظریف: با کری تماس های زیادی داشته ام 
اظهارات وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی

ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق که در رأس یک هیئت سیاسی به تهران 
سفر کرده، امروز با حضور در ساختمان وزارت امور خارجه با همتای ایرانی 
خود دیدار و در مورد مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد. 
طبق آنچه که پیشتر نیز سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق گفته بود، 
در این دیدار دو دیپلمات عالیرتبه ایرانی و عراقی در ارتباط با تحوالت اخیر 
صورت گرفته در منطقه، از جمله روابط ایران و عربستان گفت وگو و رایزنی 
خواهند کرد. این در حالی اســت که ابراهیم جعفری هفته پیش به منظور 
شرکت در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی که به مناسبت هفته وحدت 
برگزار شــده بود، به تهران سفر و در این کنفرانس نیز سخنرانی کرده بود. 
پس از دیدار رسمی دوجانبه، ابراهیم جعفری و محمدجواد ظریف در جمع 
خبرنگاران حضور پیدا کرده و به تشریح نتایج گفت وگوهای خود پرداخته و 

سپس به سئواالت خبرنگاران پاسخ دادند.
در این کنفرانس، ظریف با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران و عراق روابط 
گسترده ای دارند که این روابط مستحکم می باشد، گفت: »ما در یک جبهه 
علیه افراط و ترور تالش می کنیم و از تالش های عراق برای حفظ تمامیت 
ارضــی خود و مبارزه با هرگونه مداخله و به ویژه مبــارزه با افراط و خطر آن 
قدردانی و با آن همکاری می کنیم«. وی افزود: »ما امروز درباره شــرایط 
ویژه ای که در منطقه ایجاد شده که در پی اعدام عالم روحانی شهید شیخ 
نمر حاصل شده، صحبت کردیم. این اقدام به هیچ شکل قابل توجیه نیست 
که فردی را که تمام حیات خود را برای دعوت به اسالم از طریق صلح آمیز و 
گفت وگو و استفاده از ظرفیت های مدنی و مخالفت با اقدام نظامی و ترور و 
افراط گذراند، به این شکل برخورد شود.اقدام علیه این شخص مصلح قابل 
توجیه نیست؛ کما اینکه این اقدام در دنیا با نفرت و محکومیت روبرو شد«. 
وزیر خارجه کشورمان با ذکر این نکته که متأسفانه در طول دو سال گذشته، 
عربستان در برابر اقدامات جمهوری اسالمی برای ایجاد تفاهم و برادری 
در منطقه که برای مبارزه با تروریســم فعالیت می کــرد اقدامی نکرده و از 
این خطر حمایت می کند یادآور شد: »ما همواره مسیر گفت وگو را در پیش 
گرفتیم و متأسفانه عربستان سعودی برخالف آن حرکت کرد و در مذاکرات 

هســته ای نیز طی دو سال گذشــته همگام با رژیم صهیونیستی بود و نیز 
در اقداماتی که علیه مردم ایران در پایین آوردن قیمت نفت داشت همواره 
ایران ســعه صدر نشــان داد«. وی ادامه داد: »جمهوری اسالمی معتقد 
اســت که تنش آفرینی در منطقه اقدامی از سر قدرت نیست، بلکه از روی 
ضعف اســت و باید با آن با بزرگواری برخورد شود. متأسفانه این حرکت ما 
توسط عربستان به صورت مناسب پاسخ داده نشد و این روند تشنج آفرینی 

باید متوقف شود«.
وزیر خارجه کشورمان اتفاقات رخ داده در تهران و مشهد را غیر قابل قبول 
خواند و افزود: »تمامی مقامات جمهوری اســالمی این اقدام را به شدت 
محکوم کرده و دولت جمهوری اســالمی خــود را موظف می داند که هم 

شــرعًا و هم قانوناً  از مهمانان خارجی حفاظت و حراست کند. بعد از واقعه 
شــنبه شب، حتمًا جمهوری اســالمی با تمام افرادی که در آن  کوتاهی و 
یا قانون شــکنی کردند برخورد جدی دارد و پس از آن تمام اقدامات الزم را 
برای مقرهای دیپلماتیک و حفاظــت از دیپلماتیک ها از جمله کارمندان 
سعودی داشت، متأسفانه با سیاست ایجاد تنش از سوی عربستان روبرو 
بودیم«. ظریف با بیان اینکه تنش و آتش افــروزی عاقبت خوبی نخواهد 
داشت، افزود: »همواره خواهان آرامش و همکاری با همسایگان بودیم و 
برای جهان عرب ارتباط ویژه ای قائلیم و مایل به  ادامه آن هستیم. امروز 
همه نیاز داریم که در برابر افراط، تروریســم و فرقه گرایی متحد باشــیم و 
اقداماتی انجام ندهیم که به این خطرات بیش از پیش دامن بزند«. ظریف 

ادامه داد این اقدامات برای همه خطرناک است؛ به خصوص کسانی که 
به آن دامن می زنند.

وزیر خارجه کشورمان با قدردانی از ابتکار ابراهیم جعفری در این خصوص 
در منطقــه گفــت: »امیدواریم همــه در منطقه با فهم مشــترک و درک 
مشــترک،  خطر مشترک را متوجه شــوند و از تنش آفرینی و تشنج زایی که 
متأسفانه روش برخی شده، خودداری کنند و به آن ادامه ندهند«. ظریف 
در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات ایران درباره تالش عربستان برای 
ایجاد ائتالف ضد ایرانی گفت: »ما براساس دستورات قرآنی معتقدیم که در 
جهان اسالم همه باید برای مبارزه با مظاهر مغایر اسالم که تکفیر و ارهاب 
است در یک جا جمع شویم و نه اینکه علیه هم ائتالف ایجاد کنیم، اگرچه 
این ائتالف ها نه به جایی می رســد و نه توان مقابله با جمهوری اسالمی را 
دارد«. وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه »معتقدیم تمام جهان اسالم با 
خطر مشترکی روبروســت«، ابراز امیدواری کرد همه کسانی که یا خطر را 

درک نکردند و یا به آن دامن زدند، زودتر به خودشان بیایند.
ظریف در خصوص گفت وگوهای بین خود با جان کری، وزیر خارجه آمریکا 
نیز اظهار داشت: »ما به روز اجرای برجام بسیار نزدیک شده ایم که شاید در 
چند روز آینده به آن برسیم. بیشترین نقش را در این خصوص ایران و آمریکا 
ایفا خواهند کرد و به همین دلیل طی چند روز گذشته بین من و آقای کری 
و آقای صالحی و مونیز تماس های تلفنی و ایمیلی زیادی شده است، چرا 
که باید آخریــن هماهنگی های انجام گیــرد«. وی افزود: »طی چند روز 
آینده، همکاران ما و 1+5 در اروپا برای نهایی شدن امور جلساتی خواهند 
داشــت و به همین دلیل با خانم موگرینی نیــز مفصل صحبت کردیم. لذا 
اصل صحبت های ما درباره اجرای برجام است«. وی با بیان اینکه در حالی 
که اخبار اول دنیا فعالیت های کوته نگرانه عربســتان است، با هر وزیری 
که تماس می گیریم در این خصوص حرف  هایی زده می شــود، یادآور شد: 
»اما مذاکرات ما با آمریکا حول برجام است. در همان موضوع نیز به اندازه 
کافی مشکل داریم و انشاءالله این مشکالت حل شود و برای مردم ایران 

و کل دنیا روز اجرای برجام روز خوب و پربرکتی باشد«. 

کره شمالی مدعی آزمایش یک بمب هیدروژنی شد 
دولت کره شــمالی امروز اعالم کرد با موفقیت دســت به آزمایش یک بمب هیدروژنی زده است. شــبکه تلویزیون دولتی کره شمالی امروز با اعالم این خبر افزود: »کره شــمالی به دلیل ادامه سیاست های خصمانه واشنگتن علیه پیونگ 
یانگ، مجبور به توسعه زرادخانه سالح های هسته ای خود است«. در صورت صحت این خبر، این اقدام دولت کره شمالی گام مهم دیگری در توسعه زرادخانه هسته ای این کشور به شمار می رود. گوینده خبر تلویزیون دولتی کره شمالی 
افزود دولت پیونگ یانگ یک دولت مسئول است و متعهد به عدم استفاده از سالح های هسته ای پیش از حمله است و متعهد است تا فناوری این نوع سالح ها را در اختیار دیگران قرار ندهد. در این خبر تأکید شد با این آزمایش، دولت کره 
شــمالی هم به جمع قدرت های اتمی برتر دنیا پیوست. ادعای آزمایش بمب هیدروژنی کره شــمالی هنوز به تأیید طرف های خارجی نرسیده است. دولت پیونگ یانگ تا کنون سه مرتبه دست به انجام آزمایش اتمی زده است که با واکنش 
منفی کشورهای غربی و حتی چین - متحد اصلی دولت پیونگ یانگ- مواجه شده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در ماه دسامبر گذشته اعالم کرد کشورش به منظور دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود بمب هیدروژنی 
تولید کرده است. این ادعا با شک و تردید ناظران مواجه شد و برخی ناظران اعالم کردند ممکن است رهبر کره شمالی به دلیل ایجاد مشروعیت داخلی برای خود بلوف بزند. در صورت تأیید انجام آزمایش بمب هیدروژنی از سوی دولت کره 

شمالی، پیش بینی می شود جامعه جهانی واکنشی منفی به این اقدام نشان دهد.

