
بازداشت چند فعال رسانه ای به اتهام »نفوذ«
روز گذشته برخی سایت ها و خبرگزاری ها به نقل از سازمان اطالعات سپاه از دستگیری تعدادی از فعاالن 
رسانه ای با عنوان »شبکه نفوذی دشمن در رسانه ها« خبر دادند. شب گذشته نیز یکی از کارشناسان سازمان 
اطالعات سپاه در همین خصوص در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شد و جزئیات این 
دستگیری را تشریح کرد. موضوع »شبکه نفوذ رسانه ای دشمن« اما مربوط به چند ماه پیش است، زمانی که 

صفحه ۳تعداد 12 نماینده مجلس به وزیر ارشاد و اطالعات در این خصوص تذکر دادند ...

رییس جمهوری با گرامیداشت سیزدهم آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تصریح کرد: 13 آبان و تمامی مراحل ایستادگی ملت ایران در برابر 
سلطه خواهی بیگانگان در جریان نهضت اسالمی ، نشان دهنده و تکمیل کننده راه مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها و توطئه بیگانگان است. 

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه و در جلسه هیات دولت گفت: باید از افتخارات و روزهای ملی و تاریخِی ایستادگی ملت ایران 
برای تقویت بیش از پیش انقالب و اتحاد ملت بهره بگیریم و اجازه ندهیم این ایام تاریخی مورد سوء استفاده برخی جناح ها قرار گیرد . چرا که هرگونه 

 بهره برداری جناحی از این ایام، به زیان انقالب و وحدت ملی خواهد بود. رییس  جمهوری اظهارداشت: امروز همگان در کشور به راه وخط امام)ره( 
صفحه 4صفحه 5صفحه ۷و انقالب افتخار کرده و پیرو راه رهبری انقالب و اجرای قانون اساسی هستند و از آن حمایت می کنند ... صفحه 2

مهاجم رئال مادرید به دلیل ارتباط 
با پرونده فیلم رسوایی اخالقی که 
متیو والبوئنا و جبرییل سیســه نیز 

درگیر آن بودند ...

چندهفته ای اســت تلگرام 
پس از راه اندازی   ...

هــدف از ســفر اخیر جان 
کری، وزیر  ...

کریم بنزما 
بازداشت شد

تلگرام کانال های 
غیر اخالقی را 

مسدود کرد

اهداف جان کری 
 در سفر به 

آسیای مرکزی

داعش زیر تیغ
ادامه عملیات های ضد تروریستی در عراق و سوریه
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صفحه 4

رییس جمهور:

نباید عده ای با کلمه »نفوذ« بازی کنند



چهارشنبه 13 آبان ماه 21394

سه پرونده شکایت کالن از رییس جمهور سابق در کمیسیون اصل نود
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: در شرایط کنونی سه پرونده کالن شکایت از احمدی نژاد 

در این کمیسیون وجود دارد، که اکثرا مربوط به عدم اجرای قانون از سوی وی است.
مصطفی افضلی فرد در تشریح آخرین وضعیت پرونده شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی 
مجلس، گفت : در کل در شــرایط کنونی سه پرونده شکایت کالن از احمدی نژاد و اعضای دولت نهم و دهم روی میز 

این کمیسیون بوده که به علت طوالنی شدن سیر قانونی آن هنوز در این کمیسیون مفتوح است.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شــورای اسالمی، افزود : درخصوص یکی از پرونده های مذکور، در سال 

گذشــته جلسه دادگاهی برگزار شد که متأسفانه احمدی نژاد در این جلسه حاضر نشد، البته دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 در این جلسه حضور 
پیدا کرده و گزارشــی را به کمیسیون ارسال کردند، حال به علت عدم حضور وی، دادگاه می بایســت جلسه دیگری را برای بررسی این پرونده با حضور 

احمدی نژاد تشکیل بدهد.
وی در تشــریح محورها پرونده های شکایت از احمدی نژاد، افزود: بیشتر این شــکایت از رئیس جمهور سابق به علت اجرایی نکردن قانون بوده 

است.
اولین جلســه رسیدگی به اتهامات احمدی نژاد در پنجم آذر ماه سال 93 در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شد، اما وی به دالیل نامعلوم 

از حضور در دادگاه امتناع کرد.

چرخش نقوی حسینی به طرف جبهه پایداری باعث لغو عضویتش شد
عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت در مجلس گفت: مجموع صحبت ها، اظهارنظرها و نحوه برخورد آقای 
نقوی حسینی در نشست فراکســیون رهروان با رئیس صداوســیما موجب رنجش خاطر آقای نعمتی و دیگر اعضای 
فراکسیون رهروان شــد. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اعالم خبر موافقت لغو عضویت سیدحسین نقوی حسینی 
از فراکسیون رهروان والیت اظهار داشت: در جریان تشکیل کمیسیون برجام،  آقای نقوی حسینی با رای فراکسیون 
رهروان در این کمیسیون حضور یافت و طبیعتاً  از ایشــان انتظار می رفت بیش از این نظر اعضای فراکسیون رهروان 
را در کمیســیون برجام مورد توجه قرار دهد. وی افزود: به هر حال آقای نقوی حســینی بنابر تشخیص شخصی شان 

به گونه ای دیگر عمل کردند و پس از ادامه این رویکرد در جریان حضور رئیس سازمان صداوسیما در جلسه فراکسیون رهروان، این تصمیم اتخاذ گردید.
عضو شــورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت در پاســخ به این ســوال که آیا خبر درگیری لفظی بین بهروز نعمتی و وی در جلسه ای که فراکسیون 
رهروان میزبان آقای ســرافراز بود، صحت دارد، گفت: درگیری لفظی خاصی نبود. در آن جلســه هنگامی که آقای نعمتی درحال صحبت و انتقاد از 
عملکرد صداوسیما بود، آقای نقوی حسینی ناگهان صحبت وی را قطع کرد و مدعی شد که انتقاد از صداوسیما در بازتاب جلسات کمیسیون برجام و 
مسائل دیگر درست نیست و صداوسیما عملکرد خوبی داشته و آقای نعمتی هم از او خواست اجازه دهد صحبت هایش را تمام کند و بعد از صداوسیما 
دفاع کند.  نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد:  مجموع صحبت ها، اظهارنظرها و نحوه برخورد آقای نقوی حسینی موجب رنجش خاطر آقای 

نعمتی و دیگر اعضای فراکسیون رهروان شد.

 نباید عده ای با کلمه 
"نفوذ" بازی کنند

رییس جمهوری با گرامیداشــت سیزدهم آبان؛ روز 
ملی مبــارزه با اســتکبار جهانی، تصریــح کرد: 13 
آبان و تمامی مراحل ایســتادگی ملــت ایران در برابر 
سلطه خواهی بیگانگان در جریان نهضت اسالمی ، 
نشان دهنده و تکمیل کننده راه مقاومت و ایستادگی 

در برابر زیاده خواهی ها و توطئه بیگانگان است.
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی روز 
چهارشــنبه و در جلســه هیات دولت گفــت: باید از 
افتخارات و روزهای ملی و تاریخِی ایســتادگی ملت 
ایران برای تقویت بیش از پیش انقالب و اتحاد ملت 
بهره بگیریم و اجازه ندهیم این ایام تاریخی مورد سوء 
استفاده برخی جناح ها قرار گیرد . چرا که هرگونه بهره 
برداری جناحی از این ایام، به زیان انقالب و وحدت 

ملی خواهد بود.
رییس  جمهوری اظهارداشــت: امــروز همگان در 
کشــور به راه وخط امام)ره( و انقالب افتخار کرده و 
پیرو راه رهبری انقالب و اجرای قانون اساسی هستند 

و از آن حمایت می کنند.
روحانی بــا بیان این که رهنمودهــا و نکاتی که رهبر 
معظم انقــالب مطرح می کنند با هدف اســتحکام 
قدرت ملی و برای این اســت که ملــت ایران در برابر 
نفوذ بیگانگان صف واحدی بوده و در برابر توطئه ها 
هوشیار و بیدار باشند، خاطرنشان کرد: نباید خدای 
ناکرده برخی بخواهند از این کلمات و واژگان ســوء 
استفاده کنند و اینطور نباشد که از این پس با هر کس 
که مخالف هســتیم، بخواهیم او را به نحوی متهم 

کرده و گروهی را به حاشیه برانیم.
رییس  جمهوری با اشاره به این که ملت ایران، ملتی 
بیدار و هوشیار است و تاریخ و تجربه این ملت، نشان 
داده کــه اینگونه اقدامات تأثیــری معکوس خواهد 
داشت، گفت: مردم به درستی معنای نفوذ، استکبار 
و تاریخ و نحوه رفتار نادرســت آمریکا با این کشــور و 
ملت را می دانند و منافع ملی و آینده کشور را به خوبی 

تشخیص می دهند.
روحانی افزود:باید بــه طور واقعی و جدی با هر گونه 
نفــوذ بیگانگان مبارزه کنیم و نبایــد عده ای با کلمه 

"نفوذ" بازی کنند.
رییــس  جمهوری بــا بیان ایــن که رهبــری معظم 
انقالب متعلق به تمامی ملت ایران است و به گروه و 
نهادی خاص تعلق ندارد، گفت: همه ملت ایران در 
مسیر انقالب، اســتقالل و ایستادگی کشور در برابر 
بیگانگان متحد هســتند و امیــدوارم همه جناح ها 
و نهادهــا به این نــکات توجه داشــته و واقعًا تالش 
کنیم اگر رهبری انقــالب کالمی را عنوان می کنند 
به درســتی آن را بفهمیم و پیاده کنیم و اجازه ندهیم 
افرادی از این کلمات در راســتای منافع شــخصی، 

گروهی و جناحی خود سوء استفاده کنند.
رییــس  جمهــوری ادامــه داد:  البته مــردم در این 
زمینه ها کاماًل هوشیار، بیدار، ناظر و متوجه هستند 
و بخوبی شرایط را رصد می کنند و در موقع لزوم مانند 
گاهانه و با حضور گســترده نظر خود را  انتخابــات، آ

اعالم می کنند.

امروز هم راه همان راه است
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ظلم

سی و هفتمین ســالروز اشغال سفارت آمریکا به دســت دانشجویان انقالبی، 
امسال نیز همچون سال های گذشته با راهپیمایی مردم در شهرهای مختلف 
برگزار شد. هرچند بعد از توافق هسته ای و گشایش درهای گف و گو با دنیا، حرف 
و حدیث های زیادی بر سر چگونگی رابطه با آمریکا نیز شکل گرفته بود، رابطه 
ای که بعد از اشغال سفارت یا تسخیر النه جاسوسی و گروگان گیری دیپلمات 
های آمریکایی قطع و با حمایت آمریکا از براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران، 

به دشمنی هرچه بیشتر تبدیل شد.

امروز، راه همان راه است
بسیاری از شخصیت ها و مسئوالن همچون همیشه در راهپیمایی امروز شرکت 
کردند و مصاحبه ها یا پیام هایی در این خصوص داشــتند. محســن رضایی در 
صفحه اینستاگرام شخصی خود با انتشــار پیامی ضمن تبریک روز 13 آبان به 
دانش آموزان و دانشجویان نوشت: »ملت ایران از آن روز که پای در مسیر عزت 
و استقالل نهاد، با حرکت در سایه سار والیت گام های بلندی در پیمودن »راه« 
برداشت«. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پیام  تاکید کرد که امروز 
هم راه همان است. وی تصریح کرد: »راه ما راه خودباوري واعتماد به نفس از یك 
طرف و برادری و صداقت از طرف دیگر است، دوست شناسي و دشمن شناسي 
در پیمودن راه مهم اســت«. محسن رضایی با اشاره به اینکه هشتم و سیزدهم 
آبان یادآور رشادت دانش آموزان و دانشجویانی است که با رفتار خود، انقالب و 
جبهه ها را به دانشگاه تبدیل کردند، تاکید کرد که امروز نیز انتظار می رود دانش 
آموزان همچون نقش آفرینی های غرورآفرینشــان در عرصه های قبلی، با به 
کار انداختن اســتعداد خود در زمینه علم و نوآوری با فقر و بیکاري که نبرد امروز 

ماست استمراربخش این حرکت عظیم دینی و میهنی باشند. 

دولت نامه رهبری را نصب العین قرار دهد
محسن رضایی همچنین در مصاحبه ای در حاشیه راهپیمایی امروز تصریح کرد 
که این جمعیت عظیم که امروز در مراسم سیزدهم آبان شرکت کرده اند، مردمی 
ظلم ستیز هســتند که هرگز زیربار استبار و زورگویی نخواهند رفت. دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به وصیت نامه امام خمینی)ره( که ایشان 
آمریکا را شیطان بزرگ و عامل همه مفاســد جهان می دانستند،  درخصوص 
چرایی شعار »مرگ بر آمریکا« گفت: »تفســیر شعار مرگ بر آمریکا امروز یعنی 
مــرگ بر ظلم، مرگ بر تجــاوز، مرگ بر تکفیری ها و مرگ بر اســرائیل؛ چراکه 
ریشه همه مسائل و مشکالت آمریکاســت«. وی خواست اصلی ملت ایران را 
این عنوان کرد که آمریکایی ها دســت از ظلم و ســتم و حمایت از مستبدین و 
دیکتاتورهای منطقه مانند آل سعود بردارند که خواستی منطقی است. رضایی 

همچنین در پاسخ به ســوالی درمورد نامه رهبری در تایید مشروط برجام تاکید 
کرد: »شــرایط باید به نحوی تعیین شود که شــروط 9 گانه مورد نظر رهبری در 
اجرای برجام نصب العین دولت قرار گیرد«. به گفته رضایی این نامه حکم یک 
منشــور رفتاری را برای دولت در رابطه با اجرای برجام و ایفای تعهدات از سوی 

ایران در قضیه هسته ای دارد و تخطی از آن هرگز قابل بخشش نیست. 

تا زمانی که آمریکا زور بگوید، مقابلش ایستاده ایم
احمد توکلی نماینده مجلس نیز در حاشیه حضور در راهپیمایی امروز تهران در 
پاسخ به این ســوال که با توجه به اینکه توافقاتی با آمریکا در خصوص موضوع 
هسته ای صورت گرفته، آیا هنوز مردم خواهان شعار »مرگ بر آمریکا« هستند، 
گفت: »قاطبه مردم خواهان مرگ بر آمریکا هستند. البته مرگ بر آمریکا مرگ 
بر مردم این کشور نیست بلکه به سیاست های سلطه طلبانه و تمامیت خواهانه 
هیات حاکمه آمریکا است«. نماینده مردم تهران در خصوص پیام حضور مردم 
در مراســم 13 آبان نیز تاکید کرد که حضور مردم این پیام را به جهانیان اعالم 
می کند که ما تا زمانی که آمریکا زور بگوید و بخواهد منابع ما را غارت کند ما با آن 

خوب نیستیم و مقابل آن می ایستیم.
حجت االسالم رئیسی دادستان کل کشور نیز در مصاحبه ای با تاکید بر اینکه 
امــروز با خطر نفوذ به ویــژه در حوزه فرهنگی مواجهیم، گفــت: »برخی دنبال 
حساسیت زدایی از مردم و مسولین در برابر نظام سلطه و امریکا هستند، بنابراین 
بعد از برجام حتما باید به مسایل فرهنگی و محصوالت امریکایی و سبک زندگی 
امریکایی توجه شود«. رئیسی با بیان اینکه از طرف دیگر آن ها در نفوذ سیاسی 
به دنبال اثر گذاری در چهره های سیاسی هستند تا در نظام اسالمی تغییر ایجاد 
کنند، تاکید کرد: »به مذاکره کنندگان می گفتیم باید با نفرت و خشم نسبت به 

امریکا در مذاکرات حاضر شوند و آمریکا را دشمن خود بدانند«. 

منازعات داخلی، مسئوالن را از دشمنان اصلی غافل نکند
در پایان مراســم امروز قطعنامــه ای در 8 بند قرائت شــد. در ایــن قطعنامه با 
بیان اینکه اقتدار عظیم حاصل از پیگیری استکبارســتیزی ایران و همراهان 
منطقه ای، مانع یکه تازی آمریکا در منطقه راهبردی غرب آســیا شــده است، 
شرکت کنندگان مواضع خود را اعالم کرده اند. شرکت کنندگان تاکید کرده اند 
که وحدت و یکپارچگی حول محور والیت فقیه و پیروی از آموزه های امام راحل 
و رهنمودهای رهبر انقالب را ضامن تثبیت عزت و پیشرفت کشور و مهم ترین 
عامل شکست و ناکامی های اردوگاه اســتکبار در همه عرصه ها می دانند. آن 
ها تصریح کرده اند که آمریکا را همچنان شــیطان بزرگ و مبارزه با اســتکبار را 
مبارزه ای منطقی، خردمندانه و متکی بر تجربیات تاریخی و اعتقادی خود می 

دانند و ضمن تأکید بر رعایت کامل شــروط رهبری در اجــرای برجام، هرگونه 
تخطــی از این امر را مصداق کامل نادیده گرفتــن مصالح ملی و تضییع حقوق 
ملت برمی شمارند. شــرکت کنندگان در راهپیمایی امروز در بند دیگری از این 
قطعنامه، فتنه تروریســتی داعش و ظهور تروریسم تکفیری در منطقه را مولود 
سیاســت های خصمانه آمریــکا در منطقه به منظور امنیت ســازی برای رژیم 
صهیونیستی خوانده و اقدامات مداخله جویانه جبهه حامیان تروریسم در عراق 
و سوریه را محکوم کرده اند. آن ها همچنین جان باختن تعداد زیادی از حجاج 
بیت الله الحرام در حوادث مکه و منا را نشــانه ســوء مدیریت و بی کفایتی رژیم 
آل سعود خوانده اند و با تأکید بر فراموش ناپذیری این جنایات بزرگ، چاره اندیشی 
کشورهای اســالمی برای مدیریت مناسک حج را ضرورتی برای تأمین امنیت 
همه جانبه حجاج اعــالم کرده اند. تظاهرکنندگان در بنــد پنجم این قطعنامه 
به کشتار مردم یمن به دست ســعودی ها در سایه سکوت مجامع بین المللی و 
حمایت  ظالمانه آمریکا پرداخته و ادامه این جنایات آل سعود را مقدمه گسترش 
تنفر و انزجار مســلمانان و اضمحالل این رژیم برشــمرده اند. آن ها همچنین 
حمایت از مردم مظلوم و مســلمانان جهان به خصوص ملت مظلوم فلسطین، 
یمن، ســوریه، عراق ، افغانســتان و بحرین را وظیفه دینی و الهی خود دانسته 
و رفتار غاصبانه رژیم صهیونیســتی در اهانت به حریم مقّدس مسجداالقصی 
را محکوم کرده اند. بند ۷ قطعنامه اما به اقتصاد مقاومتی اشــاره کرده و ضمن 
تأکید بر اجرای هرچه سریع تر سیاست های اقتصاد مقاومتی، از مسئوالن کشور 
خواسته است که منازعات درونی، آنان را از دشمنان اصلی به ویژه آمریکا غافل 
نکند و مسئوالن بدون توجه به نرمش های ظاهری دشمن، با مسدود کردن راه 
هرگونه نفوذ دشمن، هوشیارانه از منافع و آرمان های ملت و جمهوری اسالمی 

پاسداری نمایند.

مدافعان حرم و موشک عماد در راهپیمایی امروز
اما راهپیمایی امســال حاشــیه های ویژه خودش را داشت که عمدتا به فضای 
پســابرجام برمی گشــت. برخی راهپیمایان با در دست داشــتن پالکاردهایی 
همچون »حافظ آمریکا بــودن ممنوع« و »نفوذ سیاســی اقتصادی ممنوع« 
هشدار می دادند. تعدادی نیز با پالکاردهایی با عنوان »چون مصدق به آمریکا 
اعتمــاد نکنیم« و »آقای ظریف احتیاط احتیــاط« دغدغه های خود را مطرح 
کردند. پلکاردهای با جمله هایی مثل »لعنت خدا بر کدخدا«، این جمله امام که 
»هرچه فریاد دارید بر ســر آمریکا بزنید« و همچنین پالکاردهایی مبنی بر »راه 
اندازی شبکه های مجازی ملی« از جمله دیگر پالکاردهایی بود که جلب توجه 
می کرد. از دیگر حرکت های خاص امسال نیز حضور تعدادی از دانش آموزان 
با سربند »مدافعان حرم« و همچنین ماکت های موشک بالستیک »عماد« بود.

سوژه روزپیگیری روز

استکبار ستیزی ماهیت تغییرناپذیر سیاست خارجی ایران است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: استکبار ستیزی و نفی نظام سلطه ماهیت تغییر ناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است. علی شمخانی در همایش ساالنه روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشور با گرامیداشت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، قدرت سازی با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی و به دست گیری ابتکار عمل در حوزه های تاثیرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ایران را ماموریت اصلی روســای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشــور عنوان کرد. وی بر ضرورت بهره گیری موثر از سرمایه ارزنده ناشی از حمایت قاطع رهبر معظم انقالب اسالمی از دستگاه 
دیپلماسی و موفقیت های حاصل از سیاست تعامل سازنده تاکید کرد و افزود: فرصت های پیش رو و الزامات بهره گیری از ظرفیت های جدید منطقه ای و بین المللی در فضای پس از برجام نیازمند تالش مضاعف 
ســربازان خط مقدم جبهه دیپلماســی کشور است. دبیر شــورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اراده قاطع جمهوری اســالمی ایران برای اجرای برجام و بهره گیری از فرصت های جدید پیش رو خاطرنشان کرد: 
رویکردها و الزامات 9 گانه تعیین شــده از سوی رهبر معظم انقالب در کنار مصوبات مجلس شورای اسالمی و شــورای عالی امنیت ملی چارچوب های مستحکمی را برای پیگیری و اجرای واقع بینانه و 

هوشمندانه برجام پیش روی مجریان قرار داده است.

سیاسی
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بازداشت چند فعال رسانه ای به اتهام »نفوذ«
چرا دستگیری ها، قبل از طرح »نفوذ« از سوی رهبری نبود؟

روز گذشــته برخی سایت ها و خبرگزاری ها به نقل از سازمان اطالعات سپاه از 
دستگیری تعدادی از فعاالن رسانه ای با عنوان »شبکه نفوذی دشمن در رسانه 
ها« خبر دادند. شب گذشته نیز یکی از کارشناسان سازمان اطالعات سپاه در 
همین خصوص در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دو سیما حاضر شد و 
جزئیات این دستگیری را تشریح کرد. موضوع »شبکه نفوذ رسانه ای دشمن« 
اما مربوط به چند ماه پیش اســت، زمانی که تعــداد 12 نماینده مجلس به وزیر 

ارشاد و اطالعات در این خصوص تذکر دادند.

با جریان نفوذی صدها نفری در رسانه ها برخورد کنید
در آخرین روزهای شهریور بود که 12 نفر از نمایندگان مجلس در تذکری خطاب 
به حجت االسالم سیدمحمود علوی، وزیر اطالعات و علی جنتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بر لزوم مقابله جدی با »جریان صدها نفری نفوذی سرویس های 
جاسوسی غربی در روزنامه ها و رسانه های زنجیره ای« تاکید کردند. در این تذکر 
آمده بود: »یک باند و جریان مخرب صدها نفری رسانه ای در داخل وابسته به 
سرویس های جاسوسی غربی می باشند و با کشــورهایی از جمله نروژ، هنلد و 
انگلیس مرتبط هستند. سرپل ارتباطات آن ها در خارج از کشور افرادی از سران 
فتنه 88 و فراریان و پناهنده شدگان به کشــورهای غربی می باشند«. به گفته 
این نمایندگان ســرویس های غربی، این جریان را در روزنامه های زنجیره ای و 
رسانه های فضای مجازی هدایت و مواضع خود را عملیاتی می کنند. نمایندگان 
تذکردهنده در پایان از این دو وزیر خواسته بودند که سریعا با این جریان برخورد و 
پرونده آن ها را تسلیم قوه قضائیه کنند. احمد سالک، مرتضی آقاتهرانی، مهدی 
کوچک زاده، سیدمحمود نبویان، جواد کریمی قدوسی و بهرام بیرانوند از جمله 

امضاکنندگان این تذکر بودند. 
علی مطهری امــا در واکنش به این تذکر نمایندگان با بیان اینکه برخی افراد به 
اصالح طلبان به عنوان دشــمن نگاه می کنند، گفت: »این افراد دیدشان این 
گونه است که اصالح طلب ها ضد انقالب و کافر هستند و وقتی این افراد چنین 
دیدی دارند، حتما این گونه هم قضــاوت می کنند«. به گفته او اکنون در میان 

افراد نوعی »کینه جویی« پیدا شده که به هیچ وجه حالت خوبی ندارد. 

چیزی درحد »جریان« نفوذی وجود ندارد
ایــن تذکر نمایندگان واکنش وزیر فرهنگ و ارشــاد را در پی داشــت و او وجود 
چیزی تحت عنوان »جریان« جاسوســی و نفوذ را در رســانه ها منکر شد. علی 
جنتی تاکید کرد: »کســانی که چنین ادعایی دارند باید وجود آن را ثابت کنند«. 
جنتی با بیان اینکه وزارت ارشــاد از این موضوع که پشــت صحنه چیست و آیا 
کسی از طریق فضای رسانه ای به دنبال براندازی نظام است یا خیر، اطالعی 
ندارد و به هر حال عوامل نفوذی ممکن است در همه بخش های کشور وجود 
داشته باشد، تصریح کرد: »اما اینکه چنین نکته ای به صورتی اینچنین پررنگ، 
از سوی عده ای مطرح و این تصور ایجاد شود که بخش عمده عناصر فعال در 
رســانه های داخلی به خارج از کشور متصل هســتند، چنین نیست و آن ها که 
ادعا می کنند بایــد آن را اثبات کنند«. به گفته جنتی هیچ نمی شــود منکر این 
امر شد که رســانه  های خارج نشین با برخی عناصر، روزنامه نگاران یا اصحاب 

رسانه داخلی ارتباط داشته باشند یا به آنها خط بدهند، ولی اینکه در حد جریان 
معرفی شود، اینگونه نیست.

شب همان روز تذکر این 12 نماینده، برخی رسانه ها خبر از دستگیری 12 روزنامه 
نگار جاســوس را دادند، خبری که دقایقی بعد تکذیب شــد. در این مدت نیز به 
جز اخباری که حول اتهام جاسوسی جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست 
درمیان بود، صحبت دیگری در این خصوص درفضای رسانه ای مطرح نشد. 
تا چند روز قبل که خبر دستگیری چهار خبرنگار و روزنامه نگار با نام های عیسی 
ســحرخیز، احسان مازندرانی، سامان صفرزایی و آفرین چیت ساز منتشر شد و 
روز گذشته که اطالعات ســپاه جزئیاتی دستگیری این افراد با عنوان »عوامل 

نفوذ در رسانه ها« را بیان کرد.

 سرویس های جاسوسی غربی، 
پشت شبکه نفوذ رسانه ای است

عاصف، کارشناس سازمان اطالعات سپاه شب گذشــته در ارتباطی تلفنی با 
برنامــه گفت و گوی خبری درخصــوص این پرونده از مجموعــه ای از مجرب 
ترین فعاالن رســانه ای اپوزیسیون خارجی و داخلی خبر داد که با شبکه سازی 
از خبرنگاران داخلی برای مقاصد خود اســتفاده می کردند. به گفته او این افراد 
ســاختار به ظاهر پیچیده و غیر قابل شکســتی برای خود ایجــاد کرده بودند و 
کاماًل نکات حفاظتی را رعایت می کردند و نام های مســتعار متعددی را برای 
خود ایجاد کرده بودند .عاصف از تالش این شبکه برای هدایت افکار عمومی 
بر اساس نظریات نظریه پردازان امنیتی سرویس های اطالعاتی غرب خبر داد 
که »بزک کردن چهره آمریکا، جریان سازی جعلی حقوق بشری و زمینه سازی 
برای حضور رسمی آمریکایی ها در ایران« از جمله این موارد است. او همچنین 
به بودجه ریزی پنهان ســرویس های جاسوســی آمریکا و هدایت سیاســی و 
دیپلماتیک انگلستان در این خصوص اشــاره کرد و گفت پول هایی از خارج از 
کشور برای این افراد از طریق صرافی ها تزریق می شده و نکته قابل توجه درباره 
این عناصر، »قلم فروشــی و مزدوری« است، به این صورت که آن ها به راحتی 
با دریافــت مبالغ هنگفت قلم خود را فروخته بودند. به گفته عاصف، ســازمان 

اطالعات سپاه پاسداران حدود دو سال است روی این شبکه به صورت مستقیم 
کار می کند و برخی از موسساتی که در این زمینه فعالیت می کردند و عناصر آن 
ها کاماًل شناسایی شده اند که اقدامات بعدی و جزئیات فعالیت آن ها از سوی 

دستگاه قضایی برای افکار عمومی ارائه خواهد شد.

چرا دستگیری ها، قبل از طرح »نفوذ« از سوی رهبری نبود؟
موضوع کشف شــبکه نفوذ و همچنین بازداشــت تعدادی از خبرنگاران امروز 
با واکنش احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روبه رو شــد. احمد توکلی در 
یادداشــتی با عنوان »مالحظه ای در حاشیه دســتگیری چند خبرنگار« که در 
کانال تلگرامش منتشر کرده، به موضوع نفوذ اشاره کرده و نوشته است که نفوذ 
ابعاد گسترده ای دارد و  این طور نیست که صرفا منحصر در سیاست باشد. توکلی 
تاکید کرده اســت که استکبار از هر فرصت و بستر آماده ای برای نفوذ به کشور 
اســتفاده می کند، اما مهم ترین هدف نفوذ برای استکبار، تغییرات فرهنگی و 
هویتی در رفتار فردی و اجتماعی اســت. وی با بیان اینکه فرصت نفوذ نیازمند 
بســتر مهیا در حوزه سیاسی و در شرایطی اقتصادی است و از همین جهت هم 
رهبری مســاله نفوذ پس از برجام را بســیار جدی دانســتند، تاکید کرده است: 
»اما باید مراقبت کرد نگرانی رهبری متوقف به تصمیمات شــعاری و اقدامات 
سطحی در حوزه سیاست نشــود«. توکلی در ادامه با اشاره به بازداشت تعدادی 
از خبرنگاران در روزهای گذشــته »به اتهام نفوذ«، ضمن بیان اینکه از جزئیات 
آن اطالعی ندارد تصریح کرده اســت: »حتما متولیان امــر دالئل قانع کننده 
ای به مردم ارائه خواهند کرد اما حســب سابقه ای که پیش تر هم وجود داشته 
است، نگرانم دغدغه مبنایی و عمیق رهبرانقالب به اقدامات امنیتی و انتظامی 
خالصه شود«. او تاکید کرده است: »از ســوی دیگر این سوال ایجاد می شود 
که تا پیش از طرح نفوذ از ســوی رهبری چرا این اقدام صورت نگرفته اســت؟ 
تهدید نفوذ که مســاله امروز و دیروز ما نبوده اســت. بنابراین انتظار می رود این 
دســت اقدامات با درایت و دقت بیشتری صورت گیرد که اصل دغدغه رهبری 

تحت الشعاع قرار نگیرد«. 

از واژه »نفوذ« سوءاستفاده نشود
حســن روحانی رئیس جمهور نیز امروز در سخنانی درخصوص سوءاستفاده از 
واژه »نفوذ« برای سرکوب مخالفان هشدار داده است. روحانی در سخنان خود 
در جلســه هیئت دولت با بیان اینکه نکاتی که رهبری مطرح می کنند با هدف 
استحکام قدرت ملی و برای این است که ملت ایران در برابر نفوذ بیگانگان صف 
واحدی بوده و در برابر توطئه ها هوشیار و بیدار باشند، تاکید کرده است: »نباید 
خدای ناکرده برخی بخواهند از این کلمات و واژگان ســوء استفاده کنند و این 
طور نباشد که از این پس با هر کس که مخالف هستیم، بخواهیم او را به نحوی 
متهم کرده و گروهی را به حاشــیه برانیم«. وی با اشاره به اینکه مردم به درستی 
معنای نفوذ، استکبار و تاریخ و نحوه رفتار نادرست آمریکا با این کشور و ملت را 
می دانند و منافع ملی و آینده کشور را به خوبی تشخیص می دهند، تصریح کرده 
است: »باید به طور واقعی و جدی با هر گونه نفوذ بیگانگان مبارزه کنیم و نباید 

عده ای با کلمه »نفوذ« بازی کنند«.

درمورد دولت حرف غیرمنصفانه نزنید
رئیس قوه قضائیه گفت: دولتی ســر کار آمده و دارد کار می کند پس به آن حمله نکنید که این حرفها غیرمنصفانه اســت. آیت الله صادق آملی الریجانی در شورای اداری استان مازندران با اشاره به موضوع 
برجام گفت: در مسئله برجام به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی کمک کردیم و نظرات استداللی خود را هم گفتیم و تمام گفته ها ثبت و ضبط شده است. اینکه دولت و تیم مذاکره کننده فراتر از توانایی 

که داشتند عمل کردند بحث دیگری است اما اینکه هر کس بگوید چه چیزی دلم می خواهد نمی شود آن را تحمیل کرد.
وی افزود: قوه قضائیه در حین حفظ اســتقالل، فشــار کار هم دارد و دولت هم در این برهه از زمان فشار زیادی را تحمل می کند اما برخی می گویند دولت کارش مذاکره شده که این غیر منصفانه است چرا 

که دارند کار می کنند چرا این حرفها را می زنید؟
رئیس قوه قضائیه اظهار داشــت: حاال دولتی ســر کار آمده و دارد کار می کند و همه حمله می کنند و این نمی شود که با این هجمه کار کرد و این حاشیه سازی ها به نفع کشور نیست. اینکه اصالح 

طلب و اصولگرا حاشیه سازی کنند. باید گفت که پساتحریم نیاز به مدیریت عقالنی دارد و دولت هم تا وقتی در چارچوب نظام کار کند از سوی قوه قضائیه حمایت می شود.