واکنش عجیب یک عضو می تینگ انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد انتخابات 
مقدماتی جمهوری خواهان آمریکا.

فروشگاه ادوات و پوشاک نظامی به 
سربازان روسیه در سوریه.

ده ها مرد در آب یخ رودخانه »توندژا« در شهر »کالوفر« در مرکز بلغارستان خود را به آب زدند تا مراسم رقص سنتی »هورو« 
مسیحیان را برگزار کنند.

اشک اویاما در حالیکه در خصوص لزوم 
وضع مقررات و محدودیت حمل اسلحه 
در آمریکا سخنرانی می کرد!

 اادعای جدید دولت بحرین 
علیه ایران

دولت بحرین بعد از قطع رابطه با تهران، در ادامه سیاست های تبعیت 
از آل سعود مدعی کشف یک هسته تروریستی مرتبط با جمهوری 
اسالمی ایران شــد. بر اساس این ادعا، شماری از فرماندهان این 
هسته تروریستی در بحرین دستگیر شــده اند. اعضای این گروه، 
یک بازوی مسلح به منظور اجرای انفجارهای تروریستی تأسیس 
کرده اند. خبرگزاری رسمی بحرین )بنا( نیز در خبری به نقل از وزارت 
کشور از »ناکام گذاشتن یک طرح تروریستی که امنیت پادشاهی 
بحرین را هدف قرار می داد« خبر داد و مدعی شــد که »این طرح 

تروریستی به دنبال انجام یک سری انفجارهای خطرناک بود«.

  بررسی ممنوعیت ورود 
دونالد ترامپ به انگلیس

پارلمان انگلیس روز 18 ژانویه به بحث درباره این موضوع خواهد 
پرداخت که آیا دونالد ترامپ، نامزد پیشرو جمهوری خواهان در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اجازه ورود به خاک انگلیس 
را دارد یا خیر. روز سه شــنبه، یکــی از کمیته های مجلس عوام 
انگلیس تصمیم گرفت این موضوع را بررســی کند. بر اســاس 
قوانین، نماینــدگان پارلمان انگلیس باید هــر عریضه مردمی 
که بیش از 100 هزار امضا جمع کرده باشــد را بررســی کنند و 
عریضه درخواســت ممنوعیت ورود ترامپ، بیش از 568 هزار 

امضا جمع کرده است.

 عربستان از اجرای »برجام« 
خشمگین است

مجری شبکه تلویزیونی »سی ان ان« با رد ادعاهای ضدایرانی 
جمال خاشقجی، مدیر شبکه تلویزیونی »العرب نیوز« در توجیه 
تنش آفرینــی های اخیر ریاض در منطقــه، گفت: »می دانیم 
عربســتان از توافق حاصل شــده بین ایران و 1+5 خشمگین 
است«. کریستین امانپور اظهار داشــت: »از دیدگاه بسیاری، 
عربســتان در حال واکنش نشان دادن به مسائل داخلی خود، 
از جمله درباره اقلیت شیعه است. بسیاری از مردم می گویند که 
عربستان از افراطی ها در سوریه حمایت می کند... ایران هم از 

کشته شدن 500 زائر خود در مکه ناراحت است«.

  تحرکات جدید داعش 
پس از شکست در »رمادی«

تروریست های داعش در یکی از بخش های کلیدی غرب عراق 
اقدام به انجام حمالتی مرگبار علیه نیروهای امنیتی کرده اند؛ 
حمالتی که به شــکل مجموعــه ای از انفجارهــا و همچنین 
تصرف منطقه ای نزدیک یکی از بزرگترین سدهای عراق نمود 
پیدا کرده اســت. حمالت داعش در شهر »حدیثه«، شماری از 
شدیدترین درگیری های ماه های اخیر را در این منطقه رقم زده 
که در پی شکست داعش در رمادی رخ می دهد. منطقه حدیثه، 
یک منطقه استراتژیک در حدود 90 مایلی شمال غرب رمادی 

و محل استقرار دومین سد بزرگ عراق است.

بین الملل
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 آمارهای جالب و باور نکردنی 
از دنیای موبایل در سال 2015 

موسســه Flurry اکنون برای مدت هفت سال است که 
گزارش های جامعی در مورد دنیای موبال و اپلیکیشن ها 
منتشر میکند و طی این سالهای آنچه تماما مشهود است، 
رشد بی وقفه این حوزه میباشد. در سال 2015 نیز این رشد 
همچنان ادامه داشته اســت و آمارهای جالب توجهی در 

آخرین گزارش Flurry در این رابطه وجود دارد.
بر اســاس این گزارش، در ســال 2015 متوســط میزان 
اســتفاده از اپلیکیشــن ها برابر با 58 درصد رشد را نشان 
میدهد. منظور از اســتفاده از اپلیکیشــن، باز کردن یک 
App و در نتیجه تعامل کاربر با آن اســت که Flurry نام 
Session را برای آن انتخاب کرده اســت. این آمار نشان 
میدهد که همه طبقه بندی های اپلیکیشن در سال 2015 
شاهد رشد بوده اند، البته به جز طبقه بندی بازی ها که خود 

موضوعی جالب توجه است:
صنعت موبایل ســریعا در حال بلوغ است. طی هفت سال 
گذشــته موسســه Flurry بیش از 2.1 میلیارد دستگاه 
هوشمند را در سطح جهانی و به شکل ماهیانه رصد کرده 
است. در حالی که نرخ رشد در سال 2015 حاکی از نوعی 
تنزل است )58 درصد در مقایسه با رشد 76 درصدی سال 
2014 و رشد 103 درصدی در سال 2013( اما همچنان 
حاکی از ســرعت پیشــرفت فزاینده در این صنعت است 
زیرا در ســایر صنایع شتاب و رشــدی اینچنینی مشاهده 

نشده است.
اما آنچه بیش از همه جالب توجه است مقایسه ضریب رشد 
حوزه موبایل در سال 2015 برای کاربران قدیمی و کاربران 
جدید است. این مقایسه نشان میدهد که 40 درصد از رشد 
58 درصدی Session ها در سال 2015 از سوی کاربران 

قدیمی بوده اســت که این ضریب در ســال 2014 برابر با 
20 درصد و در سال 2013 برابر با 10 درصد بوده است. 

نگاه ه طبقه بندی Session های نشان میدهد که چهار 
حوزه بیش از حد میانگین رشد داشته اند:

 :Personalization اپلیکیشــن های مربوط به حــوزه
نرم افزارهای شــخصی ســازی رشــدی فوق العاده و در 
حد 332 درصد در ســال 2015 داشــته اند. ایــن ابزارها 
از صفحــه Lock Screen اندروید تــا صفحه کلید های 
emoji را شــامل میشود که البته بیشترین نقش را در این 
زمینه همین صفحــه کلید های emoji در نرم افزارهای 
پیام رسان داشــته اند. حوزه نرم افزارهای خبری و اطالع 
رســانی: این حوزه نیز برابر با 135 درصد در ســال 2015 
رشد داشــته است. این رشــد نشــان دهنده یک ضریب 
فزاینــده در جایگزینی نرم افزارهای هوشــمند موبایل به 
جای ابزارهایی نظیر تلویزیــون و رایانه ها به عنوان منابع 

اول خبر گیری و اطالع رسانی است. 
نــرم افزارهــای حــوزه Productivity: ابزارهــا و نرم 
افزارهایی که معطوف به کارایی و بهره وری باالتر هستند 
در سال 2015 رشــدی 125 درصدی را تجربه نموده اند 
و اکنون موبایــل ها و فبلت ها به ابــزار اولیه به خصوص 
برای بســیاری از نوجوانان و دانشــجویان برای کارهای 
محاســباتی و انجام امور مربوطه تبدیل شــده است. این 
ابزارها به اکنون به عنوان برترین ابزارهای دسترســی به 

ایمیل و سایر ابزارهای مشابه دیگر مد نظر هستند. 
حوزه ســبک زندگی و خرید آنالین: این حوزه با رشــد 81 
درصدی در سال 2015 البته نوعی کاهش رشد نسبت به 
رقم 174 درصدی سال 2014 را نشان میدهد اما همچنان 

به عنوان یکی از چهار حوزه با رشد سریع در دنیای موبایل 
خود نمایی میکند. این آمار نشان دهنده رشد سریع حوزه 
تجارت موبایل اســت و اکنون بیــش از 40 درصد تجارت 
کل دنیــا و بیش از 33 درصد از تجــارت در ایاالت متحده 

را شامل میشود.

رشد سریع فبلت ها در دنیای موبایل
در حالی که این آمار نشان دهنده تصویر جالبی از تحوالت 
در حوزه موبایل اســت. تحلیل دقیق تر نشــان میدهد که 
استفاده از فبلت ها در سال 2015 رشدی قابل توجه را در 
بر داشته اســت. نمودار زیر به خوبی نشان دهنده میزان 
اســتفاده از فبلت ها در مقایســه با ســایر ابزارها در حوزه 
هایی نظیر اخبار و مجالت، ورزش و موســیقی، رســانه و 

سرگرمی است:
این نمودار نشان میدهد که حوزه فبلت ها به تنهایی رشدی 
فزاینده را در استفاده کاربران طی سال 2015 در مقایسه 
با سایر ابزارها در مجموع تجربه کرده است. رشد استفاده 
از ابزارهای خبری بر روی فبلت ها 4.8 برابر، رشــد حوزه 
نرم افزارهای ورزشــی برابر با 4.6 برابر و حوزه موسیقی، 
رسانه و سرگرمی نیز رشدی 4 برابری را به خود دیده است.

رشد سریع نفوذ فبلت ها در میان کاربران را زمانی میتوان 
بهتــر درک کرد که در مقایســه زمان صرف شــده بر روی 
دســتگاه های مختلــف، نگاهی به این موضوع داشــته 
باشیم. زمان صرف شــده بر روی فبلت ها در سال 2015 
نسبت به سال قبل رشدی برابر با 334 درصد داشته است 
که 2.9 برابر حد میانگین اســت. این در حالی است رشد 
مجموع سایر دستگاه های دیگر برابر با 117 درصد بوده:

فبلت ها غیر قابل توقف هستند
اما برتری های فبلت در سال میالدی 2015 به همین جا 
ختم نمیشــود و آنگونه که از آمار مشخص میشود، فبلت 
ها تبدیل بــه یک حوزه غیر قابل توقــف در دنیای موبایل 
میشوند. به گونه ای که 27 درصد از مجموع کل دستگاه 
های جدیدی که طی کریسمس فعال شده و همچنین 50 
درصد از کل دستگاه های اندرویدی که طی همین زمان 

فعال شده اند نیز فبلت بوده اند:
به این جهت به فبلت ها لقب غیر قابل توقف داده شده که 
اگر این نرخ رشــد به هیمن شــکل باقی بماند تا ماه اکتبر 
سال 2016 فبلت ها تبدیل به مهمترین و پر استفاده ترین 
دســتگاه های موبایل در دنیای ما میشــوند. نمودار فوق 
بیبانگر توزیع جهانی دستگاه ها بر اساس نوع و گونه آنها 

است که تا سال 2017 نیز وضعیت آنها پیش بینی شده. 
نکتــه جالب در این اســت که احتماال تا فصل دوم ســال 
2016 گوشــی های کوچک اندازه منقرض خواهند شد و 
اقبال به ســمت صفحه نمایش های بزرگتر تداوم خواهد 

داشت.

Session رقم حیرت آور 3.2 تریلیون تعامل یا
در ســال 2015 رقم حیرت آور 3.2 تریلیون تعامل با نرم 
افزارهای موبایل صورت گرفته است که شاید 8 سال قبل 
در زمانی که سر و کله اولین گوشی های هوشمند پیدا شد، 
هیچ کس تصور یک چنین رقمی را نداشــت. در ساعت 0 
روز اول ژانویه سال 2016 موسسه Flurry شمارنده خود 
را 0 کرد و اکنون حدس و گمانها برای سال میالدی جدید 

تبدیل به یک سرگرمی جالب توجه میشود. 

توییتر محدودیت 140 کاراکتر را به 10 هزار کاراکتر افزایش میدهد
چه این موضوع را بپسندید یا آن را یک 
محدودیت بی جا بدانید، محدودیت 
140 کاراکتــری برای توییتــر آن را 
تبدیل به یک شبکه اجتماعی متفاوت 
و متمایز از سایرین کرده است. قطعا 
الزم اســت که گاهی آنچــه در ذهن 
خود دارید را فشــرده کــرده تا بتوانید 

یک توییت بفرستید اما گویا آنگونه که وال استریت ژورنال 
گزارش داده اســت این محدودیت قرار اســت در آینده 

نزدیک برداشته شود.
گاه که در جریان این موضوع قرار دارد به وال  یک مقام آ
استریت ژورنال گفته است که توییتر قرار است محدودیت 
فعلی 140 کاراکتر را برداشته و این محدودیت را به چیزی 
در حدود 10 هزار کاراکتر افزایش دهد. این موضوع دو 
واکنش متفاوت را ممکن اســت در پی داشته باشد و در 

حالی که برخی از کاربران این شبکه 
اجتماعی بــه این تغییــر خوش آمد 
بگویند، احتمــاال عده ای دیگر آن را 
یک تغییر ماهیت اساســی برای این 

شبکه اجتماعی تلقی کنند.
»جک دورســی« مدیر عامل توییتر 
اخیرا اقدام به انتشار یک توییت کرده 
است که در واقع یک تصویر از نوشته ای است که در حدود 
1300 کاراکتــر را در بر دارد. وی گفته: ما زمان زیادی را 
صرف رصد کردن کاربران و آنچه در توییتر انجام میدهند 
کرده ایم و بارها مشاهده کرده ایم که افراد از نوشته های 
خود عکس گرفته و این تصاویر را توییت میکنند. اما اگر 
این تصاویر متن باشند، آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ متن 
هایی که قابل جستجو هستند، متن هایی که میتوانند 
مارک شوند. قطعا این امر قدرت و کارآمدی بیشتری دارد.

آیا کار اپل به سرقت و کپی ایده ها رسیده است؟
شرکت Valencell اخیرا دعوایی 
حقوقی را مطرح کرده ســت که بر 
اساس آن گفته شــده شرکت اپل و 
همچنیــن FitBit پتنت های این 
شرکت ا در چهار مورد مربوط به رصد 
دقیق ضربان قلب شــامل دستگاه 
های هدایت شــونده با نور را نقض 

کرده اند. در مورد این ادعا گویا اســنادی نیز وجود دارد 
و این شرکت عنوان کرده است که در سال 2013 نمونه 
ای آزمایشی از نمایشــگر ضربان قلب خود را در شرکت 
اپل نمایش داده است و به شکل جالب توجهی زمانی که 
دست رد به سینه مدیران این شرکت خورده است، دو سال 
بعد مشاهده کرده اند که ساعت هوشمند اپل از تکنولوژی 
 Valencell مشابهی برخوردار شــده است! همچنین
دالیل و اســنادی را ارائه کرده اســت که بر اســاس آنها 

هفت تــن از اعضــای فعــال پروژه 
ساعت هوشــمند اپل با ارائه هویت 
های جعلی اقدام به دانلود نقشه ها و 
طرح های این شرکت کرده اند. هنوز 
مشخص نیست که عین این اتهامات 
برای Fitbit نیز صادق است یا نه اما 
مقامات Valencell تاکید کرده اند 
که هر دو این شرکت ها حقوق معنی Valencell را زیر 
پا گذاشته اند. هنوز اپل در مورد این ادعا هیچ توضیحی 
ارائه نکرده است اما مقامات شرکت Fitbit عنوان کرده 
اند که این شرکت پتنت خود را در این حوزه ارائه کرده است 
و به اقامه دلیل در دادگاه روی خواهد آورد. دقیقا مشخص 
نیســت که در این میان حق با کدام شرکت است اما اگر 
دعاوی Valencell در دادگاه به کرسی بنشیند رسوایی 

بزرگی برای اپل و Fitbit رقم خواهد خورد.

فراماده ای که از سرعت 
رایانه ها پیشی می گیرد

گروهی از دانشمندان موسسه فیزیک و فّناوری مسکو 
کادمی علوم روسیه فراماده  و مؤسسه فیزیک نظری آ
یا متاماده ای دو بعدی طراحــی کرده اند که از عناصر 
نقره تشکیل شده اســت و نور را به صورت غیرمعمولی 
منکسر می کند. نتایج مدل سازی های رایانه ای نشان 
داد که ایــن ماده می تواند عملکرد بســیار خوبی برای 
نورهایی در طول موج 400 تا 500 نانومتر داشته باشد 
که شامل نور بنفش، آبی و آبی روشن است. کارایی در این 
حالت به صورت درصد نوری که در جهت دلخواه منتشر 
می شود تعیین می شود. کارایی این فراماده در انکسار 
نــور 70 درصد و در بازتاب نور برابر با 80 درصد اســت. 
به طور نظری این ماده حتی می تواند کارایی صددرصدی 
داشته باشد، اما در عمل بخشی از آن به علت مقاومت 
هدر می رود. متاماده ماده ای است که خصوصیات آن 
به طور مصنوعی ایجاد شده است. پسوند متا به این معنی 
است که خصوصیات ماده جدای از آن چیزی است که 
ما معمواًل در طبیعت مشاهده می کنیم. معمواًل وقتی 
درباره متامــواد صحبت می کنیم، بــه معنای موادی 
است که شاخص انکسار منفی دارند. وقتی نور به سطح 
چنین اجسامی برخورد می کند، نور را در جهت مخالف 
مواد عادی منکسر می کند. تفاوت میان رفتار خود در 
محیطی با شاخص انکسار منفی و مثبت قابل مشاهده 
است، درست مثل وقتی که یک میله در داخل مایع قرار 
داده می شود. نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند 
برای کنترل سیگنال های نوری در ابزارهای فوق العاده 
متراکم مورد اســتفاده قرار بگیــرد. در این مطالعه در 
خصوص استفاده از این مواد در فّناوری های پردازش 
اطالعات و انتقال نور کار شــده اســت که به تسهیل 
پردازش های رایانــه ای در آینده کمــک خواهد کرد. 
اتصاالت الکترونیکی معمولی که در تراشه های جدید 
مورد اســتفاده قرار می گیرند ظرفیت حمل محدودی 
دارند و این مانع از رشــد بیشــتر عملیات محاســباتی 
می شود. برای این که بتوانیم اتصاالت الکترونیکی را 
با نوری جایگزین کنیم، باید بتوانیم سیگنال های نوری 
را به طور مؤثر در مقیاس نانو کنترل کنیم. به منظور حل 
این مشکل تالش محققان این است ساختارهایی تولید 
کنند که بتواند جهت نور را در راستای دلخواه تغییر دهد.