شکایت شورای عالی امنیت ملی 
غالمرضا اســدالهی از شــکایت دبیرخانه 
شــورای عالی امنیــت ملــی از برخــی از 
نماینــدگان خبر داد. عضو شــورای نظارت 
بــر رفتــار نماینــدگان گفت: برخــی از این 
شکایت ها به مسئله هسته ای ارتباط دارد اما 
از آن جا که حدود پنج ماه پیش طرح شده، به 

مســائلی که در روزهای تصویب برجام در مجلس پیش آمد، مربوط نیست. 
اسدالهی در پاسخ به این سوال که آیا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قصد 
ندارد اهانت برخی نماینــدگان به وزیر امور خارجه، رئیس ســازمان انرژی 
اتمی و دیگر اعضای تیم مذاکره کنندگان هســته ای را بررسی کند، یادآور 
شــد: این هیئت هیچ گاه راسًا به مسائل ورود نمی کند. بنابر قانون تنها پس 
از طرح شکایت از ســوی افراد یا ارسال گزارش آغاز می شود و تا این لحظه 

هیچ شکایتی از سوی آقای ظریف و صالحی به دستمان نرسیده  است.

نفوذ سیاسی خیلی خطرناک است
علیرضا زاکانی با اشــاره بــه برنامه آمریکا 
برای نفوذ در ایران گفت: نفوذ سیاسی بین 
مسئوالن کشور خیلی خطرناک است و آن 
ها می خواهند باور مسئوالن را عوض کنند 
و به مــردم بگویند که مســئوالن آمریکایی 
خیرخواه مردم ایران هستند. نماینده مردم 

تهران درمجلس با اشاره به اینکه باید هوشیار باشیم و با تمام وجود روحیه 
استکبارســتیزی را در خود تقویت کنیم، افزود: امــروز آمریکا وارد مرحله 
ششم از برنامه خود برای آســیب زدن به انقالب اسالمی شده و متاسفانه 
عده ای در داخل کشورمان مبلغ آمریکا شده اند و مدافعان استقالل کشور 
را محکوم می کنند که نبایــد قول خورد. وی تاکید کرد که نباید گول برخی 
گاه باشــند و  حــرف ها را خورد و باید در این زمینه همه مردم و مســئوالن آ

فریب نخورند.

تندروها یک قدم جلوتر از رهبری بوده اند
یک نماینــده اصولگــرای مجلس گفت: 
تندروها و منتقدان باید حرف های رهبری 
را به عنوان حســن ختامی برای انتقادات 
خــود تلقــی کننــد. محمدعلی اســفنانی 
اظهار کرد: برخی تصور می کنند که وقتی 
تیم دیپلماســی بــه خارج از کشــور برای 

انجام مذاکراتی و یا تعامل با برخی کشــورها می رود، این موضوع دور از 
چشــم و نظر رهبری است؛ حال اینکه فرمایشــات اخیر رهبری حکایت 
ازآن دارد که ایشــان از ابتدا تــا انتهای برجام و مذاکــره را مو به مو،  ذره 
به ذره و لحظــه به لحظه دنبال می کردند. به گفتــه او تندروها در تمامی 
ادوار خــود را یک پله و یــک قدم جلوتر از اهداف نظام و رهبری دانســته 
و گاهی حرفهایی ازآنها شــنیده می شــود که خیلی بــا انصاف و با عدالت 

سازگاری ندارد.

برجام ترکمنچای نیست
حضرت آیت الله مکارم شیرازی مخالفت با برجام بعد 
از طی مراحل قانونی و تصویب آن در نهادهای ذیربط 
را به صالح ندانست و بر لزوم توجه همگان به حفظ 

وحدت ملی تاکید کرد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید 
صبح امروز در جلسه درس خارج فقه خود در مسجد 
اعظــم قم، بــا بیان روایتــی از حضرت امام حســن 
عسکری)ع( موعظه پنهانی را به مراتب دارای تاثیر 
بیشتر از تذکر در جمع دانست و گفت: موعظه کردن 
یکی از شــؤون امر به معروف و نهی از منکر اســت؛ 
یکی از امور مهم در این فریضه الهی پرهیز از توهین 
اســت و نباید این واجب الهی آمیخته با ارتکاب فعل 

حرام شود.
 این مرجع تقلید گفت: افرادی که درباره امر به معروف 
ایراد می گیرند از دستورات اسالمی خبر ندارند و باید 
احادیث معصومین)ع( را بخوانند و بدانند که اسالم 
به کوچک ترین جوانب امــور و موضوعات نیز توجه 

کرده است.
 آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: امیدواریم هم 
خودمان به ایــن احادیث عمل کرده و هم به دیگران 
توصیه کنیــم تا هنگام موعظه و امــر به معروف این 

جهات را در نظر بگیرند.
 این مرجع تقلید در ادامه به موضوع برجام اشاره کرد 
و گفــت: در این موضوع پنج مرحله مهم طی شــد؛ 
مرحله نخست دو ســال مذاکره با طرف های مقابل 
بود که رهبر بزرگوار انقالب نیز از زحمات آنها تشــکر 
کردند، در مرحله بعد در شورای عالی امنیت ملی بعد 
از برگزاری نشست هایی تصویب شد، مرحله بعد نیز 
تصویب در مجلس با اکثریت خــوب بود، در مرحله 
چهارم در شورای نگهبان نیز تصویب شد و در مرحله 
پنجم که حرف آخر بود رهبر معظم انقالب با صراحت 

و البته به نحو مشروط بیان کردند.
 ایــن مرجع افزود: بعد از طی ایــن مراحل این که در 
گوشــه و کنار برخی عزیزان مخالفت می کنند، این 
صالح نیست، ما یا تابع شرع هستیم یا تابع قانون؛ اگر 
تابع شرع هســتیم مراحل آن گذشته است و شورای 
نگهبان و رهبری در این باره نظر داده اند؛ اگر هم تابع 
قانون هستیم، این کار در مجلس انجام شده است.

 آیت الله مکارم شیرازی یادآورشد: بنابراین مخالفت 
با این موضوع نه با موازین شرع و نه با موازین قانونی 
می ســازد، به همین جهت خوب است این مساله را 
پایان یافته تلقی کنیم، مشــکالتی اگر دارد که دارد 
باید به فکر آنها بود.  این اســتاد برجسته درس خارج 
حوزه علمیه قم افزود: بر فرض که با عقیده شخصی 
ما مخالف بود اما وظیفه ما مخالفت نیســت، این که 
اهانت کنیم به تیم مذاکره کننده، این درست نیست، 
این که با اصل آن مخالفت کنیم هم خالف شرع و هم 
خالف دموکراسی است، این که بگوییم ترکمنچای 

است این هم خالف موازین است.
آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: باید کاری کنیم 
که موضوع برجام مایه اتحاد مردم باشــد، این مساله 
بسیار روشن است و انتظار می رود همه در مقابل آن 

تسلیم بوده و واقعیات را بپذیریم.

روزنو نوشت: »حامیان دولت دهم دلواپسان امروز«
بهتر است که آقایان دلواپس به فکر جبران سکوت گذشته خود در قبال تحریم هاي تحمیل شده ناشي از سیاست هاي دولت مورد حمایت 

خود باشند و براي آباداني این سرزمین و رفع مشکالت بیشتر دلواپس باشند که به حق نزدیك تر است.

نامه نیوز نوشت: »تسخیرکنندگان دیروز، امروز چه می کنند؟ چه می گویند؟«
حضور دانشجویان در این حادثه و تغییر نظر برخی از آنان بعد از گذشت سال ها این مسئله را کمی وارد حاشیه کرده است. حتی در جریان 

این ماجرا مخالفان این تسخیر نیز نظراتشان نسبت به آن سال ها عوض شده است.

فردانیوز نوشت: »آیا غذا با خود فرهنگی منتقل نمی کند؟«
آنانی که مطرح می کنند که شرکت های »مک دونالد« و »کی اف سی« عامل نفوذی فرهنگی نیستند و فرهنگ خاصی با خود در کشور 

گاهی الزم ندارند. منتقل نمی کنند، از موارد فرهنگی و جامعه شناختی آ

دانا نوشت: »آقای روحانی، آیا درخواست مبادله جیسون رضاییان مصداق نفوذ نیست؟«
اگر واقعا جیسون رضاییان یک خبرنگار ساده بوده چرا مسئوالن آمریکایی باید برای او در این حد دست و پا بزنند و حتی حاضر باشند یک 

نفر را با 8 نفر مبادله کنند.

بولتن نیوز نوشت: »چرا از داستان یک پرچم ترسیده اند؟«
موج فشار به شهرداری تهران برای پایین کشیدن بیلبورد ضد آمریکایی  »داستان یک پرچم« در میدان ولیعصر)عج( موجب تعجب 

بسیاری از فعالین اجتماعی و فرهنگی شده است.

عکس روزسایت نگار

؟؟؟
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رصدخانه

داعش زیر تیغ 
ادامه عملیات های ضد تروریستی در عراق و سوریه

در شــرایطی که روند گفت و گوهای دیپلماتیک برای حل و فصل سیاسی 
بحران سوریه از هفته پیش و با توسعه شمار کشورهای دخیل در مذاکرات، 
شــکل جدی تری به خود گرفته، در عرصه میدانی این کشــور نیز تحوالت 
مهمی در جریان است. همزمان با ادامه حمالت هوایی روسیه علیه مواضع 
تروریست ها در سوریه – که گفته می شود به تازگی برخی گروه های مخالف 
دولت دمشق نیز وارد همکاری با مسکو شده اند – عملیات های زمینی ارتش 
سوریه در محورهای مختلف نیز همچنان ادامه دارد و پیشروی هایی در این 
عرصه حاصل شده است. همزمان، در دیگر کشور درگیر با معضل داعش، 
یعنی عراق نیز مشارکت نیروهای مردمی در عملیات علیه داعش، توانسته 
موفقیت هایی را در عملیات آزادسازی رمادی برای عراقی ها به همراه بیاورد. 
امری که سبب شــده آمریکا به عنوان رهبر ائتالف بین المللی ضد داعش 
نیز به نقش مهم گروه های مسلح شیعه اشاره کرده و از تشکیل گروهی که 
دربردارنده شیعیان نیز باشد، سخن بگوید.  در جدیدترین تحوالت میدانی در 
سوریه، منابع خبری محلی گزارش داده اند که ارتش سوریه تلفات سنگینی 
به گروه های مسلح در جنوب حلب وارد کرده است و اکنون، نیروهای ارتش 
سوریه در فاصله دو کلیومتری از فرودگاه نظامی کویرس در شهر حلب قرار 
گرفته اند. نیروهای ارتش پیشــروی های قابل مالحظــه ای نیز در محور 
اثریا- خناصر داشته اند. ارتش سوریه به نبرد خود در جنوب حلب ادامه می 
دهد و به جاده بین المللی حلب-دمشــق نزدیک شده است. ارتش سوریه 
پس از ســیطره بر دو منطقه تلدادین و شقلدیه در حومه جنوبی حلب تلفات 
سنگینی به گروه های مسلح وارد کرد. ارتش سوریه از زمان آغاز عملیات خود 
در حومه حلب توانست بیش از پنجاه روستا، مزرعه و تپه راهبردی این منطقه 
را به کنترل خود درآورد و عملیات ارتش ســوریه همچنان ادامه دارد. یکی 
از مهمترین تحوالت این منطقه، کشته شدن شماری از سران دو گروهک 
تروریستی جبهه النصره و احرارالشام است. شمار زیادی از عناصر مسلح نیز 
پا به فرار گذاشته اند. این وضع باعث شده گروه های مسلح تالش کنند توان 
خود را به صورت دسته جمعی در برابر ارتش سوریه بسیج کنند.  همزمان، 
ارتش سوریه در تالش برای آزاد کردن جاده بین المللی دمشق- حلب است 

و گروهک جبهه النصره نتوانسته به وعده های خود در حفظ اراضی اشغال 
شــده عمل کند. موازنه قدرت در جنوب حلب به ســود ارتش سوریه بوده و 
تلفات سنگینی به جبهه النصره و احرارالشام در این منطقه وارد شده است. 
این دو گروه، حضور گسترده ای در این منطقه دارند. ارتش سوریه از زمان 
آغاز عملیات خود در جنوب حلب توانســته بیش از 200 کیلومتر مربع را از 
این دو گروه باز پس گیرد. این دو گروه در طی چند ســال حضور خود در این 
منطقه، استحکامات گسترده ای را احداث کرده بودند. یکی از فرماندهان 
میدانی ارتش ســوریه به »المیادین« می گوید: »تپه هــای این منطقه در 
سیطره ارتش سوریه قرار گرفته است. ارتش سوریه در عملیات خود در این 
منطقه با مشکالت زیادی روبرو نیست و موانع باقی مانده به زودی برطرف 

خواهد شد. ارتش سوریه در این منطقه با موانع موثری روبرو نیست«. اکنون، 
نیروهای سوری به ورودی شرقی شهر »حاضر« رسیده اند. این شهر مرکز 
اصلی تجمع نیروهای جبهه النصره اســت. منابــع میدانی تأکید می کنند 
نیروهای سوری در آستانه ســیطره بر جاده بین المللی دمشق- حلب قرار 
دارند. گفتنی اســت همزمان با این تحوالت، وزارت دفاع روسیه نیز اعالم 
کرده نخســتین همکاری های خود را با گروه های مخالف دولت دمشــق 
علیه داعش آغاز کرده اســت.  از سوی دیگر، در عراق نیز ارتش این کشور 
به پیشروی های میدانی خود در اســتان »االنبار« ادامه می دهد. صهیب 
الراوی، اســتاندار استان االنبار عراق اعالم کرده نیروهای امنیتی عراق، 
ابتکار عمل نظامی را در این اســتان در اختیــار دارند. وی از آمادگی باالی 

نیروهای پلیس این استان در حفظ امنیت اراضی آزاد شده خبر داده است. 
به این ترتیب، عملیات نظامی برای بیرون راندن داعش از شــهر الرمادی 
ادامه دارد و نیروهای عراقی در این محور به پیشرفت هایی رسیده اند. ارتش 
عراق در عملیات گسترده خود در استان االنبار توانسته شماری از مناطق 
را آزاد کند و این عملیات همچنان ادامه دارد. شاید این پیشروی ها به نقل از 
فرماندهان میدانی به دلیل عملیات کمین و بسته های انفجاری کند شده 
باشد، ولی همچنان به پیش می رود. آمریکا شماری از مستشاران نظامی 
خود را به پایگاه نظامی االســد در منطقه البغدادی اعزام کرده و همچنین 
بالگردهای آپاچی به این پایگاه ارسال شــده است. این پایگاه در محاصره 
داعش قرار دارد. نیروهای داعش تابستان گذشته به این پایگاه حمله کرده 
و به دیوارهای آن رسیده بودند؛ ولی با مداخله نظامی آمریکا مجبور به فرار 
شدند.  در تحولی دیگر، فرمانده پلیس اســتان االنبار از آزادسازی منطقه 
الکیلو در غرب شهر الرمادی خبر داده و تاکید کرده در عملیات این منطقه، 
100 نفر از نیروهای داعش کشته شدند. فرماندهی عملیات استان االنبار 
اعالم کرده بود نیروهای امنیتی عراق به مقر فرماندهی عملیات در شمال 
این استان رســیده اند. همچنین 15 نفر از عناصر مسلح داعش در یکی از 
حمالت ائتالف بین المللی کشــته شدند. نیروهای ارتش و سازمان مبارزه 
با تروریســم عراق و نیز نیروهای عشایری به پیشــروی خود به سوی مرکز 
شهر الرمادی ادامه می دهند. صدها نفر از نیروهای داعش در این منطقه 
حضور دارند و هزاران غیرنظامی را به گروگان گرفته اند. ارتش عراق عملیات 
آزادسازی منطقه البوحیات را در شرق شهر الحدیثه آغاز کرده است. عملیات 
آزادسازی منطقه الکرمه در شرق فلوجه نیز ادامه دارد. در عرصه تحوالت 
میدانی در شمال عراق نیز نیروهای پیشمرگه کرد، خود را آماده آزادسازی 
شهر »سنجار« می کنند تا این شهر را از داعش باز پس گیرند. جنگنده های 
ائتالف بین المللی نیز به صورت گسترده مواضع داعش را در این شهر هدف 
قرار می دهند. گفتنی اســت جان آلن، نماینده ویــژه اوباما در ائتالف ضد 
داعش، اخیرًا بر ضرورت مشارکت نیروهای مسلح شیعه به همراه نیروهای 

سنی در عملیات علیه داعش تأکید کرد. 