نشست دنیای واقعی 
رمزنگاری

نشســتی بــا عنــوان »دنیــای واقعی رمزنــگاری« 
)RWC( با حضور محققــان رمزنگاری و مبتکران 
 )Stanford( این موضوع، در دانشگاه اســتنفورد
کالیفرنیا، برگزار می شود. زمان برگزاری این نشست، 
ششم تا هشتم ژانویه است. هدف اصلی برگزاری این 
نشست، تقویت گفتگوها میان محققان و مبتکران 
رمزنگاری اســت. گوگل، یاهو، فیس بوک، شرکت 
HP، لینکدین و اینتل، از مهم ترین حامیان نشست 
یادشده، هستند. شایان ذکر اســت، نشست دنیای 
واقعــی رمزنگاری از ســال 2012، هرســاله برگزار 
می شــود. همچنین تمام موضوعات این نشســت، 
پیرامون مسئله ی استفاده از رمزنگاری در اینترنت، 
 Embedded( فضای ابری و ســامانه های نهفتــه
devices( است. ســامانه های نهفته، سامانه هایی 
هستند که به عنوان بزرگ ترین بخش از یک سامانه ی 
دیگر به کار می روند و زمانی که امکان پردازش داده ها 
به صــورت همزمان وجود نــدارد، از این ســامانه ها 
استفاده می شــود. صحبت در خصوص رمزنگاری 
بــا امنیــت بــاال، آســیب پذیری های نرم افزارها در 
دستگاه های انتخابات برزیل و امنیت برنامه ی تلفن 
همراه بیــت کوین به نــام »Bitcoin Wallet«، از 

جمله موضوعات مهم نشست رمزنگاری هستند.

رصدخانه

اولین هوشمند مجهز به پردازشگر اسنپدراگون 820 
تــا چند ســال ایــن امر که 
یک گوشــی هوشــمند از 
برند هــای چینــی مجهز 
به پردازشــگر اسنپدراگون 
در بــازار خریــد و فــروش 
شود، امری شــبیه به طنز 
بود. امــا اکنون بــا حضور 

شــرکت های چینی نظیر هوآوی و ZTE که 
به ســرعت جای پای خود را در بــازار محکم 
میکنند اوضــاع بســیار متفاوت اســت. اما 
اکنون شرکت LeTV نه تنها اولین هوشمند 
تاریخ مجهز به اسنپدراگون 820 را روانه بازار 
کرده است، بلکه این گوشی هوشمند که نام 

آن Le Max Pro اســت 
قرار اســت وارد بــازار فوق 
رقابتی ایــاالت متحده نیز 
بشود. این هوشمند از نوع 
 Qualcomm Kryo
که قابلیت کالک در 2.2 
گیگاهرتز را دارا است و در 
کنار این پردازشــگر قدرتمند یک پردازشــگر 
گرافیکی از نوع Adreno 530 و 4 گیگابایت 
رم مغز متفکــر آن را پشــتیبانی میکنند. این 
هوشــمند توانســته اســت با رونمایــی خود 

توجهات بسیاری را جلب کند.

ساعت هوشمند اندروید »کاسیو« رونمایی شد
کاسیوم در نهایت از ساعت 
 Casio هوشمند خود با نام
 Smart  WSD-F10
 O u t d o o r  W a t c h
رونمایــی کرد. این ســاعت 
هوشــمند مجهز به اندروید 
نامی عجیــب و غریب دارد 

اما گفته میشود که دقیقا طبق استانداردهای 
نظامی طراحی شده است. این ساعت قرار است 
در ماه آوریل روانه بازار شود و بهای آن در حدود 
500 دالر ارزیابی شده. ساعت کاسیو مجهز به 
یک صفحه نمایش 1.3 اینچ با وضوح 300 در 
300 پیکسل است و از قابلیت هایی نظیر سنسور 

درجه فشار هوا، شتاب سنج، 
ژیروسکوپ و سنسور قطب 
نمــا برخــوردار اســت. این 
ساعت همچنین ضد آب و 
مقاوم در برابــر گرد و خاک 
است و در حالی که ابعاد آن 
برابر با 61.7 در 54 میلیمتر 
و ضخامت 15.7 میلیمتر است، وزن آن به 93 
گرم میرســد. نکته جالب این است که ساعت 
هوشمند کاسیو از یک نســخه سازگار با آیفون 
نیز برخوردار است و اطالعات کاملی از عملکرد 
 Casio Moment ابزارهای آن توسط نرم افزار

Setter در اختیار کاربران قرار میگیرد.

پیشنهاد ایجاد پارک اینترنت اشیاء در کشور
نخســتین نشست شورای 
راهبری طرح اینترنت اشیاء 
)IoT( بــا تأکیــد بــر لزوم 
ایجــاد یک پــارک اینترنت 
اشــیاء بــرای هماهنگی 
تمامی فعالیت های مرتبط 
در کشــور، برگزار شد. این 

شورای راهبری، باهدف ارائه گزارش تصمیمات 
اخذ شده و اقدامات به عمل آمده در رابطه با طرح 
اینترنت اشیاء )IoT(، بررسی نقشه راه توسعه این 
فناوری در کشور و بررسی نظر اعضای شورای 
راهبری طرح بــا حضور برات قنبــری معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی و امیرحســین 

فنــاوری  دوایــی معــاون 
و نــوآوری وزیــر ارتباطات و 
هومن ضرابی مجری طرح 
اینترنت اشیاء )IoT( برگزار 
شد. شــورای راهبری طرح 
اینترنت اشیاء )IoT( در این 
نشست بر اهمیت اجرای این 
طرح برای باالبردن بهره وری در کشور تأکید و 
خواستار ارائه گزارش روند کارهای انجام شده 
از سوی مجری طرح شدند. با درخواست برات 
قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و تأیید 
اعضاء، جلسات این شــورا هر دو هفته یک بار 

برگزار خواهد شد.

آی تی
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پنجره

چگونه به جنگ دانه های سفید آزار دهنده برویم؟
شش نکته برای درمان سریع شوره سر

شوره سر شما ممکن است خفیف یا بسیار شدید باشد. بنابراین ممکن است، با رعایت 
چند نکته موفق به درمان شــوره سر شوید. ولی در برخی مواقع، شوره سر می تواند 

نشانه یك مشکل اساسی باشد.
معموال به پوست سر خود توجه نمی کنیم، مگر اینکه مشکلی داشته باشد. برای 
مثال وقتی که سر شــوره می زند و دچار خارش و پوسته پوســته شدن ناشی از آن 
می شود، به محض ظاهر شدن این عالئم، دلیلی می شود برای فکر کردن. در واقع 
تحقیقات اخیری که توسط بنیاد پوست انگلیس انجام شده است، نشان می دهد، 
یك سوم از مردم به دلیل مشکل شوره سر از حضور در اجتماع پرهیز می کنند. لذا 
متخصصان چند توصیه علمی برای نگهداری از موهایتان و سالمت نگهداشتن 

پوست سرتان دارند، تا شما در هر موقعیتی اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.

زمان بیشتری برای شامپو کردن بگذارید
کسانی هستند که چند روز به حمام نمی روند، اما به محض ظاهرشدن پوسته بر روی 
سر شان بیش از حد معمول برای حل این مساله دوش می گیرند. در موارد خفیف، یك 
قاعده برای خودتان بگذارید، به این معنا که درحالی که موهایتان را تمیز نگه می دارید، 
 Anti-Dandruff حواستان به حفظ تعادل پوست سرتان هم باشــد. از شامپوی
 DHS Zinc استفاده کنید. در مواردی که شوره ها بیشــتر هستند، از شامپوهای
استفاده کنید. این شامپوها سطح باالتری از روی را شامل می شوند که، در کنترل 
مشکل شما بسیار خوب عمل می کنند. البته که تنها اینکه کف شامپو، زمان بیشتری 
روی سرشما بماند باعث درمان شوره سر شما نمی شود، اما کمك زیادی می کند. البته 
بسته به نوع پوست سر شخص برای افراد مختلف متفاوت است، اما هر نوعی که باشد 
اگر به دلیلی منظم شسته نشود، مانند اکستشن، بافت، استفاده از کاله گیس )به ویژه 

بدون تمیز کردن پوسته سر( اغلب می تواند باعث شوره سر شود. 