ادعای آغاز غنی سازی کامل اورانیوم در عربستان
هاشــم یمانی، رئیس منطقه موسوم به »شهرک انرژی هسته ای ملک عبدالله« عربستان درباره غنی ســازی اورانیوم در عربستان گفت کشورش وارد اجرای کامل غنی سازی اورانیوم شده است. پایگاه اینترنتی روزنامه الحیات در شماره امروز 
خود نوشت این مسئول سعودی روز گذشته فاش کرده کشورش از مرحله استفاده از »مقدار محدود« اورانیوم غنی شده عبور کرده و وارد اجرای کامل آن شده است. وی افزود: »وارد شدن به اجرای کامل غنی سازی اورانیوم، این زمینه را فراهم 
می کند تا عربستان به نیازهای هسته ای خود دست پیدا کند«. یمانی بر استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای تأکید کرد و گفت کشورش در اجرای اقدامات تضمینی به آژانس بین المللی انرژی اتمی، باالترین درجه های شفافیت را در پیش 
گرفته است.  رئیس شهرک انرژی اتمی ملک عبدالله با اشاره به موافقت هیئت وزیران عربستان بر تشکیل کمیته دائمی در این شهر با مشارکت متخصصانی که با این موضوع در ارتباط هستند، اظهار داشت کشورش استفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای را پیش می برد و بنابراین، عربستان بهترین اقدامات پادمانی و پایبندی به عدم گسترش سالح های هسته ای را در باالترین درجه شفافیت با آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیش خواهد گرفت. وی اظهار داشت: »در چارچوب گرایش 
عربستان سعودی به استفاده از منابع مختلف انرژی، شهرک »ملک عبدالله« اهتمام زیادی به انرژی هسته ای نشان می دهد؛ زیرا از این فناوری حیاتی برای تولید انرژی برق و تصفیه آب استفاده می شود و می توان سطح خدمات رسانی را باال 

برد وبه رفاه شهروندان کمک کرد. وی افزود این شهر تالش می کند تا مستلزمات برنامه ملی انرژی هسته ای را با زیرساخت های الزم در چارچوب های قانونی، تشکیالتی و توسعه همکاری منطقه ای و بین المللی با شفافیت باال پیش ببرد.

ویکتور پونتا نخست وزیر ۴3 ساله رومانی، روز چهارشنبه، از سمت خود به دلیل عدم 
رضایت مردم از عملکردش، استعفا کرد

وضعیت نابســامان پناهجویان جنگی در 
اردوگاه کاله در فرانسه

منابع خبری از ســقوط یک هواپیمای ترابری روســیه در ســودان جنوبی خبر دادند که در پی این حادثه تاکنون مرگ ۴0 تن 
تایید شده است

نیروی دریایی اندونزی ۶ قایق ماهیگیری 
غیر مجاز را منهدم کرد

تغییر محاسبات دولت آمریکا 
درباره یمن

دولت آمریکا متقاعد شده است که حذف جنبش انصارالله از صحنه 
سیاسی یمن، امری محال است. از این رو، همزمان با حمایت از 
تجاوز عربستان برای تضعیف نقش آن ها در آینده یمن، در صدد 
گفت و گو با این جنبش است. به این ترتیب، امروز برای نخستین بار 
از آغاز تجاوز به یمن، نشانه هایی از نزدیک بودن پایان این تجاوز 
به چشــم می خورد. خاندان حاکم بر عربستان سعودی روز به روز 
به عمق تنگنا و بن بســتی که اقتصاد این کشور را دچار فرسایش 
کرده است، بیشتر پی می برد. این در حالی است که پیامدهای این 

جنگ، شکاف شدیدی در خاندان آل سعود به وجود آورده است.

 اهداف جان کری در سفر به 
آسیای مرکزی

هدف از سفر اخیر جان کری، وزیر خارجه آمریکا به آسیای مرکزی، 
نه تشــدید رقابت با روسیه، بلکه فراهم کردن زمینه های مبارزه با 
افراط گرایان است. جان کری روز سه شنبه به حاکمان تاجیکستان 
و ترکمنستان اطمینان داد که آمریکا از امنیت آسیای مرکزی در 
برابر گسترش افراط گرایی برآمده از افغانستان حمایت خواهد کرد. 
مقامات آمریکایی تأکید دارند که نمی خواهند آســیای مرکزی را 
مجبور کنند بین آمریکا و روسیه یکی را انتخاب کند. اما باید منتظر 
ماند و دید آیا نزدیک شدن آمریکا به منطقه آسیای مرکزی به اهرم 

نفوذی در تعامالت این کشور با روسیه تبدیل خواهد شد یا خیر.

 راهبرد ایران در قبال سوریه 
تغییر نکرده است

ایران در راهبرد خود در قبال سوریه تغییری ایجاد نکرده است. طرح های 
دولت سوریه برای هرگونه گفت و گو با گروه های مخالف یا طرف های 
بین المللی در آینده، همسو با طرح چهار ماده ای ایران است. ایران تأکید 
دارد نباید خأل سیاسی در سوریه ایجاد شود و باید ملت سوریه درباره آینده 
خود تصمیم گیری کند و همچنین باید با گروه های تروریستی مقابله شود. 
موضع ایران درباره آینده سوریه روشن است و پیام تهران به نزدیک ترین 
متحدان آن رسیده است. پیام تصمیم گیران ایرانی این است که تا پایان 
راه، در سوریه خواهند ماند. سفر امروز معاون وزیر خارجه سوریه به تهران 

و دیدارش با همتای ایرانی خود، در همین چارچوب انجام گرفت.

آغاز همکاری روسیه با معارضین 
سوری در حمله به داعش

در ادامه حمالت هوایی روسیه علیه مواضع گروه های تروریستی 
در ســوریه، روس ها اکنون وارد همکاری بــا گروه های مخالف 
دولت ســوریه شده اند. وزارت دفاع روســیه اعالم کرده با کمک 
گروه های مخالف ســوری، به مواضع گروه تروریســتی داعش 
حمله کرده اســت. در ایــن چارچوب، جنگنده های روســی 2۴ 
پایگاه تشکیالت تروریستی داعش را که به کمک مخالفان سوریه 
شناسایی شده، هدف قرار دادند. در ادامه بیانیه وزارت دفاع روسیه 
آمده: »همچنین تمرین های مشــترکی را با وزارت دفاع آمریکا 
برای جلوگیری از وقوع برخورد در آسمان روسیه برگزار کردیم«. 

بین الملل



5 چهارشنبه 13 آبان ماه 1394

قلبی که جای ستاره را گرفت
تغییر جدید توییتر که منجر به انتقاد از این شبکه اجتماعی شده است

اکنــون همه کاربران قادر هســتند با دکمــه جدیدی که در 
توییتر تغییر کرده است احساسات خود را در مورد یک توییت 
بیان کنند. شــب گذشــته توییتر شــبکه بزرگ اجتماعی و 
اطالع رســانی در یک اقدام تقریبا نا متعارف که پیش از این 
از این شــبکه اجتماعی سراغ نداشتیم، اقدام به تغییر دکمه 
Favorite به دکمه Like کرده است. موضوعی که البته با 
واکنش های زیادی روبرو شده است و بسیاری از کاربران در 
این شبکه اجتماعی و سایر شبکه های اجتماعی رقیب نظرات 

متفاوت و بعضا انتقادی به این اقدام داشته اند.
توییتر سه شنبه اعالم کرده اســت که دکمه Star را با دکمه 
Heart یا قلب که نام آن را Like گذاشته است جایگزین کرده 
و این تغییر از روز چهارشنبه در توییتر عملیاتی شده است. در 
حال حاضر همه ابزارهای مربوط به این شبکه اجتماعی از 
جمله اپلیکیشن های موبایل و دسکتاپ این تغییر را دریافت 
کرده اند به زودی برای iOS و نرم افزار دسکتاپ توییتر برای 
مک نیز این تغییر عملیاتی میشــود. توییتر خود در مورد این 

تغییر گفته است:
»ما اقدام به تغییر دکمه ســتاره که با نام Favorite شناخته 
میشــد به دکمه قلب یا Heart کرده ایم که از این به بعد آن را 
Like خطاب میکنیم. ما به دنبال آن هستیم که استفاده از 
توییتر را ســاده تر و جذاب تر سازیم و به این امر واقفیم که در 
حال حاضر دکمه ستاره به ویژه برای تازه وارد ها کمی پیچیده 

و نا مفهوم است. شما ممکن است بسیاری از چیزها را دوست 
داشته باشید اما آنها الزاما مطلوب – Favorite – برای شما 
نیستند. اما در مقابل این امر، دکمه قلب یا Heart یک نماد 
جهانی است که در همه زبان ها، فرهنگ ها و محله های  دنیا 
معقول و مفهوم است. دکمه قلب بسیار گویا تر است و شما را 
قادر میسازد تا دامنه وسیعی از احساسات را با آن منتقل کنید 
و به این ترتیب با سایر کاربران و افراد تعامل برقرار سازید. در 
آزمایشی که ما صورت دادیم متوجه شدیم که افراد و کاربران 

از این موضوع استقبال میکنند و آن را دوست دارند.«

تاریخچه دکمه الیک در شبکه های اجتماعی
این اقدام توییتر از ســوی بســیاری از کاربران با انتقاد روبرو 
شده است و برای درک این موضوع باید نگاهی به تاریخچه 
دکمه الیک در شــبکه هــای اجتماعی داشــت. این دکمه 
برای اولین بار در 30 اکتبر ســال 200۷ در شبکه اجتماعی 
FriendFeed استفاده شد و به سرعت و در زمانی کوتاه در 
بین کاربران این شبکه اجتماعی محبوب شد. فیسبوک در 
سال 2009 اقدام به کپی برداری از این دکمه کرد و نماد فعلی 
دکمه الیک در فیسبوک برداشتی از همین دکمه در شبکه 
اجتماعی FriendFeed است. موضوعی که منجر به یک 
درگیری مفصل میان این دو شبکه اجتماعی نیز بود.  بعدها 
گوگل با جایگزین کردن Google Plus با نیمچه شــبکه 

اجتماعی گودر، این دکمه را مطابق با سلیقه و هدف و فلسفه 
شــبکه اجتماعی خود تغییر داد و دکمه 1+ در ســال 2001 
گوگل پالس، کار دکمه الیک در سایر شبکه های اجتماعی 
را بر عهده گرفت. همچنین شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز 
این دکمه را با تغییرات خاص خود به شکل یک قلب اضافه 
کرد و به این ترتیب دکمه الیک با شــکل و شــمایل متفاوت 
تبدیل به یکی از اساسی ترین ابزارهای شبکه های اجتماعی 

کوچک و بزرگ شد.

انتقاد و تمسخر توییتر از سوی کاربران
موضوع تغییر دکمه ستاره به قلب در شبکه اجتماعی توییتر 
اما هرچند در ابتدا و با توضیحی که خود توییتر در این باره داده 
است، معقول و منطقی به نظر میرسد اما به غیر از دسته ای 
از کاربران حرفه ای این شبکه اجتماعی چندان به مزاج سایر 
کاربران خوش نیامده اســت. یکی از دالیل اصلی این امر را 
باید در سابقه توییتر در برخی از تغییر و تحوالت طی سالهای 
قبل در واســط کاربری این شــبکه اجتماعی جستجو کرد. 
موضوعی که حتی گاهی منجر به در هم ریختگی اساسی 
این شبکه اجتماعی بود. یکی دیگر از جنبه های کنایه آمیز به 
توییتر در این رابطه اعتقاد برخی از کاربران بر این موضوع است 
که توییتر با این تغییرات از فیســبوک تقلید کرده است و خود 
اقدام به ایجاد یک ابتکار یا خالقیت جدید نکرده. البته این 

دسته از کاربران فراموش کرده اند که خود فیسبوک نیز دکمه 
الیک را از FriendFeed تقلید کرده است. اما کارشناسان 
نظر دیگری در این رابطه دارند و این اقدام توییتر را یک اقدام 
اساسی و جالب و الزمه تحول و گسترش این شبکه اجتماعی 
میدانند. از دیدگاه این دسته از کارشناسان، دکمه قبلی ستاره 
در توییتر واقعا پیچیده و نامفهوم بوده است. برای تازه وارد ها 
به این شــبکه Favorite یک اسم اســت و نه یک فعل و از 
سوی دیگر جا افتادن این کلمه با نام اختصاری Fav در بین 
کابران توییتر برای تازه وارد ها مشکالتی در فهم منظور ایجاد 
میکرده اســت.  همچنین از دیدگاه گرامری و زبان شناسی 
Favorite یک صفت عالی و در نتیجه تا حدی برای منظور 
کاربران مبالغه آمیز است. همانگونه که توییتر گفته است هر 
کاربر ممکن است بسیاری از موارد را بپسندد اما هیچ کدام از 
آنها مورد عالقه و مطلوب وی نباشد. این موضوع پیش از نیز 
از سوی بسیاری از فعاالن توییتر مطرح شده بود و برای مثال 
Chris Sacca در بــاره دکمه Fav در توییتر نوشــته بود که 
واژه Favorite واژه ای قوی اســت و در اغلب موارد در مورد 
کنش های کاربران در توییتر بی معنا است.  هر آنچه هست، 
موضوع تغییر جدید در توییتر گویا نهایی شده است و هر چقدر 
که کاربران این شــبکه اجتماعی و ســایر مخاطبان به این 
موضوع انتقاد داشته باشند و آن را به تمسخر بگیرند، از این 

به بعد "قلب" توییتر جای "ستاره" را گرفته است. 

تولید اتومبیل با استفاده از چاپگر سه بعدی
این روزها چاپگر های سه بعدی تبدیل 
به یکــی از جذاب تریــن و کاربردی 
ترین ابزارهای تکنولوژیک و مدرن 
شــده اند و اســتفاده از آنها در همه 
عرصه ها از خانگی تا صنعتی مشهود 
است. شرکت لوکال موتورز با استفاده 
از یک چاپگر ســه بعدی پیشــرفته 

موفق به ساخت یک خودرو به نام LM3D Swim به 
ارزش 53 هزار دالر شده است. پیش فروش این خودرو 
از بهار سال 201۶ آغاز می شود و عرضه عمومی آن برای 
اواخر سال 201۶ برنامه ریزی شده است. شرکت سازنده 
این خودرو قبال با وزارت دفــاع آمریکا هم برای اجرای 
طرح های مختلف همکاری داشته است. در حال حاضر 
بررسی هایی برای ارزیابی میزان مقاومت این خودرو در 
تصادفات رانندگی صورت گرفته که هنوز به پایان نرسیده 
است. با اســتفاده از چاپگرهای سه بعدی لوکال موتورز 

تولید 2۴00 دستگاه از این خودروها 
در ســال ممکن خواهد بود که البته 
تیراژ این خودرو با بررســی تقاضای 
بازار مشــخص خواهد شد. شرکت 
سازنده این خودرو را هوشمند، ایمن 
و بادوام توصیف کرده است. نرم افزار 
طراحی این خودرو برای چاپ توسط 
چاپگرهای سه بعدی توسط شرکت زیمنس طراحی شده 
و ویژگی آن سرعت و انعطاف باال برای مدل سازی است. 
شــرکت SABIC نیز موارد ترموپالســتیکی مورد نیاز 
برای استفاده در بدنه و اجزای این خودرو را تامین کرده 
است. یکی دیگر از همکاران این طرح شرکت آی.بی.
ام است که ابزار و امکاناتی برای افزایش کارآیی وامنیت 
این خودرو به خصوص در ترافیک های شهری طراحی 
کرده است. اطالعات بیشتر در مورد این خودرو در زمان 

عرضه اعالم خواهد شد.

حمله هکرهای حامی فلسطین به حساب روزنامه صهیونیستی
هکرهای حامی فلسطین با حمله به 
حساب توئیتر روزنامه صهیونیستی  
هاآرتص پیام هایی را برضد این رژیم 
ارسال کردند. بالفور نامه ای تاریخی 
بود کــه در تاریــخ 2 نوامبــر 191۷ 
میالدی، توســط آرتور جیمز بالفور، 
وزیر خارجه وقت بریتانیا، خطاب به 

والتر روتشیلد، سیاست مدار یهودی تبار و عضو مجلس 
عوام بریتانیا نوشته شد و در آن از »موضع مثبت« دولت 
بریتانیا برای »ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین 
فلسطین« خبر داده شد. بیانیه بالفور، سرآغاز تالش در 
عرصه بین المللی برای تاســیس رژیم صهیونیستی به 
شمار می رود. بخشی از پیام ها و تصاویر ارسالی در مذمت 
بیانیه بالفور بود که صدسال از صدور آن می گذرد. در یکی 
از این پیام ها بر تداوم انتفاضه جدید مردم فلسطین تاکید 
شــده و تصویری از یک صهیونیست که توسط مبارزان 

فلسطینی مورد حمله قرار گرفته هم 
منتشر شده است. در پیام دیگری در 
حساب هک شــده روزنامه هاآرتص 
در توئیتر بر انتقام مادران شــهدای 
فلســطینی از ســربازان و شــهرک 
نشــینان صهیونیســت تاکید شده 
اســت. هکرها بیش از یک ساعت 
کنترل حساب یاد شده را در اختیار داشتند . هاآرتص با 
صدور بیانیه ای هک شدن حساب خود در توئیتر را تائید و 
اعالم کرد برای حل مشکل با مدیران توئیتر تماس گرفته 
و آنها به سرعت مشــکل مذکور را حل کرده اند. گفتنی 
اســت که تکنولوژی های جدید عرصه تازه ای را برای 
کشمکش های یبن المللی ایجاد کرده اند و اکنون جنگ 
ســایبری به یکی از مهمترین جبهه های نبرد در سطح 
بین المللی تبدیل شده است. هک روزنامه صهیونیستی 
نشانه ای از فعالیت فلسطینیان در جنگ سایبری است.

توقف فروش پهنای باند به 
مخابرات در 6 استان

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: فروش 
پهنای باند اینترنت به شرکت های مخابراتی در ۶ استان 
به دلیل بدهی و عدم توجه به اخطار شرکت زیرساخت، 
متوقف شده است. محمود خســروی با بیان اینکه 8 
شرکت مخابرات استانی به شرکت ارتباطات زیرساخت 
بدهی داشــته و به اخطارهای زیرســاخت بی توجهی 
کردند اظهار داشت: دستور توقف فروش پهنای باند 
به این شرکت ها ابالغ شده است که در دو روز گذشته 
دو استان برای حل مشکل، با زیرساخت وارد مذاکره 
شــده اند اما در ۶ استان دیگر، دســتور توقف فروش 
صادر شــده اســت. معاون وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با اشــاره بــه اینکه شــرکت های مخابرات 
استانی باید نسبت به پرداخت بدهی های خود به شرکت 
زیرساخت اقدام کنند افزود: در غیر اینصورت، شرکت 
ارتباطات زیرساخت از فروش پهنای باند اینترنت به این 
شرکت ها، ممانعت به عمل می آورد. خسروی گفت: 
شرکت های مخابرات اســتانی، پرداخت بدهی خود 
را به گردن شرکت مخابرات ایران می اندازند و شرکت 
مخابرات ایران نیز بدهی بسیاری به زیرساخت دارد که 
آن را پرداخت نکرده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت با بیان اینکه موضوع بدهی های مخابرات به 
زیرساخت حل نشده است افزود: حتی صورتجلسه ای 
که تنظیم شده و به مخابرات ارسال شده است از سوی 
مخابرات بی پاســخ باقی مانده است. اختالف بر سر 
بدهی های شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات 
زیرســاخت، چند ماهی اســت که محل مناقشه این 
دو شرکت اســت و پیش از این نیز در مردادماه امسال 
زیرســاخت اعالم کرده بــود که به دلیــل بی توجهی 
مخابرات به تذکرات شرکت زیرساخت مبنی  بر پرداخت 
بدهی خود، ارتباط مشترکان مخابرات برای اینترنت و 
مکالمات بین الملل را در 9 اســتان قطع می کند. این 
موضوع در آن زمــان و با برگزاری جلســاتی میان دو 
شرکت، اجرایی نشد و مسکوت ماند اما روز گذشته بار 
دیگر رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
از محدودیت فروش پهنای باند این شــرکت به دلیل 

اختالف بدهی در 8 استان خبر داد.

تعداد کاربران اینترنت 
موبایل در ایران سه برابر شد

بر اســاس آمارهای ارائه شده توســط مرکز مدیریت 
توســعه ملــی اینترنت وابســته به ســازمان فناوری 
اطالعات ایران، تعداد کاربران اینترنت موبایل تا سه 
ماهه ی اول ســال جاری به 29 میلیون و 58 هزار و 
۷19 نفر رســیده اســت. این درحالی است که تعداد 
کاربران اینترنت همراه کشــور در ســال 1392 برابر 
با 9 میلیون و 20۷ هزار و 252 نفر بوده و ســال قبل 
با راه اندازی شــبکه های نسل ســوم و چهارم تلفن 
همراه، این تعداد با رشد 2.5 برابری به 23 میلیون و 
918 هزار و ۴55 نفر رسیده بود. در طول سه ماهه ی 
اول امســال نیز روند رشد کاربران اینترنت موبایل در 
کشور افزایش یافت تا بیش از 29 میلیون کاربر تلفن 
همراه از طریق شبکه های ســه اپراتور موبایل ایران 
به اینترنت متصل شــوند. بر این اساس ضریب نفود 
تعداد کاربران اینترنت همراه کشور 38.۶۷ درصد از 
کل جمعیت ایران اســت. بر اســاس این آمار استان 
تهران با ۷ میلیون و ۶۴2 هزار و 281 نفر بیشــترین 
تعداد کاربــران و ضریب نفوذ اینترنــت موبایل را در 
بین استان های کشــور دارد. گزارش ها حاکی است 
اســتان های قم، البرز، بوشهر و هرمزگان با ضریب 
نفوذ باالی ۴۷ درصد پس از تهران بیشترین ضریب 

نفوذ تعداد کاربران اینترنت همراه کشور را دارند.

رصدخانه

تلگرام کانال های غیر اخالقی را مسدود کرد
چند هفته ای اســت تلگرام 
پــس از راه انــدازی قابلیت 
کانالهــا نقل محافل شــده 
است و بسیاری از این وسیله 
ارتباطی بهــره می برنــد. با 
راه اندازی کانــال های غیر 
اخالقی مشکالتی برای این 

پیام رسان به وجود آمده است و مسئولین ایرانی 
حتی احتمال فیلتر تلگرام را مطــرح کرده اند. 
هفته گذشته تعداد اعضای جلسه کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه برای رای گیری فیلترینگ 
تلگرام به حد نصاب نرسید و بررسی این موضوع 
به جلسه بعدی این کارگروه موکول شد. از امروز 

تلگرام در نهایت به خواسته 
مســئولین ایرانی عمل کرد 
و کانال هــای غیر اخالقی 
را بــرای ایرانی ها غیر فعال 
کرده است .در این کانال ها 
 sorry, this channel  پیام
 is unavailable in your
country due to local restrictionsبرای 
کاربــران ایرانی نمایــش داده می شــود. با این 
حســاب به نظر می رسد خطر فیلترینگ از بیخ 
گوش تلگرام گذشــت و خیال کاربــران ایرانی 
تلگرام که این روزها دغدغه کوچ به پیام رســان 

جدیدی را داشتند، راحت شد.

قابلیت امنیتی جدید در نسخه 42 فایرفاکس
بنیــاد موزیــال بــا ارتقــای 
امکانــات و قابلیت هــای 
مرورگر فایرفاکس به کاربران 
امکان داده تا جلوی ردگیری 
فعالیت های خود را از طریق 
این مرورگر بگیرند. در نسخه 
۴2 ایــن مرورگــر امکانات 

متنوعــی برای بلوکــه کردن ابــزار متنوعی که 
عادات کاربــری خصوصــی افــراد را ردگیری 
می کنند در نظر گرفته شده است و از این طریق 
می توان کوکی ها و دیگر ابزار مورد استفاده آگهی 
دهندگان برای بررســی عادات کاربــری افراد 
را بلوکــه کرد. امروزه اکثــر مرورگرهای اینترنتی 

مشــهور دارای ابزاری برای 
وبگردی خصوصی هستند 
که جلوی ثبت اطالعات افراد 
در زمان اســتفاده از اینترنت 
را می گیرد، اما امکانات این 
ابزار با یکدیگر متفاوت است. 
البته باید توجه داشت که ابزار 
یاد شده تبلیغات را بلوکه نمی کند و صرفا جلوی 
ردگیری فعالیت های افراد را می گیرد. پیش از این 
اپل هم در سیستم عامل iOS 9 خود استفاده از 
برنامه های همراه بلوکه کننده تبلیغات را ممکن 
کرده بود. اما این اقدام جنجال گسترده ای در میان 

آگهی دهندگان به راه انداخت.

هوش مصنوعی جی میل پاسخ ایمیل ها را میدهد
گــوگل در تــالش برای 
ارتقــای فنــاوری هوش 
تا  مصنوعی خود اســت 
روزی رایانه هایی بســازد 
کــه بتواننــد ماننــد یک 
انســان صحبــت کنند. 
قابلیــت مذکور از طریق 

برنامه همراه جیمیل در دسترس است و با 
هوشــمندی محتوای ایمیل های کاربران 
را بررسی کرده و پاســخ هایی مناسب برای 
هر ایمیل تهیه و ارســال می کند تا کاربران 
دیگر نیازی به تایپ کردن نداشــته باشند. 
البتــه این خدمات فعــال در مرحله ابتدایی 

اســت و لــذا پاســخ های 
ارســالی محدود به سه تا 
شــش کلمه خواهــد بود. 
کاربــر می تواند پاســخ ها 
را که در قالب ســه گزینه 
می شــوند،  تهیه  متفاوت 
مشــاهده و ویرایش کرده 
و ســپس آنها را ارســال نماید. بــا توجه به 
اینکه ســطح هوش مصنوعی این فناوری 
هنوز محــدود اســت، از طریــق آن ابتدا 
کل ایمیل خوانده شــده و مفهوم آن درک 
می شــود. ســپس پاســخ مناســب تهیه و 

می شود.  نوشته 

آی تی
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پنجره

بیماری ای که گریبان مردان را می گیرد
برای مقابله با »فاویسم« چه باید کرد؟

مشــکل اصلی در افراد مبتال به فاویسم این است که 
بدن، برخی از مــواد خوراکی را نمی توانــد وارد چرخه 
سوخت وســاز کند. این مواد به گلبول های قرمز خون 
آسیب می رساند و فرد را دچار کم خونی شدید می کند. 
عضو تیم درمان مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
و سقط مکرر ابن سینا گفت: ژن هایی که عامل عملکرد 
صحیح آنزیم گلوکز ۶ فسفات دی هیدروژنات  هستند، 
بر روی کروموزوم x قرار دارند؛ به طورکلی مردان یک 
کروموزوم x و زنان 2 کرومــوزوم x دارند؛ بنابراین اگر 
مردی ژن تولیدکننده این آنزیم در بدنش دچار اختالل 
 x شود، با توجه به این که فقط یک نسخه از کروموزوم
دارد، نمی تواند آنزیم گلوکز ۶ فسفات دی هیدروژنات 

را تولید کند.
دکتر سعیدرضا غفاری در گفت وگو با مهرخانه، با بیان 
این کــه بیــش از ۴00 میلیون نفر در دنیــا به بیماری 
فاویســم مبتال هســتند و در برخی از مناطق آفریقا، 
آسیا و مدیترانه از هر 10 نفر یک نفر درگیر این بیماری 
اســت، در خصوص این بیماری تشــریح کرد: وجود 
این اختالل بــه معنی کمبود آنزیم گلوکز ۶ فســفات 
دی هیدروژنات اســت که به صورت خالصه فاویسم 
نامیده می شود. فاویسم یک بیماری ژنتیکی است که 
اکثــرًا در مردان اتفاق می افتد و علت آن هم کمبود یا 

وجود اختالل کارکردی در آنزیم نام برده است.
او افزود: به دلیل وجود اختالل در این آنزیم، عملکرد 
گلبول قرمز با مشــکل مواجه می شــود؛ گلبول قرمز 
به کمک این آنزیم اکســیژن را از ریه ها به بافت های 
مختلف بدن منتقــل می کنند. بنابراین با کمبود آنزیم 
گلوکز ۶ فســفات دی هیدروژنات، فرد دچار مشــکل 

اکسیژن رسانی به بافت های بدن می شود.

مردان بیشتر دچار فاویسم می شوند
ایــن متخصص ژنتیــک پزشــکی در خصوص علــت ابتال به ایــن بیماری 
اظهار داشــت: ژن هایی که عامــل عملکرد صحیح آنزیم گلوکز ۶ فســفات 
دی هیدروژنات  هستند، بر روی کروموزوم x قرار دارند؛ به طورکلی مردان یک 
کرومــوزوم x و زنان 2 کروموزوم x دارند؛ بنابراین اگــر مردی ژن تولیدکننده 
این آنزیم در بدنش دچار اختالل شــود، با توجه به این که فقط یک نســخه از 
کروموزوم x دارد، نمی تواند آنزیم گلوکز ۶ فسفات دی هیدروژنات را تولید کند.
عضو تیم درمان مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با 
بیان این که احتمال درگیری زنان به این بیماری بســیار کم است، ادامه داد: 
معمواًل در بدن زنان اگر یکی از کروموزوم های x دچار مشکل شود، کروموزوم 
x دیگــر این کمبود را جبران می کند؛ بنابراین زنان اگر این بیماری را داشــته 

باشند، بدون عالمت باقی می ماند.
غفاری در خصوص اختالالتی که بیماری فاویسم در بدن ایجاد می کند، بیان 
داشــت: مشکل اصلی در افراد مبتال به فاویســم این است که بدن، برخی از 
مواد خوراکی را نمی تواند وارد چرخه سوخت وساز کند. این مواد به گلبول های 
قرمز خون آسیب می رســاند و فرد را دچار کم خونی شدید می کند. در صورت 

تشدید فاویسم فرد مبتال دچار مشکل قلبی و تنفسی هم خواهد شد. در حالت 
خفیف تر فرد دچار زردی نیز می شــود؛ حتی یکی از علــل زردی در نوزادان، 

کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دی هیدروژنات است.
گاهی  این متخصص ژنتیک پزشکی با بیان این که امروزه با افزایش دانش و آ
پزشکی در کشور خطر ابتال به این بیماری کاهش یافته است، عنوان داشت: 
در حال حاضر تمام نوزادان در هفته اول بعد از تولد از نظر داشتن آنزیم گلوکز 
۶ فسفات دی هیدروژنات بررسی می شوند و اگر نوزادی مبتال به این بیماری 
باشد، تحت نظر و درمان قرار می گیرد. بنابراین این عارضه در گذشته بیماری 

خطرناکی بوده، ولی امروزه از خطر و تهدید آن کاسته شده است.

 مبتالیان باید از مصرف مواد خوراکی خاصی 
خودداری کنند

او در انتها در خصــوص نحوه درمان این بیماری بیان داشــت: دارودرمانی 
خاصی برای این بیماری وجود ندارد و بیشــتر افراد مبتال باید از مصرف مواد 
و داروهای خاصی خودداری کنند. در واقع طریقه پیشــگیری از خطرات این 
بیماری، عدم مصرف مواد و دارو های مضر و غیرقابل سوخت و ساز برای بدن 
افراد است. باید فرد مبتال به این بیماری پس از تشخیص بیماری، از مصرف 

لیستی از مواد و داروهای مخل خودداری کنند.
درباره عالئم این بیماری باید گفت خســتگی، ضعف شــدید، رنگ پریدگی، 

کم خونی، زردی و در واقع نشــانه هایی شبیه به هپاتیت از عالئم یک بیماری 
معروف بهاری است که به بیماری باقالیی نیز شهرت دارد، چراکه همزمان با 
فصل عرضه باقالی سبز، معروف به باقالی مازندرانیـ  که دانه ای سرشار از 
آنتی اکسیدان استـ  در افرادی که زمینه مساعد این بیماری را دارند، شیوع 
می یابد، اما لزوما با مصرف باقال بروز پیدا نمی کند، بلکه مصرف برخی داروها 
یا ابتال به برخی بیماری های عفونی چون هپاتیت نیز می تواند به آشکارشدن 

نشانه های آن در بیمار کمک کند.
فاویســم که در زیرگروه بیماری هــای عفونی قرار می گیــرد، در همه افراد و 
بخصوص در کودکان باید بســیار جدی گرفته شــود، چراکه کم خونی ناشی 
از ایــن بیماری در صــورت عدم کنترل بموقع می تواند آســیب جدی به کبد و 

کلیه وارد کند.
دکتر زهرا عبــدی، متخصص بیماری هــای عفونی و عضــو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران با تاکید بر این که فاویسم زمینه ارثی داشته 
و به طور قطعی قابل درمان نیســت، می گوید: ایــن بیماری در صورتی که 
به طور ناشــناخته در بیمار باقی مانده باشد بســیار خطرناک تر خواهد بود. 
بویژه بــه علت بروز عوارض جبران ناپذیر در کودکانی که ممکن اســت این 
بیماری در آنها به صورت پنهان وجود داشــته باشــد، بهتر اســت از دادن 
مواد غذایی حساســیت زایی چون باقال در چندســاله ابتدایی زندگی شــان 

به آنها خودداری شود.