تمرین یوگا
شوره سر را به لیست طوالنی از بیماری هایی که ما می توانیم استرس را در ایجاد آنها 
مقصر بدانیم، اضافه کنید. طبق آخرین تحقیقات بودن در یك فضای ذهنی منفی 
می تواند باعث بدتر شــدن بیماری های پوستی شود، این قانون شامل مشکالت 
پوست ســر هم می شود. کمك گرفتن از ورزش یك راه ثابت شده برای از بین بردن 
استرس شماست، تا شما را آرام کند. این کار همانطور که روی حالت شما تاثیر دارد 

بر روی شوره سر شما هم تاثیر دارد.

مراقب رژیم غذایی خود باشید
همانطور که خوردن غذاهای متعادل به تنهایی کمك نمی کند، تا شما وزن متعادلی 
داشته باشید و نیاز به ورزش کردن هم دارید. همچنین ورزش کردن می تواند به طرز 
شگفت انگیزی شما را در حفظ سالمت سر و موهایتان کمك کند. در رژیم غذایی 
خود چربی های بد به ویژه شکالت و لبنیات را کاهش دهید. مواد غدایی که چربی 
بیشتری دارند، شوره سر را هم تشدید می کنند. به رژیم غذایی خود استفاده از مواد 
غذایی که ویتامین B )کمبود آن باعث ایجاد شــوره می شود( دارند و غذاهایی که 
چربی های خوب دارند، مانند سبزیجات سبز رنگ، حبوبات و پروتئین، را اضافه کنید.

محیط زندگی خود را در نظر بگیرید
درحالی که شوره می تواند نتیجه خشکی پوست سر باشد، آب و هوای مرطوب هم 
می تواند باعث خراب شدن موی وسط سر شما شود، زیرا گرما و رطوبت باعث تعریق 
و درنهایت چرب شدن پوست شما می شود، که باعث می شود مو نیاز به شستشوی 
بیشتری داشته باشد. آن روی سکه هم این است که، زمستان و آب وهوای خشك 
باعث کم آبی بدن می شود، که استفاده از ماسك های پوست سر مانند ماسك روغن 

زیتون می تواند به سادگی مشکالت کوچك پوست سر را حل کند.

پوست سرتان را ماساژ دهید
شاید شما بدانید که ماساژ صحیح چه محاسنی می تواند برای بدن شما داشته باشد. 
پوست سر شما نیز اگر از شوره آزرده باشد، می تواند از مزایای ماساژ بهره مند گردد. 
از روغن های طبیعی مثل نارگیل، بادام وجوجوبا )درختچه ای است که بومی برای 
بیابان سونورا است، و در موهاوی و باخا کالیفرنیا، بیابان آریزونا، کالیفرنیا، و مکزیك 
یافت می شود(، با قطره چکان یا قلموی رنگ مو مستقیما به پوست سرتان بزنید و 
به آرامی ماســاژ دهید. این درمان آرامش بخش، به ازبین رفتن پوسته های سر و 
تسکین پوست سرتان کمك می کند. فقط مراقب باشید که پوست سرتان را خراش 

ندهید یا خیلی محکم ماساژ ندهید.

آزمایش خون بدهید
در برخی مواقع، شــوره سر می تواند نشانه یك مشــکل اساسی باشد. مانند کمبود 
ویتامین یا مشکل سیســتم ایمنی. آخرین تحقیقات نشان می دهد که، شوره سر 
می تواند نشانه پسوریازیس پوست ســر )بیماری پوستی مزمن خودایمنی است. 
این بیماری هنگامی رخ می دهد که سیستم ایمنی بدن سیگنال های اشتباهی 
می فرستد. این ســیگنال ها باعث افزایش سرعت چرخٔه رشد سلول های پوست 
می شــود؛ یعنی افزایش بیش از حد سلول های پوســتی از میزان ریختن آن ها. 
پسوریازیس مسری نیست( باشد. اگر شرایط بهتر نمی شود یا حتی بدتر می شود، 
شما باید با یك متخصص صحبت کنید تا بتواند یك تشخیص قطعی درباره شرایط 
شما داشته باشد. تجویز آزمایش خون توسط متخصص به دلیل اختالالت موجود، 

می تواند شما را در کشف علت این شوره ها کمك کند.

ورزش بیش از حد به قلب آسیب می رساند
مهر- مطالعات قبلی نشان داده اند افرادی که در هر زمانی، اعم از 5 دقیقه در روز یا 2 ساعت 
در روز یــا بیشــتر ورزش می کنند کمتر از افرادی که تحرک ندارنــد در معرض بیماری قلبی یا 
مرگ ناشی از آن قرار دارند.اگرچه ورزش به اندازه برای سالمت خوب و مفید است، اما ورزش 
بیش از اندازه زیاد هم برای ســالمت قلب، مخصوصًا برای افرادی که سابقه بیماری قلبی در 

خانواده دارند، مفید نیست.
دکتر پال تامســون، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: ما باید بدانیم ورزش مکرر و 
منظم موجب بروز تغییرات عمیقی در ســاختار و فیزیولوژی قلب می شــود. اما در کوتاه مدت 
این تغییرات به قلب اسیب می رسانند.در زمان ورزش های شدید و سنگین، سلول های قلب 
ســوراخ می شوند و پروتئینی به درون جریان خون منتشر شده که می تواند در بلندمدت باعث 

بروز حمله قلبی شود.

زندگی سالم تر با مصرف کمتر مواد قندی
ایســنا- زهرا زینلی کارشناس مسئول تغذیه  گفت: برای پیشگیری از اضافه  وزن و چاقی، قند 
و شــکر مصرفی در برنامه  غذایی روزانه باید کمتر از شــش قاشق چایخوری باشد که این مقدار 
شامل قند پنهان در مواد خوراکی مثل عسل، مربا، بستنی، نوشابه و آبمیوه، شیرینی و شکالت 
هم می شود.بسیاری بر این عقیده اند که مصرف شیرینی بعد از صرف غذا )به ویژه غذای چرب( 
باعث هضم آن می شود؛ درحالی که مصرف شیرینی در این مواقع کار معده را سنگین کرده و از 

طرفی باعث جذب کامل موادغذایی شده و منجر به اضافه  وزن و چاقی می شود.
وی افزود: مصرف مقادیر زیاد قند و شــکر، ســمومی را در بدن تولید می کند که باعث تخریب 
ســلول ها و افزایش خطر ابتال به ســرطان می شــود.مصرف زیاد قند و شکر باعث عدم تعادل 
هورمونی بدن و آسیب به غدد داخلی مثل غدد فوق کلیوی و لوزالمعده می شود که میزان قند 

خون را تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. 

با عالیم شایع ترین بیماری مفصلی آشنا شوید
صدا و سیما- دکتر سید منصور رایگانی، رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت: 
آرتروز یا ســائیدگی مفاصل در دنیا شــایع ترین بیماری مفصلی در میان زنان و مردان به شــمار 
مــی رود. آرتــروز در موارد زیادی عالئم رادیولوژی و عکســبرداری دارد امــا برای بیمار عالئم 
خاصــی ایجــاد نمی کند و البته زمانی جدی اســت و نیاز به درمــان دارد که برای بیمار عالئم 
بالینی ایجاد کرده باشــد. وی شــایع ترین عالئم بالینی آرتروز را درد مفاصل ذکر کرد و گفت: 
دردی که عمدتا در هنگام حرکت مفصل ایجاد می شــود، نشاندهنده بروز آرتروز است. پس از 
درد، انحراف مفاصل و ایجاد محدودیت های حرکتی برای بیمار جزو شایعترین عالمت آرتروز 
به شــمار می رود. معموال مفاصل زانو، لگن، بند انتهایی انگشــتان دست، شست پا، مفاصل 
ســتون فقرات، و ســوراخهای بین مهره ها درگیر این بیماری می شوند ولی فراموش نکنید هر 

دردی در مفاصل به معنای آرتروز نیست.

کم خونی با گرم کردن مزاج افراد برطرف می شود
تسنیم- سید جواد علوی کارشناس 
طب سنتی گفت: برای پیشگیری از 
بروز نفخ افراد باید آداب صحیح غذا 
خوردن را رعایت کنند.نیم ســاعت 
قبل تا  2ساعت بعداز غذا از مصرف 
مایعات باید پرهیز کرد, هر لقمه غذا 
حداقل 30 مرتبه جویده شــود, بعد 

از غذا از خوابیدن باید پرهیــز کرد، همچنین بعد از غذا 
کمی راه بروند, قبل و بعد از غذا کمی نمک مزه مزه کرد، 

همچنین مواد خام و پخته را با هم نخورند.
وی افزود: زنیان، هل باد، رازیانه، زیره، سیاهدانه، تخم 

گشــنیز و بابونه از هرکدام به میزان 
مســاوی مخلوط کرده و یک قاشق 
غذاخوری از آن را بــا یک لیوان آب 
دم کرده و بعد از غــذا مصرف کنند.