احتمال نارسایی قلبی با مصرف نوشیدنی های قندی
ایسنا- بررسی انجام شده روی تعدادی مرد سوئدی نشان می دهد که مصرف دو وعده یا بیشتر 
نوشیدنی های قندی در روز با افزایش خطر نارسایی قلبی موجب می شود که توانایی قلب در پمپاژ 
خون مختل شود. همچنین نتایج مطالعات دیگر حاکی از آن است که مصرف روزانه نوشیدنی های 
قنــدی می تواند خطر ابتال به دیابت، بیماری های قلبی، ســکته مغــزی و بیماری کبد چرب را 
افزایش دهد. دکتر »ســوزانا دارسون« یکی از متخصصان موسسه »کارولینسکا« در استکهلم 
گفــت: افرادی که به طور مرتب از این نوع نوشــیدنی ها مصرف می کنند باید به منظور کاهش 
خطر ابتال به نارسایی قلبی استفاده از آن را به حداقل برسانند.در این بررسی عادات غذایی ۴2 
هزار و ۴00 مرد مورد مطالعه قرار گرفت و پزشکان با جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه، 
تنها نوشیدنی های غیرطبیعی و حاوی مواد قندی را مدنظر گرفتند.خطر ابتال به این عارضه در 
مردانی که روزانه دو وعده یا بیشتر از این نوع نوشیدنی ها مصرف می کردند 23 درصد بیشتر بود

کاهش ریسک شکستگی استخوان با پریدن
مهر- استخوان ها با باال رفتن سن ضعیف تر می شوند که به این حالت پوکی استخوان 
می گویند. پوکی اســتخوان ناشــی از افزایش سن می تواند ریســک شکستگی استخوان 
هــا بخصوص شکســتگی اســتخوان های لگــن بدنبال زمین خــوردن را افزایش دهد.

حاال تحقیقی جدید توســط محققان بریتانیایی نشــان داده است که جهیدن و پریدن می 
توانــد ضرباتی مداوم و خفیفی به اســتخوان های تنــه و لگن وارد کند و این ضربات می 
تواننــد اســتخوان های این نواحی را محکم تــر و قویتر کنند. در ایــن مطالعه از 3۴ مرد 
مســن خواســته شــد تا به مدت یک ســال هر روز دو دقیقه تنها بر روی یک پای خود به 
باال و پایین بپرند. برای پای دیگر این کار انجام نشــد. در انتهای یک ســال مشاهده شد 
که تراکم اســتخوان در اســتخوان لگن طرفی که بر روی آن جهش صورت گرفته بود ۷ 

درصد بیشتر شده است.

استرس، دلیل اصلی کولیت روده
فارس- ســینا فالح فوق تخصص گوارش گفت: کولیت زخمی یکی از بیماری های التهابی 
روده است که عوامل متعددی باعث بدتر شدن عالئم این بیماری می شوند. همچنین بی توجهی 
به درمان این بیماری می تواند برای بیمار خطرناک باشد.اســترس یکی از اصلی ترین عوامل 
ابتال به این بیماری است. این بیماری زمانی بروز می کند که به علت باال بودن میزان مقاومت 
در سیســتم دفاعی بدن، اندام های داخلی به عنوان عوامل خارجی شناخته شده و مورد حمله 
سیســتم عصبی بدن قرار می گیرند.  وی افزود: در چنین شرایطی زمانی که روده بزرگ تحت 
تأثیر این حمله قرار بگیرد، کولیت زخمی به وجود می آید.عواملی که می تواند منجر به بروز کولیت 
زخمی شود، عوامل ژنتیکی، محیطی و مصرف دخانیات است.کاهش وزن و کم خونی از جمله 
عالئم و نشانه های کولیت زخمی است. در برخی موارد بروز درد، تورم، سرخ شدن سطح پوست 
در ناحیه مفاصل و مشاهده خون در مدفوع نیز به عنوان نشانه های کولیت محسوب می شود.

مفیدترین ماده غذایی برای رفع کبد چرب
تســنیم- فاطمــه نجات بخــش 
متخصــص طــب ســنتی اظهــار 
داشــت: بیماری کبد چرب از غلبه 
ســردی و تری در کبد رخ می دهد.
هرچند که کبد چرب بر اثر سردی و 
رطوبت در کبد به وجود می آید، اما به 
هیچ عنوان نباید در استفاده از غذاها 

و ادویه های گرم و خشــک کننده رطوبات افراط شود 
زیرا منجر به بیماری های گرم کبد می شود. وی افزود: 
استفاده از غذاهایی که به افراط شیرین هستند, برای 
کبد مضر است، شیرینی ها برای کبد مفید هستند اما 
نباید در آن زیاده روی شــود و یا خیلی شــیرین باشند, 

اســتفاده از کمی شیرینی طبیعی و 
مالیم مفید است.هر چیزی که در 
باز کننده باشد یعنی مجاری کبد را 
باز کند، قبض داشته، کبد را تقویت 
کنــد، معطــر و مانع عفونت باشــد 
مانند دارچین بســیار مفید اســت.

موادغذایــی مانند انجیــر و فندق، 
مویز و زعفران برای تمام بیماری های کبد مفید است، 
همچنین کاســنی بســیار در رفع بیماری های کبدی 
مفید است.کاســنی در بیماری های گرم کبدی بسیار 
مفید است.کبدی بهتر است کاسنی همراه با عسل یا 

ماءالعسل مصرف شود.

بهترین دارو دیابت ازنظر طب سنتی
باشــگاه خبرنگاران- بــر این 
باورنــد بامیه مــی توانــد جایگزین 
انسولین برای بیماران دیابتی شود.

بامیه حــاوی ویتامین هایــی مانند 
B۶ و اسید فولیک، منگنز، فسفر و 
امالح معدنی از جمله کلسیم است.

دانه و پوســت بامیه سرشــار از آنتی 
اکســیدان های کاتچین، اپی کاتچین، پروسیانیدین 
B1 و B2 ، کورســتین و روتین است که سلول ها را در 
برابر آســیب های مخرب ناشی از دیابت و دیگر عوامل 
محیطی محافطت می کند. همچنین می توانید با برخی 
از خواص درمانی سایر حبوبات و گیاهان نیز آشنا شوید:

 گردو ازلخته شــدن خون جلوگیری 
مــی کند. هــل تقویت کننــده قلب 
بــوده وســرماخوردگی رامعالجــه 
می کند. گشنیز تشــنگی رابرطرف 
مــی کندوبــرای دهــان ودنــدان 
باعــث  انگــور  بسیارمفیداســت. 
پاکســازی معــده و روده میشــود. 
لوبیاچشــم بلبلی کم چرب و بدون کلســترول وحاوی 
سدیم است. کلم بروکلی،به دلیل داشتن کلیسم فراوان 
باعث تقویت استخوان ها می شود. گل گاوزبان باعث 
کاهش تب دربیماری های سرخک،آبله وکهیرمی شود.
نخودفرنگی منبعی از فولیک اسیدو ویتامینB۶است.

 »نه گفتن« هنری که 
باید آموخت

ســالمت نیوز- پروفســور علی گرجی-اســتاد 
دانشــگاه مونســتر آلمــان و مرکز تحقیقــات علوم 
اعصاب شــفا، بیمارســتان خاتم االنبیاء )ص( در 
ضمیمه اجتماعی روزنامه اطالعات نوشت: همه ما 
از این تجارب در زندگی مان بسیار داشته ایم. ولی آیا تا 
به حال به کلمه طالیی که از ورود شما به این جنگ 

روانی می تواند جلوگیری کند، فکر کرده اید: نه!
اینکه شما تنها در شرایط مناسب حاضر به کمک به 
دیگران هســتید به این معنا نخواهد بود که بایستی 
به هــر خواســته ای آری بگویید. بســیاری از ما در 
صورتی که پاسخ منفی به درخواست دوست یا یکی 
از اقواممان بدهیم، به نحوی دچار عذاب وجدان یا 
شرمساری می شویم. تمرین کردن برای پاسخ منفی 
در مقابل خواســته های غیر منطقی می تواند به شما 
این اعتماد به نفس را بدهد تا بدون آن که احســاس 
بدی در شما ایجاد شود از شــر تنش های ناخواسته 
و بی مــورد در زندگی تان رهایی یابیــد. گاهی به کار 
بردن جمالتی نظیر »شرمنده ام، قادر به انجام این 
کار نیستم« پرونده درخواست نا به  جای اطرافیان را 

به طور کامل می بندد. 
اگر کسی از شما تقاضای قرض گرفتن پول یا انجام 
کار غیر متعارف یــا غیرقانونی کرد، ســعی نکنید با 
جمالتی نظیر »االن پول ندارم … شاید تا چند هفته 
دیگر« یا »فعاًل در مســافرت هستم، بگذار برگردم« 
به طور موقت از وی فرار کنید. او دوباره شــما را پیدا 
می کند و مجــددًا شــما را تحت فشــار و تنش قرار 

می دهد.
برای تمریــن »نــه گفتــن«، می توانید فهرســتی 
از کارهــای مهمی کــه باید بــه آن بپردازیــد و جزو 
اولویت هــای زندگی تان اســت، تهیــه کنید. اول 
تمــام توانایی تان را بر روی ایــن کارها متمرکز کنید 
و اگــر در پایان فرصتــی داشــتید، می توانید صرف 
کمک به دیگران نماییــد. کاغذی بردارید و از تمام 
موقعیت هایــی که بــه خاطر یک »بلــه« گفتن بی 
مورد به تنش و اضطراب مبتال شــدید، فهرســتی 

تهیه کنید. 
ســعی کنید در تربیت کــودکان بــه نکته های ذکر 
شــده توجه کنید. به آنها یاد دهید که در چه مواردی 
بایســتی با شــجاعت و بدون ترس از تنبیه یا تحقیر 
حتی به نزدیــک ترین افراد »نــه« بگویند. منطقی 
بودن دلیل رد درخواســت دیگران می تواند شرطی 
قابل قبول برای رفتار وی باشــد. تحقیقات نشــان 
داده است که قدرت »نه گفتن« از کودکان در مقابل 
بســیاری از صدمات از جمله سوءاســتفاده جنسی 

محافظت می کند.
در گفتن کلمه »نه« بایســتی صریــح و صادق بود و 
آن را با رعایت ادب به دیگران اظهار داشت. در این 
صورت احتمال اینکه در خواســت کننده از پاســخ 
شما رنجیده شود به حداقل خواهد رسید. برای شما 
که یاد نگرفته ایــد »نه« بگوییــد، در ابتدا گفتن آن 
خیلی سخت خواهد بود. ولی نگران نباشید، تمرین 
کنید. با اولین »نــه گفتن« چنان احســاس قدرتی 
وجود شــما را فرا می گیرد که لذت آن به شما توانایی 
رد درخواســت های غیر منطقی یا ناممکن بعدی را 

خواهد داد.

سالمت
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فوتبال ایران اگرچه نسبت به سایر کشورها خصوصا کشورهای حوزه خلیج همیشه 
فارس گردش مالی آنچنانی ندارد اما حجم تراکنش های آن  نسبت به وضعیت 
درآمد سایر اقشار جامعه باال است. جالب اینجا است که به رغم مبالغ کالنی که در 
این بین توزیع می شــود بازیکنان کمترین سهم را دارند. اصوال هر جا پول کالنی 
بدون  نظارت خرج شود با خود فساد به همراه می آورد. پرونده فساد در فوتبال ایران 
که در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی مفتوح شده، دوساله شده  اما 

هنوز وضعیت نهایی آن مشخص نشده است.

افتتاح پرونده
روزهای پایانی شهریور ماه سال 92 بود که یک بار دیگر دیدار  پرسپولیس و سپاهان 
در لیگ برتر به جنجال کشــیده شد. در آن مسابقه با قضاوت محسن قهرمانی و 
اشتباه وی در داوری، پرسپولیس بازی را به تیم میزبان خود واگذار کرد اما صحبت 
های علی دایی که در آن فصل هدایت تیم سرخ پوش پایتخت را برعهده داشت 
باعث شد تا پرونده فساد در فوتبال ایران در کمیسسیون اصل 90  باز شود. شهریار 
فوتبــال ایران پس از ان مســابقه جنجالی از »غش کــردن داور« صحبت کرد و 
کدهایی را داد تا نشان دهد فوتبال ایران بر خالف آنچه که برخی ها ادعا می کنند 
آنچنان هم پاک نیست! به هر حال بعد از این ماجرا و با دعوت کمیسیون اصل 90 
مجلس شورای اسالمی، پای تعداد زیادی از اهالی فوتبال به بهارستان باز شد تا 

آنان اطالعات خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند.

گزارشاتی که به تعویق می افتد!
بعد از این مسائل، بارها صحبت از قرائت این پرونده و تعیین تکلیف آن مطرح شد اما 
مسئولین این کمیسیون هربار به بهانه ای این درخواست را به زمان دیگری موکول 
کردند. پیش از شروع مسابقات جام جهانی بود که عنوان گردید این کمیسیون بعد 
از مسابقات جام جهانی و بازگشت تیم ملی از برزیل گزارش خود را ارائه می دهد اما 
هیچ خبری بعد از آن نبود. اتفاق جالبی که در آن زمان رخ داد ادعای رسایی بود. 
پیش از اعزام تیم ملی فوتبال ایران به برزیل اعالم شد که حمید رسایی نیز برای 
بررسی ابعاد فساد در فوتبال ایران راهی این بازی ها می شود؛ مشخص نبود این 
نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 با حضور در برزیل از چه ابعادی از فساد 
می تواند پرده برداری کند! البته با واکنش هایی که صورت گرفت این سفر منتفی 
شد. بعد از بازگشت تیم ملی از برزیل بازهم خبری از گزارش این کمیسیون نبود. 
چند ماه بعد تیم کی روش راهی اســترالیا  و جام ملتهای قاره کهن شــد اما بازهم 
خبری از گزارش پرونده فســاد در فوتبال ایران نبود. چند ماه قبل یعنی در خرداد 
ماه سال جاری، برخی موضوعات در خصوص این پرونده مطرح شد، موضوعاتی 
که اما بهانه را به دست کفاشــیان داد تا بتواند این پرونده را زیر سوال ببرد. حسین 
آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفت وگو با ایسنا، انتصاب افراد سیاسی 
غیرمتخصص در فوتبال، فدراسیون ها و همچنین انتصاب افراد غیرمتخصص به 
عنوان مدیران عامل باشگاه ها و منابع مالی غیرشفاف را از بخش های این گزارش 
عنوان و خاطرنشان کرد: »براســاس این گزارش هزار میلیارد تومان ساالنه در 
لیگ برتر و لیگ دســته اول از بیت المال هزینه می شود.« آذین، نقل و انتقاالت 
بدون نظارت، ارتباط مدیران عامل با بازیکنان و مربیان به صورت مستقیم، وجود 
ایجنت های غیر رسمی از جمله خبرنگاران، پیشکسوتان و کارمندان فدراسیون ها 
را نیز از محورهای پرونده فســاد در فوتبال دانســت و افزود: »رســانه های زرد و 
تیترهای خالف واقع برای بزرگ نمایی یا تحقیر بازیکنان و مربیان، ورود رسانه ها به 

شرط  بندی ها به روش توتو و الین و همچنین روش سنتی در قهوه خانه ها و حضور 
در نقل و انتقاالت بازیکنان نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.« وی با 
اشاره به فرارهای مالیاتی در فدراسیون فوتبال نیز گفت:» در سال های 91 تا 93 ، 
25 میلیارد تومان فرار مالیاتی در فدراسیون ها وجود داشته و 283 نفر در باشگاه ها 
ممنوع الخروج قطعی شــده اند و الباقی در حال رسیدگی اســت.« آذین، تبانی 
بازیکنان و مدیران تیم ها و سفرهای خارجی غیرضرور برخی مدیران فدراسیون 
را نیز از دیگر بخش های گزارش عنوان کرد و گفت: »در این بررسی ها مشخص 
شده رئیس فدراسیون 188 سفر در طول سال های تصدی مسئولیت خود داشته 
و دبیر فدراسیون نیز 218 بار سفر کرده است.« مطرح شدن این مسائل بخصوص 
تعداد سفرهای علی کفاشیان باعث شد تا برخی رسانه های نزدیک به کفاشیان، 
بحث را از موضوع اصلی منحرف کنند  و به این سمت ببرند که آیا تعداد مطرح شده 
درست است یا خیر! اصوال در پرونده فساد در فوتبال ایران تعداد سفرهای رئیس 
فدراســیون نباید به اندازه سایر مسائل بزرگ جلوه داده شود کما اینکه شنیده می 
شود سفرهای رئیس فدراســیون والیبال هم کم نیست اما رسانه ای نمی شود! 
همانطور که گفته شد در دو سال گذشته هیچ گزارش جامع و کاملی در خصوص 
پرونده فساد در فوتبال ارائه نشده است اما همچنان اهالی فوتبال منتظر مشخص 
شدن وضعیت این پرونده هستند تا باالخره »دست های پشت پرده« نمایان شود

ارائه گزارش به فیفا؟!
در کنار کمیسیون اصل 90، کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به تحقیق و تفحص 
از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال پرداخته  و البته هنوز نتیجه آن مشخص نشده 
است! محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با تسنیم، با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال گفت: » این تحقیق و تفحص در دستورکار کمیسیون فرهنگی قرار داشت و 

جلساتی هم پیرامون این موضوع برگزار کرد اما ما قانع نشدیم و بر انجام این تحقیق 
و تفحص اصرار داریم. روز ســه شنبه گذشته از کمیسیون فرهنگی این موضوع 
را پیگیری کردم که چرا این طرح مسکوت مانده است و آقای نوباوه رئیس کمیته 
ورزش این کمیسیون قول داد تا در اولین فرصت جلسه ای با حضور وزیر ورزش، 
رئیس فدراسیون و رئیس ســازمان لیگ برگزار کنیم تا جمع بندی تمام جلسات 
گذشته باشد.« این نماینده مجلس تصریح کرد: » تصمیم داریم عالوه بر تحقیق 
و تفحص فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، گزارشی هم از تخلفات و مشکالتی 
که سازمان لیگ و فدراسیون دارد، تهیه کنیم تا این گزارش هم در مجلس قرائت 
شود و هم یک نسخه از تخلفات آنها که در کمیسیون اصل 90 و فرهنگی وجود 

دارد همراه این گزارش، به فیفا و قوه قضاییه ارائه شود.«

پیگیریها در سال انتخابات!
واقعیت این است که طوالنی شدن پیگیری نمایندگان مجلس شورای باعث دلسرد 
شدن اهالی فوتبال می شود چرا که خانواده بزرگ فوتبال ایران منتظر افشای پشت 
پرده اتفاقات و البته برخورد با متخلفین هستند. اهالی فوتبال امیدوارند پس از مدت 
ها،  پیگیری نمایندگان در سالی که به انتخابات مجلس ختم می شود نتیجه دهد و 
به دور بعدی کشیده نشود! در آستانه مسابقات یورو2012 )سال 1391( فدراسیون 
فوتبال ایتالیا برای برخورد با تبانی و فساد در فوتبال این کشور دست به تحقیق همه 
جانبه زد. حتی برخی بازیکنان ملی پوش را نیز بازداشت کرد. از بوفون کاپیتان  تیم 
ملی این کشور نیز  بازجویی به عمل آمد تا سررشته پرونده فساد این کشور پیدا شود. 
در نهایت تیم ملی ایتالیا با تغییراتی که به همین دلیل داشــت راهی جام ملتهای 
اروپا شد و توانست به فینال این مسابقات نیز راه پیدا کند  و در نهایت به مقام دومی 
بسنده کرد. مساله این است که همیشه بهانه ای برای تعویق هست و امیدواریم 

این بار بهانه ای وجود نداشته باشد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

صعود رئال به 
مرحله بعدی لیگ 
قهرمانان اروپا
تیم رئال مادرید با پیروزی 
یک بر صفر مقابل تیم پاریس 
سنت ژرمن در ورزشگاه 
سانتیاگو برنابئو، صعود خود به 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
اروپا را قطعی کرد.