عناصر مورد نیاز بدن به صورت یون 
جذب بدن می شــوند، و قرص های 
شیمیایی مولکولی مثل کلسیم، آهن 
و بقیه... هیچ گونه جذبی ندارند.کم خونی با گرم کردن 
مزاج افراد برطرف می شود، فالوده سیب با عسل همراه 
با عرق بیدمشک، عرق نسترن و گالب بسیار خون ساز 

و فرح بخش است.

کنترل فشارخون با سیب زمینی
سالمت- از ســیب زمینی همیشه 
به عنوان یک غذای چاق کننده یاد 
شده است، اما تحقیقات جدید نشان 
می دهند که مصرف روزانه این ماده 
غذایی می تواند در کاهش فشارخون 
موثر باشد، بدون اینکه وزن را افزایش 
دهد و زیادش میکند.ســیب زمینی 

بیشتر از سایر سبزیجات از رژیم غذایی افراد دارای اضافه 
وزن و چاق حذف می شود.

 زیرا این باور در میان مردم ایجاد شــده است که به دلیل 
کربوهیدرات باالی ســیب زمینی بایــد در مصرف این 

ماده غذایــی احتیاط نمود، در حالی 
که اگر ســیب زمینی ســرخ نشود و 
بدون کره،مارگارین، خامه و ســس 
مایونز مصرف شود، تنها 110 کالری 
انرژی در ازای هر سیب زمینی به بدن 
می رسد، اما در مقابل بسیاری از مواد 
مغذی از جمله ویتامین ها و ترکیبات 
شیمیایی مفید تامین می گردد.سیب زمینی سرخ شده 
و چیپس به دلیل این که با حرارت باال و روغن زیاد آماده 
می شوند، بسیاری از ترکیبات مفید تخریب شده و تنها 

نشاسته، چربی و برخی از مواد معدنی باقی می مانند.
 5 رابطه ای که 

به طالق ختم می شود
شــفا آنالین- فاکتورهایــی وجود دارند کــه اگر در 
نامزدی بــا آنها مواجه شــوید، هر چه ســریع تر باید 
نامــزدی را به پایان برســانید یا با کمک یک مشــاور 
در پی حل مشکل باشــید. در غیر این صورت، اگر با 
همین فرمان جلو بروید، خیلی زود طالق سرنوشت 

شما خواهد شد.
اختالل جنسی

رابطه جنســی چیــزی فراتر از یک ارتبــاط فیزیکی 
است. این رابطه مثل چســبی است که همه اجزای 
یک زندگی مشــترک را به هم متصــل می کند و اگر 
ایراد داشته باشــد، باعث از هم پاشیدگی زندگی زن 
و مرد می شود. دوران نامزدی و عقد، فرصتی برای 
تشخیص اختالالت جنسی  است. در این زمان شما 
می توانید ســرد مزاجی، پرخاشگری جنسی، اعتیاد 
جنســی یا اختــالالت فیزیولوژیک طــرف مقابل را 
بشناسید.اگر با چنین موردی مواجه شدید، به پزشک 

متخصص یا روانپزشک مراجعه کنید.
ناپختگی

ناپختگی به معنی نداشــتن بلوغ است. برای ازدواج 
نیاز اســت که هــر دو طرف بــه بلوغ جنســی، بلوغ 
عاطفی، بلــوغ اجتماعی و بلوغ اقتصادی رســیده 
باشــند. هر کدام از این بلوغ ها که نباشد، یک جای 
کار مــی لنگد. فرد ناپخته کســی اســت که بچگانه 
رفتار می کند، اســتقالل فکری نــدارد، از نظر مالی 
وابسته است و هویتش اجتماعی اش شکل نگرفته 
و نمی دانــد چه کاره اســت و می خواهــد در دنیا چه 

کاری انجام دهد. 
پرونده های باز

کســی که در زندگی اش پرونده های باز، زخم های 
درمان نشــده و گره های باز نشــده داشــته باشــد، 
نمی تواند انتخاب درســتی برای ازدواج انجام دهد. 
چنین فردی، هــر قدمی که بردارد بــرای التیام این 
زخم ها و در راستای پرونده های قبلی است. نمونه این 
افراد، کسانی هستند که یک رابطه عاطفی شکست 
خورده در پرونده شان دارند و هنوز نتوانسته اند آن را 
فراموش کنند یا برای تسکین آن، به یک رابطه دیگر 

روی آورده اند.
در دسترس نبودن

شــما ازدواج می کنید تا تکیه گاه عاطفی و احساسی 
پیدا کنید. تا کسی حمایت تان کند، همراه و همپای 
تان باشد، هدف مشــترک داشته باشید و با هم برای 
رسیدن به آن تالش کنید... اما اگر شریک تان فردی 
دور از دسترس شما باشد، اساسا معنای اشتراک در 
ایــن ازدواج از بین می رود. در دســترس نبودن هم 

فیزیکی است و هم عاطفی. 
کنترلگری

در یک رابطه ســالم، هیچ کدام از زن و مرد خود را 
طرف غالــب، محق و برتر رابطه نمــی دانند. اما در 
یک رابطه بیمار، یکی همیشه به دیگری شک دارد 
و در حال کنترل کردن او اســت، مــی خواهد او را 
آن طور که خودش می خواهــد تربیت کند یا آنچه 
را که خودش می پســندد به او تحمیل کند. کنترل 
گری چه از جانب مرد باشد و چه زن، تخریبگر یک 
رابطه اســت و نتیجه ای جز از هم پاشــیدن زندگی 

مشترک ندارد.

سالمت
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پیام صادقیان هافیک خالق سابق تیم های ذوب آهن و پرسپولیس و این فصل 
نفت تهران با انتشــار پیامی در اینســتاگرام اعالم کرد قصــد دارد از فوتبال بی 
رحم)!( خداحافظی کند. این بازیکن به رغم بازی تکنیکی که داشت اما نتوانست 
در تیم ملی جایی داشــته باشد ضمن اینکه ممکن است وقتی این مطلب را می 
خوانید او از تصمیم اخیرش منصرف شده باشد. صادقیان اما در دو سالی که تیم 
پرسپولیس را همراهی می کرد حاشیه هایی را برای خود و باشگاه دست و پا کرد!

خالکوبی
پیام صادقیان در ابتدای حضورش در تمرینات پرسپولیس و همینطور در بازی 
های رسمی دستش را با باند می بست و این سوال در ذهن بعضی شکل گرفته 
بود که سبب این موضوع چیست. او مدتی بعد، بدون بانداژ در تمرین حاضر شد 

تا به نوعی از خالکوبی اش رونمایی کند.

همسایگی دردسرساز
اواخر آبان ماه سال 92 روزنامه قانون از حاشــیه دیگر صادقیان رونمایی کرد: 
پیام صادقیان یکی از بازیکنان موفق پرســپولیس در این فصل بوده اما سرزده 
رفتن سردار رویانیان به خانه او حرف وحدیث های زیادی را مطرح کرد. از گوشه 
وکنار شنیدیم ماجرا از تغییر آپارتمان این بازیکن شروع شد وقتی پیام بعد از چند 
ما از ســعادت آباد به ایران زمین در شــهرک غرب نقل مکان کرد و در آپارتمان 
نزدیک هاکوپیان ســاکن شد! رویانیان هم روی این مسئله حساس شده و بعد 
از اینکــه خبرهایی بــه او از پیام دادند تصمیم گرفت چندین بار ســرزده به خانه 
بازیکن تیمش برود و همین مســئله این بازیکن را ناراحت کرد و گفت: »زندگی 
شخصی خودم به خودم ربط دارد و درست نیست کسی سرزده به خانه ام بیاید!« 
رویانیان هم از این حرف صادقیان ناراحت شــده اســت. مسئله دیگری که هم 
که بازیکنان در خصوص محل ســکونت این بازیکن می گویند همسایگی او با 

یک بازیگر زن است.

زدن بازیکنان حریف
صادقیان زمانی که در پرســپولیس بازی می کرد بارها بازیکنان حریف را بدون 
توپ مورد نــوازش خود قرار می داد و بارها این اتفاقات از چشــم داور دور ماند. 
صادقیان دربازی پرسپولیس وملوان باآرنج به صورت بازیکن حریف کوبید، این 
صحنه ازچشــم داوردور ماند اما عادل فردوسی پور در90 با پخش تصاویری از 
آرنج زدن صادقیان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را مجبور به واکنش کرد؛ 
محرومیت یک جلسه ای!  دو هفته بعد صادقیان با وجود گذراندن محرومیت 
یک جلسه ای، درهمان دقیقه 8 شهرآورد تکلی خشن روی پای سیاوش اکبرپور 
زد و در ادامه هم با لگد به شــکم بازیکن اســتقالل کوبید. صادقیان به خاطر 
آن لگــد کارت قرمز نگرفت ولی تا مرز درگیری فیزیکــی با خلعتبری هم رفت. 
20 روزبعد در بازی با فجرسپاســی دوباره صادقیان حاشیه ساز شد. او این بار با 
آرنج خود بازیکن فجرسپاســی رانقش بر زمین کرد و بازهــم داور این خطا را از 

وی ندید!4

عدم حضور در جام جهانی
صادقیان از جمله بازیکنانی اســت که در دنیای مجازی خصوصا اینســتاگرام 
فعال است قبل ازاینکه ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی  2014 

برزیل مشخص شود، کارلوس کی روش نام صادقیان را از جمع دیگر بازیکنان 
خط زد. صادقیان در واکنش به این مساله نوشت: »بر باعث و بانی اش لعنت«!  

رفاقت با خواننده زیر زمینی
از حاشیه های صادقیان در پرسپولیس می توان به رفاقت با خواننده زیر زمینی 
و کشــیدن ســیگار و قلیان اشــاره کرد. امیر تتلو البته در مورد سیگار کشیدن 
صادقیان  در اینســتاگرام نوشــت: من پیام و کال چند ماهه میشناسم اونم بعد 
از اینکــه به داور فحش داد و محروم شــد و اون تایمی که همش مصدوم شــد 
باهاش رفاقت کردم که باهاش حرف بزنم ، چون واقعا داشت نابود میشد و کال 
هروقت دیدمش فقط باهاش تمرین کردم !!  واال زبونم مووو دراورد انقد گفتم 
ســیگار نکش و...!!!، من که همش خودم سر تمرینم!! خودش نمیخواست 
به من چه؟!؟ بعدشم که پدرمون درومد متقاعدش کردیم که کاراشو بذار کنار!  
درخشان باهاش لج کرد !!!! به من چه ؟!!؟ یکی نیست بگه نمیدونی ... نزن، 
واسه معروفیت راههای دیگه ای هم هســت سر صبحی دهنه منو باز نکنید ، 

بذارین تو حال خودم باشم !!! همرو برق میگیره مارو چراغ نفتی.

خداحافظی از پرسپولیس
وی آذر ماه ســال 93 اعالم کرد به دلیل داشــتن پیشــنهاد خارجی قصد دارد 
پرسپولیس را ترک کند صادقیان مدتی بعد در اینستاگرام از ماندن در پرسپولیس 

گفت.

حال عادی نداشت!
اواخر دی ماه سال گذشته شاگردان درخشان برای برگزاری اردو راهی امارات 
شــدند که البته این بار نیز حواشــی ای برای صادقیان داشت. بانک ورزش در 

این خصوص نوشــت: »پیام صادقیان هرچند ســعی می کند تا با حضور 
در شــبکه های اجتماعی رابطه دوستانه ای با هواداران برقرار کند اما 

ظاهرا در برقراری ارتباط با تمرینات چندان موفق نبوده اســت. 
از راس الخیمه خبر می رسد پیام صادقیان که چندان سرحال 
نبوده با کســب اجازه از کادرفنی در تمرینات شرکت نمی کند 
و به اســتراحت می پردازد. یک روز بعد، وقتی پیام سر تمرین 

حاضر می شود، درخشان از او می خواهد که دور زمین بدود که 
بازیکن جنجالی پرسپولیس از دستور سرمربی امتناع می کند و به رختکن 

می رود. درخشان نیز در همین فاصله به کادر باشگاه می گوید که برای او بلیت 
تهیه کنند تا او به تهران برگردد.«

بازی بعد از 105 روز
سی ام بهمن ماه   سل 93 پیام صادقیان مهاجم تکنیکی پرسپولیسی ها که به 
دلیل مصدومیت و محرومیت بیشــتر بازی های تیمش را از دست داده بود بعد 
از هفته ها شــرایط حضور در زمین را پیدا کرد و بعــد از 105 روز دوری از ترکیب 
پرســپولیس در برابر صبای قم به جای امید عالیشاه وارد زمین شد. صادقیان 
در زمان مربیگری حمید درخشان و سپس برانکو عملکرد قابل قبولی نداشت 
و بیشتر نیمکت نشین بود تا اینکه پایان فصل گذشته باشگاه پرسپولیس رسما 

عذر این هافبک را خواست تا او راهی نفت تهران شود.

خداحافظی از فوتبال؟!
 هافبک ســابق ذوب آهن، پرسپولیس و نفت تهران که در فصل گذشته دوران 
پرحاشیه ای را پشت سر گذاشته بود در این فصل به همراه علیرضا منصوریان 
به دنبال بازگشتی رویایی به فوتبال بود. صادقیان که موفق شده بود تا حدودی 
به وعده خود عمل کند در ادامه فصل با توجه به مشــکالت مالی این باشــگاه 
بنای ناســازگاری گذااشــت و در ادامه نیز به دنبال دریافــت رضایتنامه اش از 
این باشــگاه برای حضور در تیم دیگری بود که با مخالفت مســووالن این تیم 
همراه شــد. صادقیــان با توجه بــه این اتفــاق در تصمیمی عجیب پســتی در 
صفحه اینســتاگرامش قــرار داده و اعالم کرده از 
فوتبــال حالش بهــم می خورد و مــی خواهد 

خداحافظی کند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

اولین حضور رسمی زین الدین 
زیدان در تمرینات رئال به 
عنوان سرمربی

تیتر دو

سایت فیفا برنده توپ طالی 
2015 را لو داد

سایت فیفا لیونل مسی را به عنوان برنده توپ طالی 
ســال 2015 قبل از شــروع این مراســم لو داد. این 
سایت همچنین برنده بهترین بازیکن زن سال را نیز 

در کمال تعجب اعالم کرد.
مراســم انتخــاب بهترین هــای فوتبــال جهان در 
ســال 2015 یازدهــم ژانویــه یعنــی 21 دی ماه در 
زوریخ ســوئیس برگزار خواهد شــد. همه نگاه ها به 
لیونل مســی، کریســتیانو رونالــدو و نیمار اســت تا 
از بین این بازیکنــان بهترین بازیکن ســال معرفی 
شود تا ارزشــمند ترین جایزه فردی فوتبال را به خود 

اختصاص دهد.
در حالــی که تقریبــا یک هفتــه تا مراســم انتخاب 
بهترین هــای فوتبــال جهــان زمان باقی اســت، 
فوتبال دوستان سراســر جهان بهت زده شدند وقتی 
که ســایت فیفا به صورت اتفاقی برای دقایقی برنده 
توپ طالی 2015 مردان و بهترین بازیکن زن سال 

2015 را بر روی خروجی خود منتشر کرد.
سایت فیفا دقایقی پیش لیونل مسی ستاره آرژانتینی 
بارسلونا و سلیا ساســیچ را به عنوان بهترین بازیکن 
مرد و زن ســال 2015 معرفی کرد. البته دقایقی بعد 
ســایت فیفا نام مســی و ساســیچ را از روی خروجی 
خود برداشــت. البتــه انتخاب این دو نفــر به عنوان 
بهترین های سال تعجبی نخواهد داشت چرا که هر 
دو سال فوق العاده ای سپری کردند و شانس زیادی 
برای انتخــاب به عنوان بهترین های ســال را دارند 
اما اشــتباه به نظر غیر عمد سایت فیفا، باعث تعجب 

عالقه مندان به فوتبال شده است.
لیونل مســی، بارســلونا را با زدن 48 گل در 53 بازی 
به ســه گانه فوتبال اروپا رســاند. هم تیمی اش نیمار 
نیز سال خوبی در بارســلونا داشت و البته کریستیانو 
رونالدو بهترین گلزن ســال نیز عملکرد خیلی خوبی 
در رئال مادرید داشت و به همین خاطر هر سه گزینه 
شانس باالیی برای انتخاب به عنوان بهترین بازیکن 
سال دارند. در طرف مقابل ساســیچ همراه تیم ملی 
زنان آلمان در سال 2015 قهرمان جام جهانی شد و 
او توانست آقای گل مسابقه ها شود. این اقدام سایت 
فیفا در ادامه رســوایی های بزرگ ایــن نهاد می تواند 
بر دلزدگی عالقه مندان به فوتبــال از باالترین نهاد 

فوتبالی جهان بیفزاید.

پپ با مسی به سیتی می رود
یک سایت انگلیسی از تالش پپ گواردیوال برای حضور 
ستاره آرژانتینی بارسلونا در تیم فوتبال منچسترسیتی 
خبر داد. سرمربی حال حاضر بایرن مونیخ قرار است 
در پایــان فصل به لیگ برتر انگلســتان برود و مقصد 
وی به احتمــال فراوان منچسترســیتی خواهد بود. 
سرمربی پیشین تیم فوتبال بارسلونا طبق اعالم دیلی 
اکسپرس در نظر دارد لیونل مسی را به باشگاه سیتی 
بیاورد. گواردیوال و مســی خاطــرات خوبی با یکدیگر 
دارند و انواع و اقسام جام ها از قهرمانی اللیگا گرفته تا 
لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی را باالی سر برده اند.