تیتر دو

 گزینه های اصلی 
هدایت تیم ملی والیبال 

مشخص شدند
سرپرست تیم ملی والیبال ایران چهار گزینه اصلی 

برای هدایت تیم ملی والیبال را اعالم کرد.
امیرخوشــخبر با تاکید بر اینکه هنوز تصمیم گیری 
نهایی درباره کادر فنی تیم ملی انجام نشده، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه صحبت های کواچ را شنیدیم، 
فدراسیون در حال حاضر به دنبال بهترین گزینه ها 
برای هدایت تیم ملی خواهدبود. مذاکرات را با چند 
گزینه اصلی شــروع کرده ایم تــا در بین همه گزینه 
هــا بهترین را انتخاب کنیم. البته این به معنی قطع 
همکاری با کواچ نیســت. اگر گزینه مناسبی برای 
جانشــینی او پیدا کنیم، تغییراتی حاصل می شود و 
می توانیم درباره جانشــین کواچ تصمیم بگیریم اما 
اگر صحبت ها و درخواســت های مربیان منطقی 

نباشد، با کواچ ادامه می دهیم.
وی بــا تکذیــب هرگونه توافــق نهایی بــا لوزانوی 
آرژانتینی از مذاکره و بررســی شــرایط چهار گزینه 
اصلــی بــرای هدایت تیــم ملی خبــر داد و گفت: 
همچنــان آناســتازی گزینــه مــورد نظر ماســت. 
لوزانو، وبر و کالکویچ هم گزینه هایی هســتند که 
فدراســیون با آن ها صحبت کرده و شرایطشان را 
بررســی می کند. ما دنبال بهترین مربی برای تیم 
ملی هســتیم؛ کسی که ســابقه حضور در المپیک 
و مســابقات مطرح جهان را داشــته و نــام بزرگی 

داشته باشد.
سرپرست تیم ملی والیبال اظهار امیدواری کرد که 
فدراســیون تا هفته آینده در مورد جانشین کواچ به 

نتیجه برسد.
او درباره احتمال حضور مربیان ایرانی روی نیمکت 
تیــم ملی نیز گفــت: باید در این بخش با سیاســت 
بهتــری جلو برویم. نباید مواضع مــا حالت تحمیلی 
برای ســرمربی تیم ملی داشته باشــد زیرا صورت 
خوشی ندارد و در بعد بین المللی هم خیلی مناسب 
نیست. سرمربی تیم ملی مســئول نتیجه گرفتن یا 
نگرفتن تیــم خواهد بود و می تواند دســتیارانش را 
انتخاب کند اما ما هم بایــد تالش کنیم که در یک 
تعامل مناســب زمینه حضور مربیان ایرانی را روی 

نیمکت تیم ملی تضمین کنیم.

 حمله دوباره سیم خواه 
به دستیار بنا

سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی جوانان بار دیگر به 
شدت از دستیار محمد بنا در تیم ملی انتقاد کرد و گفت: 
هیچ وقت با اســماعیل نژاد آشتی نمی کنم چون او را 

اصال قبول ندارم.
رضــا ســیم خواه دربــاره عملکــرد نه چنــدان خوب 
فرنگی کاران جوان ایــران در رقابت های بین المللی 
جام شاهد اظهار کرد: 80 درصد ترکیب تیم ما نسبت 
به مســابقه های جهانی برزیل تغییر کرده بود و تنها از 
امیرحسین حســینی و ابراهیمی که در ترکیب تیم در 
مســابقه های جهانی بودند در این رقابت ها استفاده 
کردیم. بنابراین طبیعی بود که نتوانیم آن طور که باید 
به موفقیت برســیم چرا که قرار نیســت کشتی گیری 
که در مسابقه های قهرمانی کشــور اول می شود، در 
مسابقه های بین المللی نیز به عنوان قهرمانی برسد. 
اما برخی دوســتان که می دانم اطالعات کافی دارند 
و دســتی هم بر آتش دارند، باز خودشــان را به کوچه 
علی چپ می زنند و اینچنین غیر منصفانه از من انتقاد 

می کنند.
ســرمربی تیم ملــی کشــتی فرنگی جوانــان افزود: 
تیم های خوبــی در این رقابت ها حاضر شــده بودند و 
رقابت ها از سطح باالیی برخوردار بود. تیم گرجستان 
با 80 درصد ترکیب خود در مسابقه های جهانی به این 
رقابت ها آمد و آذربایجان هــم بیش از نیمی از نفرات 
اصلی خود را در اختیار داشت. ارمنستان هم با همان 
تیم مسابقه های جهانی به ایران آمده بود اما ما با ترکیبی 
کامال دگرگون شــده و در حالی که تنها سه چهار روز با 
این نفرات تمرین داشــتیم در جام شاهد حاضر شدیم 
اما برخی مربیان که ســازنده هم هستند و 5-۶ سال 
با این نفرات کار کرده اند، به جای اینکه نســبت به کار 
خودشان با دیده شک نگاه کنند، دست به انتقاد از من 

می زنند و ایراد خودشان را نمی بینند.
وی با بیان اینکه انتقادهــای صورت گرفته مغرضانه 
و کینه جویانه اســت گفت: حتی گوینده تلویزیون هم 
طوری انتقاد می کند که انگار این نفرات ۴-5 ســال 
اســت که با من کار می کنند. می گوید که چربی فالن 
کشــتی گیر زیاد اســت در حالی که اگر تقلبی در کار 
نباشد، بدن کشتی گیر جوان در سنگین وزن باید همین 
طور باشــد. توقع دارند من در طول 3 -۴ روز کار با این 
کشتی گیران چه کاری انجام دهم و انگار باید معجزه 
کنم. من این انتقادها را مغرضانــه می دانم و عده ای 
می خواهند من را تخریب کنند در حالی که داشــته ی 
کشتی ما همین است چرا که در طول چند سال گذشته 
پشتوانه های خوبی را تحویل کشتی نداده ایم و در این 
باره صرفا نبایــد تقصیرها بر گردن بنا، ســیم خواه و یا 
چمن گلی بیفتد بلکه باید با بررســی گسترده یک کار 

پایه ای و ماندگار آغاز شود.
وی افزود: تا وقتی که نتیجه گرایی بر کشــتی حاکم 
باشد همین مسائل پیش می آید. این نگاه باعث می شود 
حتی علی اشــکانی هم به جای پشتوانه سازی در تیم 
نوجوانان فقــط به فکر نتیجه گرفتــن بیفتد و همین 

مسائل به کشتی ما ضربه زده است.
ســیم خواه خاطرنشــان کرد: اگر کســی این ادعا را 
دارد کــه از این تیــم می تواند دو طالی آســیا بیرون 
بکشــد من قول می دهم از این تیم سه طال به دست 
بیاورم. آیــا واقعا این تیم و نفراتــش قابلیت موفقیت 
در مســابقه های بین المللی را دارند؟ آیا مربیان این 
کشــتی گیران در طول چند ســال کار کردن با آن ها 
توانسته اند چیزی به کشتی گیران شان اضافه کنند که 
فقط از من انتقاد می کنند؟ خب من باید با نفراتی که 
حتی برخی از آنها با اصول ابتدایی کشتی هم غریبه 

هستند چه کار کنم؟

کریم بنزما بازداشت شد
مهاجم رئال مادرید به دلیل ارتباط با پرونده فیلم رســوایی اخالقی که متیو والبوئنا 
و جبرییل سیسه نیز درگیر آن بودند، دستگیر شد. جبرییل سیسه، مهاجم پیشین 
تیم ملی فوتبال فرانســه که چندی پیش در همین رابطه دستگیر شده بود، پس از 
بازجویی توســط پلیس فرانسه بی گناه شناخته و آزاد شد. اکنون خبرگزاری فرانسه 

مدعی شده است کریم بنزما نیز به خاطر ارتباط داشتن با این پرونده، 
بازداشت شده است. مهاجم رئال مادرید کمی پیش از ساعت 9 

صبح امروز در محل پلیس قضایی پاریس حضور یافت و بعد 
از آن به بازداشــتگاه برده شد. تمامی این اتفاق ها در حالی 
رخ داده اند که فرد اصلی این پرونده، متیو والبوئنا است که 

اکنون برای باشــگاه لیون در فرانسه بازی می کند. اگر 
مقصر اصلی در این پرونده پیدا شود، متهم باید حداقل 
پنج ســال را در زندان بگذراند. نشــریه »لو پاریزین« نیز 

چندی پیش اعالم کــرده بود در جریان تحقیقات در این 
زمینه که از طریق کنترل مکالمات بوده است،  نام بنزما 

نیز در این میان شنیده شده بود.

فساد در فوتبال ایران و بهارستان نشیان
پیگیری های دو کمیسیون مجلس شورای اسالمی

تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
مقابل ذوب آهن شکست خورد تا از راهیابی به مرحله نیمه نهایی 
باز بماند. پرسپولیس در حالی مقابل حریفش تن به شکست داد 
که از نیمه نخست 10 نفره شده بود. در یکی از مسابقات مرحله 
یک چهارم نهایــی جام حذفی فوتبال، تیم های پرســپولیس 
و ذوب آهن از ســاعت 1۴:30 امروز چهارشــنبه در ورزشگاه 
فوالدشهر به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه 2 
بر صفر به سود ذوب آهن به اتمام رسید تا سرخپوشان در مرحله 
یک چهارم نهایی از این مسابقات کنار بروند. مرتضی تبریزی در 
دقیقه 10۷ و رضا شکاری در دقیقه 115 برای ذوب آهن گلزنی 
کردند. این بازی در طول 90 دقیقه و در حالی که پرســپولیس 
10 نفره بود، با نتیجه تســاوی بدون گل به اتمام رســیده بود. 
پرسپولیس در حالی که سوشا مکانی و مهدی طارمی را به خاطر 
محرومیت در اختیار نداشت، این بازی را با ترکیب ایمان صادقی، 
محسن بنگر، رضا نور محمدی، محمد انصاری، وحید حیدریه، 
احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان )مرتضی 
قدیمی پور(، امید عالیشــاه، فرشــاد احمدزاده )لوکا ماریچ( و 
جری بنگستون )علی علیپور( آغاز کرد ولی طولی نکشید که 
بازی با تصمیم یدالله جهانبازی برای دقایقی به جنجال کشیده 
شــد.جهانبازی در دقیقه 22 در تصمیمی مشــکوک، ایمان 
صادقی دروازه بان پرسپولیس را از زمین اخراج کرد تا پرسپولیس 

10 نفره شود. این اخراج در حالی صورت گرفت که کاوه رضایی 
در حالتی تک به تک با صادقی قرار داشت و دروازه بان پرسپولیس 
شــوت رضایی را خارج از محوطه جریمه با سینه خود دفع کرد 
ولی تشــخیص داور این بود که دروازه بان پرسپولیس توپ را با 
دست دفع کرده اســت. بعد از 10 نفره شدن پرسپولیس، بازی 
دقایقی متوقف شــد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس 
مرتضی قدیمی پور دروازه بان ســوم تیمش را به جای محسن 
مسلمان وارد زمین کرد. البته سرخپوشان بعد از اخراج صادقی 
بازی هجومی تری را به نمایش گذاشتند و حمالت ذوب آهن را 
بی پاسخ نگذاشتند ولی در نهایت نیمه نخست با تساوی بدون 
گل خاتمه یافت. نیمه دوم هم دو تیم بازی هجومی را در دستور 
کار داشتند ولی این شاگردان برانکو ایوانکوویچ بودند که روی 
ضد حمالت و در دقیقه 50 صاحب چند فرصت نصفه و نیمه 
شدند. هیجان بازی از دقیقه ۶3 چندبرابر شد و دو تیم به اندازه 
کل بازی روی دروازه همدیگر فشار آوردند. ابتدا فرشاد احمدزاده 
در دقیقه ۶3 با جا گذاشتن دو مدافع ذوب آهن در محوطه جریمه 
این تیم ضربه ای را به سمت دروازه زد که رشید مظاهری آنرا دفع 
کرد. دو دقیقه بعد مرتضی تبریزی مهاجم ذوب آهن تا آستانه 
باز کردن دروازه پرسپولیس پیش رفت که محمد انصاری مدافع 
سرخپوشان مانع گل خوردن تیمش شد. سرمربی پرسپولیس 
در دقیقه ۶9 فرشاد احمدزاده را از زمین خارج کرد و لوکا ماریچ 

را به جای وی به زمین فرستاد تا سرخپوشان عمال با پنج مدافع 
بازی کنند. عقب نشینی پرسپولیس بارها به ذوب آهن امکان 
داد تا بارها از دو طرف چپ و راست روی دروازه پرسپولیس توپ 
بریزند ولی بازی تدافعی سرخپوشان تمام راه های گلزنی را بسته 
بود. البته این بازی کامال یکطرفه هم نبود. پرسپولیس که روی 
ضد حمالت برنامه داشت، در دقیقه ۷8 با امید عالیشاه صاحب 
یک موقعیت تک به تک شد که دروازه بان ذوب آهن آنرا دفع کرد. 
کمال کامیابی نیا هافبک پرسپولیس در بازگشت همان توپ و 
زمانی که رشید مظاهری از دروازه بیرون آمده بود، از فاصله دور 
قصد داشت توپ را وارد دروازه حریف کند که توپ وی به تیرک 
دروازه خورد. در نهایت تالش دو تیم در 90 دقیقه ثمری نداشت 
تا این بازی به وقت های اضافه کشیده شود. در وقت های اضافه 
برتری با تیم ذوب آهن بود و این تیم بارها دروازه پرســپولیس را 
تهدید کرد که در نهایت مرتضی تبریزی در دقیقه 10۷ موفق شد 
روی اشتباه دروازه بان و مدافعان پرسپولیس گل برتری را به ثمر 
برساند. درحالی که پرســپولیس برای به تساوی کشیدن بازی 
تالش می کرد این ذوب آهن بود که در دقیقه 115 به گل دوم 
رسید. در این صحنه قاسم حدادی فر روی خط محوطه جریمه 
پرسپولیس چند بازیکن را مشغول به خود کرد و رضا شکاری از 
تعلل رضا نورمحمدی استفاده کرد و با ربودن توپ و ضربه ای 

آرام دروازه پرسپولیس را باز کرد.

پرسپولیس با جام حذفی وداع کرد

ورزش
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اگر سرم برود در سر وفای شما
ز سر برون نرود هرگزم هوای شما

به خاک پای شما کانزمان که خاک شوم
هنوز بر نکنم دل ز خاک پای شما...