مدافع پیشین آرسنال 
درگذشت

مدافع پیشین تیم فوتبال آرسنال، جان رابرتس، در سن 
69 سالگی درگذشت. رابرتس در سال 1971 به آرسنال 
کمک کرد تا  دو جام قهرمانی را باالی سر ببرد.  باشگاه 
آرســنال بر روی پایگاه اینترنتی خود نوشت: همه در 
باشگاه از شنیدن خبر درگذشت رابرتس در غم و اندوه 
به سر می برند. همه عوامل باشگاه با خانواده مرحوم 
رابرتس همدرد هستند.  باشگاه آرسنال در خصوص 
جزئیات مرگ رابرتس توضیخاتی نداده است. رابرتس 
در آوریل سال 1969 از نورثهمپتون به آرسنال پیوست 
و در فصل 71-1970 هجده بار برای این تیم به میدان 
رفت. در این فصل آرسنال، هم قهرمان لیگ شد و هم 

جام حذفی انگلستان.

مارکو گروژیچ  در لیورپول
باشــگاه لیورپول امروز به صورت رسمی تایید کرد که 
مارکو گروژیچ، ســتاره 19 ساله باشــگاه ستاره سرخ 
بلگراد را به خدمت گرفته اســت. گروژیچ 19 ساله از 
فصــل آینده پیراهن لیورپول را به تن کرده و تا انتهای 
فصل جاری به صورت قرضی در ســتاره ســرخ باقی 
خواهد ماند. دو هفته پیش باشگاه ستاره سرخ اعالم 
کرده بــود که با مبلــغ 5 میلیون پوندی پیشــنهادی 
لیورپولی ها بــرای به خدمت گرفتن گروژیچ موافقت 
کرده اســت.  گروژیچ روز یکشــنبه وارد لیورپول شد، 
دوشنبه تحت آزمایشات پزشکی قرار گرفت و سرانجام 
امروز لیورپولی ها تایید کردند که با قراردادی 5 ســاله 
بــه ارزش 5 میلیون پوند وی را بــه خدمت گرفته اند؛ 
هرچند که تا انتهای فصل بصورت قرضی برای باشگاه 
ســابقش بازی خواهد کرد. او با تیم زیر 20 ساله های 
صربستان عنوان قهرمانی جهان را کسب کرده و می 
تواند به عنوان هافبک تهاجمی به میدان برود. ستاره 
سرخ اعالم کرد که از اندرلخت بلژیک و اشتوتگارت 
آلمــان نیز پیشــنهاداتی 2 و 5 میلیــون یورویی برای 

گروژیچ دریافت کرده بود.

مقصد بعدی رافا بنیتس
رافا بنیتس دو روز پیش و تنها پس از 7 ماه نشســتن 
روی نیمکت رئال مادریــد، از این تیم برکنار و جای 
خــود را به زیدان داد. از همین حاال گمانه زنی ها در 
مورد آینده بنیتس شروع شده و اسکای اسپورت، از 
لیگ برتر انگلیس بــه عنوان مقصد احتمالی بعدی 
مربی اخراجی رئال نام برده اســت. بنیتس ســابقه 
مربیگری در دو تیم لیورپول و چلســی را در کارنامه 
دارد و به خوبی با فضای فوتبال جزیره آشناست.  به 
ادعای اسکای اسپورت، دیگر گزینه های بنیتس، 
تیمی در لیگ ایتالیا و همچنین والنسیاست. بنیتس 
در والنســیا از محبوبیــت باالیــی میان هــواداران 
برخوردار است چون بین سال های 2001 تا 2004 
توانســت این تیم را دو بار قهرمــان اللیگا و یک بار 

قهرمان جام یوفا کند. 

وساطتت پروین و دایی 
هم موثر نبود

در حالی که اخبار از آزاد شــدن سوشا 
مکانــی در عصــر امروز خبــر می داد 
اما دروازه بان پرحاشــیه پرســپولیس 
همچنــان مهمان زندان اوین اســت. 
در میان اخبار حکایت از پادرمیانی علی 
دایی و علی پروین برای آزادی سوشا خبر 
می دهند. پا در میانی که البته موثر نبوده و 
به دلیل شاکیان سفت و سختی که 
پرونــده این دروازه بان دارد 
کار او را ســخت کرده 

است.

خداحافظی صادقیان با فوتبال بی رحم!
ستاره ای که هیچ وقت ستاره نشد

امید نمازی تا قبل از جام جهانی 2014 دستیار کی روش 
و مربی تیم فوتبال کشــورمان بود. وی در فاصله سه ماه 
مانده به شروع رقابت های جام جهانی تیم ملی را ترک کرد. 
نمازی در این مدت اما رفتارها و مصاحبه های گوناگونی 
داشته است. وی چند روز قبل بعنوان سرمربی تیم زیر 18 

ساله های آمریکا منصوب شد.
مربی ســابق تیم ملی ایــران درباره داســتانی که منجر به 
حضورش در تیم ملی ایران شــد در پاسخ به این پرسش که 
آیا کارلوس کی روش به خاطر عدم اعتماد به مربیان ایرانی 
شما را انتخاب کرد؟ گفت: من نمی توانم راجع به این مساله 
که کی روش به مربیان ایرانی اطمینان داشت یا نه صحبت 
کنم. قراردادم در استیل آذین رو به پایان بود. در همان زمان 
من با گاســپار درباره عالقه یک مربی ایرانی برای حضور 
در نیمکت تیم ملی تماس گرفتم که گاســپار از من پرسید 
خودت چه کار می کنی که من گفتم یک ماه دیگر قراردادم 
تمام می شود. از من پرســید که آیا دوست دارم به تیم ملی 
ایران اضافه شوم که من هم پاسخم را دادم. من زمانی که 
کی روش به همراه گاســپار هدایت  مترو استارز را برعهده 
داشت برای این تیم بازی می کردم و کی روش از من شناخت 
داشــت به همین خاطر بعد از صحبتی که با گاسپار انجام 
دادم، در دو جلســه با کی روش گفت و گو کردم و سرانجام 

به تیم ملی ایران اضافه شدم نمازی در ادامه این گفت و گو 
درباره انتقادهای اخیر کی روش از جدایی ناگهانی اش از تیم 
ملی ایران گفت: من بیش از سه سال با کی روش همکاری 
کردم و در تمام کارهای فنی در کنارش بودم. طبیعی بود که 
کی روش از رفتنم ناراحت شود. ضمن این که دو، سه هفته  
قبل از جدایی من، ســیموئز نیز تیم ملی ایران را ترک کرده 
بود، اما کی روش هیچ وقت واکنشــی به جدایی ســیموئز 
نشان نداد. وقتی میک مک درموت بعد از یک سال از تیم 
ملی جدا شد باز هم او هیچ واکنشی نشان نداد، این در حالی 
بود که من در مدت سه سال حضورم در تیم ملی ایران هیچ 
وقت برای تیم کم نگذاشــتم. دلیل جدایی من از تیم ملی 
ایران یک علت نبود، مشــکالت مالی یکی دیگر از دالیل 
بود، اما باز هم همه اش نبود. خانم پیشــین من به مریضی 
مبتال شده بود که باید حتما در کنارش می بودم. حتی مدارک 
پزشکی همسر سابقم را به آقای کفاشیان نشان دادم. من 
خیلی دوست داشتم که به تیم ملی کشورم خدمت کنم، اما 
یکسری مسائل وجود داشــت که مانع از این کار شد و من 
اکنون از این تصمیم پشیمان نیســتم. نمازی در پاسخ به 
این سوال که کی روش در مصاحبه اخیرش با تلویزیون ایران 
گفته در ماه هایی که فدراسیون فوتبال حقوق کادر فنی را 
نمی داده او خودش حقوق دستیارانش را پرداخت می کرده 

آیا به او نیز پول داده است گفت: "من هیچ وقت از کی روش 
پول نگرفته ام و انتظار چنینی چیزی را از او نداشته ام. این 
را هم باید بگویم که اگر کی روش 9 ماه حقوق نگیرد با این 
که امید نمازی 9 ماه حقوق نگیرد تفاوت دارد. شرایط من و 
کی روش متفاوت بود. وی افزود:" وقتی تصمیم به جدایی 
از تیم ملی گرفتم جلسه ای 3 ســاعته را با کی روش برگزار 
کردم. او از وفاداری و اطمینانش به من گفت. خودش هم 
می داند که در مدت زمان حضورش در ایران هیچ کس به 
اندازه من به او وفادار نبود. شاید او جدایی من را از تیم ملی 
به حســاب بی وفایی بگذارد، اما واقعیت این طور نیست. 
ضمن این که وفاداری باید دو جانبه باشــد. من مشــکلی 
با کی روش نداشــتم، اما احســاس می کنم او می توانست 
بعضی وقت ها بیشتر برای دستیارانش مبارزه کند. وی اما 
پس از انتخاب بعنوان سرمربی تیم زیر 18 ساله های آمریکا 
گفت: وقتی به عنوان دستیار کارلوس کی روش در تیم ملی 
ایران مشغول به کار شدم باید بگویم کار کردن با این مربی 
مثل رفتن به دانشــگاه بود. در آن زمان از سوی فدراسیون 
فوتبال آمریکا پیشنهادی مبنی بر کار در تیم زنان آمریکا به 
عنوان دستیار  به دستم رسید و از آنجایی که زندگی من در 
آمریکا بود و به دلیل سوابقی که در این کشور داشتم از این 

پیشنهاد استقبال کردم و آن را پذیرفتم. 

همه دالیل نمازی برای جدایی از تیم ملی ایران

ورزش