)خواجوی کرمانی، قرن هفتم، غزلیات(

سردبیر تابناک دیلی سردبیر خوبی نیست 
سردبیر این روزنامه چرا متوجه اشتباهش نیست؟ چرا بیت المال را خرج آدم بیکار و خجسته دلی 
مثل من می کند؟ آدم جاهلی همچون من که با یک دســتگاه »غلط یاب ســرخود« تمام مدت 
گیر می دهم به این و آن که چرا غلط می نویسید، به چه درد این مملکت می خورد؟ یکی نیست 
به من بگوید حاال همه مشــکالت مردم حل شده اند و فقط همین مانده که غلط ننویسیم یا چه 
می دانم درست بنویسیم؟ یکی نیست بگوید در بند لفظ نباش و به معنی توجه کن... اصال یکی 
نیســت به سردبیر این روزنامه بگوید آقا این ستون را تخته کن و به جایش تبلیغ آدامس بگذار و 
خیال خودت را راحت کن. ســردبیر تابناک دیلی سردبیر خوبی نیست وگرنه به این نکات توجه 
می کرد. من اگر به جای سردبیر تابناک دیلی بودم راه و رسم سردبیری از کسانی یاد می گرفتم 
که بلدند چطور یادداشــت سیاسی بنویسند. نمونه اش سردبیر گرانقدری است که همین دیروز 
از او یادداشــتی خواندم با عنوان »چرا مخالفین روســیه در منطقه ناراحتند«. درست است که 
اشتباهات امالیی و انشایی آن سردبیر محترم از همان تیتر نوشته شروع شده، اما غلط امالیی 

و انشــایی که مهم نیست. مهم محتوا است. مهم ســردبیر بودن است. کسی هم که حواسش 
نیست. از قدیم و ندیم گفته اند »شب سیاه گاو سیاه«. نظر آدم بیکار و بی دردی مثل من هم که 
مهم نیست. زبان فارسی هم برود به درک. سردبیرها هر طور دلشان بخواهد می نویسند. فقط 
برای اطالع شما عرض می کنم که در تیتر یادشــده »مخالفین« باید مخالفان نوشته می شد. 
این وســط معلوم نیست روسیه در منطقه اســت یا مخالفین روسیه؟ بهتر نبود به جای این تیتر 

مبهم مثال نوشــته  می شد: »مخالفاِن حضور روسیه در منطقه، چرا ناراحت اند؟«
در ادامه یادداشت سیاسی یادشده آمده اســت: »اخیرًا برخی کشورها که قبال علیه نظام بشار 
اســد و در غالب محور غربی- عربی فعالیت داشــته اند ، مخالفت هایی با فعالیت مســکو در 

سوریه ابراز داشته اند«.
درســت است که مملکت هر کی به کی است و فارسی صاحب ندارد، اما یک سردبیر نباید فرق 
»غالب« و »قالب« را بداند؟ ضمنا برای من این پرسش بنیادین مطرح شده که چگونه می توان 

مخالفت ها را ابراز داشت و مخالفتی که ابراز داشته می شود چه فرقی با دیگر مخالفت ها دارد؟ 
ســردبیر توانمند و یادداشت نویس ارجمند در ادامه آورده اســت: »بازگشت مسکو به تحوالت 
میدانی در ســوریه می تواند بــه ارتقای جایــگاه آن در خاورمیانه بیانجامد و نقش بیشــتری به 

کرملین برای آینده ببخشد«.
منظور نویسنده از »برای آینده«، »در آینده« بوده است؟ من تا به حال ندیده ام و نخوانده ام که 

بتوان حرف اضافه »برای« را به جای حرف اضافه »در« به کار برد.
یک نمونه دیگر را هم بگویم و بروم پی کارم: »تالش مخالفان حکومت بشار تاکنون براندازی 
بوده«. »تالش مخالفان براندازی بوده؟« دقیقا یعنی چه؟ البد نویســنده می خواســته بگوید 
»هدف مخالفان حکومت بشــار تاکنون برانــدازی بوده«. البته از آنجا که مهم محتواســت و 
نباید در بند لفظ ماند خیلی فرقی نمی کند بنویســیم تالش اما منظورمان چیز دیگری باشــد. 

فقط می ترســم اگر با همین شیوه ادامه دهیم 10 سال دیگر اصال نتوانیم با هم حرف بزنیم.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

بزرگ ترین اشتباه حکومتی
کتاب گویای »دموکراسی یا دموقراضه« به روایت سید مهدی شجاعی منتشر شد

سید مهدی شجاعی کتاب »دموکراســی یا دموقراضه« را سال 8۷ منتشر کرد. این کتاب که در 
گروه آثار طنز سیاســی قرار می گیرد در زمان انتشار حاشــیه های بسیاری را به دنبال داشت و به 
نوعی مشهورترین کتاب شجاعی به شمار می رود. داستان در زمان های دور و در کشوری نامعلوم 
می گذرد. راوی داستان، ظاهرًا پژوهشگری تاریخی است که با کشف و سند خوانی خود، ماجرا 

را برای خواننده روایت می کند.
مطابق این تحقیق، در ســالیانی دور، پادشــاهی که در آســتانه مرگ قرار دارد وصیت می کند 
هر 25 فرزند او در مقاطع 2 ســاله به ترتیب پس از مرگ او بر تخت شــاهی بنشــینند، اما نه به 
ترتیب ســن بلکه به رأی مردم. هر یک از فرزندان در دوره ســلطنت خود ظلم های فراوانی به 
مــردم می کنند و مردم هر بار، رنجیــده از یکی به دیگری پناه می برند اما صورت مســأله تغییر 
نمی کند. ســرانجام تصمیم می گیرند بیمار ترین، زشت ترین و نادان  ترین آنان را انتخاب کنند 

تا دمی بیاسایند.
نام همه فرزندان شــاه پیشوند »دمو« دارد و این آخری »دمو کافیه« نام دارد و در زبان مردم شهر 
به »دمو قراضه« شهرت یافته است. او پس از اســتقرار، با اتکا به هوش شیطانی و روان پر عقده 
خود، تیم و حلقه خاصی را سامان می دهد و قوانین طالیی خود را به کار می بندد و ترکیبی از ظلم 
و عوام فریبی می سازد. شــتاب او در تخریب مملکت که با ادعای خدمت صورت می گیرد عماًل 
بیشترین کمک را به دشمن می رساند، هرچند در آخر داستان معلوم می شود او واقعًا عامل بیگانه 
بوده و سرانجام نیز به آنان پناه می برد و کشور را تسلیم دشمن می کند. حاال این کتاب را انتشارات 
کتاب گویا به روایت سید مهدی شجاعی و سید شاهین عالیی نژاد منتشر کرده است. طنز تلخ و 
گزنده این کتاب در ترکیب با صدای خود نویسنده و آهنگسازی ناصر چشم آذر، نسخه ای شنیدنی 

از آن ســاخته است که بی شــک به مذاق هواخواهان 
کتاب های گویا خوش خواهد نشست.  

در ادامه بخشی از ســخنرانی دموُقراضه را خطاب به 
مدیران حکومتی می خوانیم که در آن می کوشد اصول 

حکومت داری را به آنان بیاموزد:
ـ مردم همه گوســفندند و ما چوپان: حواســتان باشد! 
بزرگ ترین اشــتباه در حکومت، بهــا دادن به مردم، یا 
ارزش قائل شدن برای مردم است. شما مطمئن باشید 
که اگر برای مردم، ارزشی بیش از گوسفند قائل شوید، 
نمی توانید بــر آنها حکومت کنید. بهای مردم را شــما 
معین می کنید، نه خودشــان. اگر شما بر مردم قیمت 
نگذارید، آنها قیمتی بر خودشــان می گذارند که هیچ 

جور نمی توانید بخرید...
ـ طوری برنامه ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند 
و آخر شب هم نرسند. مردم اگر مایحتاج خود را آسان 

به دست بیاورند، اگر وقت اضافه داشته باشــند، عصیان می کنند، بداخالقی می کنند و به فکر 
اعتراض و انقالب و این حرف ها می افتند. یک تشــکیالتی را تأسیس کنید که کارش چرخاندن 
مردم باشد، یا چرخاندن لقمه دور سر مردم. کارش چیدن موانع مختلف، پیش پای مردم باشد...
ـ مردم را به دو دســته تقسیم کنید و به یک دســته حقوق و مواجب بدهید که مراقب آن دسته ی 
دیگر باشند. دسته اول، به طمع مواجب یا از ترس قطع شدن مواجب، مرید شما می شوند و دسته 
ی دوم، از ترس دســته ی اول، مطیع و منقاد شما. به این ترتیب، مملکت، خود به خود اداره می 

شود، بی آنکه شما زحمتی بکشید یا دغدغه ای داشته باشید.

ضلع اصلی یک مثلث به یادماندنی
علی تجویدی آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولن، 15 
آبان 1298 در تهران متولد شــد. او از اوان کودکی زیر 
نظر مســتقیم پدرش هادی خــان تجویدی بود؛ مردی 
که عالوه بر نقاشــی و مینیاتور با موســیقی هم آشنایی 
داشــت و تار می نواخت وکم کم علی را با این ســاز آشنا 
کرد. علی تجویدی از 1۶ سالگی ویولن را ابتدا نزد آقای 
سپهری آموخت و سپس مدت 2 سال نزد استاد حسین 
یاحقی به فراگرفتن ردیف های موسیقی ایرانی مشغول 

شد. پس از چندی به کالس استاد ابوالحسن خان صبا رفت و مدت 8 سال نزد ایشان به آموختن 
ویولن و ســه تار همت گمارد و بنا به توصیه صبا برای تکمیل تکنیک نواختن ویولن و آشــنایی با 
موســیقی غرب، چند ســالی را نزد ملیک آبراهیمیان و بابگن تامبرازیان رفت. پس از آن برای 
تکمیل هنر موســیقی چندین ســال به مطالعه در زمینه هارمونی و ارکستراسیون نزد هوشنگ 
اســتوار پرداخت. از آنجا که موســیقی ایرانی با ادبیات فارسی و فلســفه و عرفان شرق بستگی 
کامل دارد و رشــته تحصیلی او هم ادبیات فارسی بود در کنار موسیقی ایرانی از مطالعه کتب در 
این زمینه غفلت نورزید و در کنار اســتاد ابوالحســن خان صبا، به تعلیم شاگردان می پرداخت. 
او بحق یکی از بزرگ ترین آهنگســازان معاصر این سرزمین است و ترانه های پرآوازه و دلنشین 
او که در آرشــیو برنامه های گلها ضبط و نگاهداری شــده از جمله میراث  گرانبهای هنر این مرز 
و بوم اســت. مثلث تجویدی، دلکش و معینی کرمانشــاهی در ســال های 1335–13۴0 را باید 
خالق به یادماندنی ترین قطعات در موســیقی معاصر ایران دانســت. علی تجویدی 2۴ اســفند 

138۴ درگذشت.

باز هم آلودگی، باز هم تهران 
معاون توســعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشــور به دنبال اعالم پیش بینی این سازمان در 
مورد افزایش غلظــت آالینده های جوی در شــهرهای صنعتی و پر جمعیــت در روزهای آینده، 
ضمن اشــاره به وقوع پدیده وارونگی هوا در اســتان تهران از روزهای ناســالم این استان در سه 

روز آینده خبر داد. 
علی عابدینی با بیان اینکه در زمان حاکمیت شرایط جوی ناپایدار، دو عامل باعث ایجاد هوای خوب 
و نسبتا پاک می شود، گفت: عامل اول اینکه در شرایط ناپایداری، هوا به سمت سطوح باالتر صعود 
می کند و آلودگی در حجم بیشــتری توزیع می شــود و معمواًل در این شــرایط وزش باد نیز وجود دارد 
که سبب تهویه هوای شهر می شود. عامل دوم اینکه در شــرایط ناپایدار وجود رطوبت کافی بارش، 

موجب شسته شدن هوا می شود.
وی با اشــاره به اینکه در حالت برعکس درصورت حاکمیت شرایط پایدار در جو، جریان هوا ضعیف 
است و صعود هوا اتفاق نمی افتد، اظهار کرد: هنگامی که یک توده هوای پرفشار حاکم باشد و زمین 

نیز به علت تابش موج بلند، 
سردتر شود هوای مجاور سطح نیز به تدریج از پایین سرد شده و یک وارونگی هوا در سطوح پایین جو 
شکل می گیرد که موجب انباشته شدن آالینده ها می شود، این آالینده ها در حجم کمتری در سطح 

پایین توزیع شده و غلظت آالینده ها باال می رود.
معاون توســعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشــور گفت: طی روزهای چهارشنبه، 13 آبان تا 
جمعه 15 آبان شاخص کیفیت هوا نســبت به روزهای پیشین در سطح نسبتًا پایین تری پیش بینی 

شده است.

پیش بینی کیفیت هوای پیش بینی وضع هواتاریخروز
تهران )براساس طبقه بندی(

ناسالمصاف تا کمی ابری و غبارآلود13 آبانچهارشنبه
صاف تا کمی ابری و غبارآلود / 1۴ آبانپنجشنبه

به تدریج با افزایش ابر
ناسالم

 نیمه آبری و غبارآلود 15 آبانجمعه
در بعد از ظهر با بارش پراکنده

ناسالم برای گروه های حساس

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

حرکات نامتعارف علی ضیا در یک کافه
دیروز بخش خبری ٢٠:٣٠ شــبکه دو ســیما اعالم 
کرد: علی ضیا ممنوع التصویر شــده است. گوینده 
خبر بر مبنای گفته های مدیران سازمان صدا و سیما 
افــزود: علی ضیا بــه دلیل توهین به ســرمربی تیم 
استقالل و حضور در جمعی مختلط ممنوع التصویر 
است و قرار است پرونده او در اداره مربوط به مجریان 
در صدا و سیما بررسی شود. شاید نخستین بار است 
چنین خبری درباره مجریان تلویزیون از طریق رسانه 

ملی پخش می شــود. علی اصغر پورمحمدی در این باره گفت:کلیپی از این مجری در فضای 
مجازی منتشر شده که این مجری در این کلیپ به هواداران و سرمربی استقالل توهین کرده. 
همچنین آن مجلس از لحاظ شرعی مشکل داشته و مختلط بوده و آن مجری حرکات نامتعارفی 

انجام داده، علی ضیاء تا اطالع ثانوی ممنوع التصویر است.
وی گفت: باید پرونده این مجری در ادارات مربوط به مجریان در سازمان صداوسیما بررسی و 
تصمیم مورد نظر در مورد او گرفته شود ولی تا زمان اعالم نتیجه این مجری ممنوع التصویر است 
و باید منتظر ماند و دید رأی امور رسیدگی به تخلفات مجریان چه می شود. علی اصغر پورمحمدی 
گفت: سیدعلی ضیاء اجازه اجرا در رادیو، تلویزیون و سیمای استان ها را در کل صداو سیمای 
جمهوری اســالمی ایران ندارد. چند روز پیش کلیپی از سید علی ضیاء منتشر شده بود که این 
مجری در آن پس از اینکه تیم محبوبش گلی را به ثمر رســاند به سرمربی تیم استقالل توهین 

کرد و در یک کافه  حرکات نامتعارفی از خود انجام داد.

چرا خالق »ناخدا خورشید« فیلم نمی سازد؟ 
ناصر تقوایی کارگردان ســینما که این روزها بیشــتر 
چهره او را در محافل و جشن های سینمایی و تئاتری 
می بینیــم، همچنان می گوید قصد فیلمســازی در 
ســینما را ندارد و فیلم نســاختن او ربطی به شــرایط 
کنونی ســینما ندارد. تقوایی دربــاره اینکه چه زمانی 
می خواهد فیلمســازی را دوباره آغــاز کند می گوید: 
قصد ندارم فعاًل کاری را شــروع کنم. نمی دانم، اما 
همین که در این جشن ها شرکت می کنم و همکاران 

قدیمی و جدید را می بینم و دیدارها تازه می شود، برایم کافی است. فکر نکنید به خاطر مدیران 
سینما است که فیلم نمی ســازم؛ اگر بخواهم فیلم بسازم کســی مانع من نیست. اما االن دلم 
نمی خواهد در سینما کاری انجام دهم. وی در ادامه بیان کرد: از طرفی دیگر کسانی هم هستند 
که نمی خواهند من در ســینما فیلم بسازم که باز هم به آنها کاری ندارم و اگر شرایط فیلم سازی 
را داشته باشــم، کار خودم را انجام می دهم. اصاًل دوست ندارم فیلم بسازم. کسی را نمی توان 
مجبور به کاری کرد که دوست ندارد. فکر می کنم هنوز تکلیف سینما با اهالی آن روشن نیست. 
پس اصراری هم به اینکه در شــرایط حاضر فیلم بســازم، ندارم. تقوایــی گفت: دلم می خواهد 
خودم تهیه کننده فیلمم باشــم. به هرحال هزینه ساخت یک فیلم سینمایی آنقدر باال است که 
نمی توانم هزینه کنم. کارگردان فیلم »کاغذ بی خط« در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضی از 
فیلم هایی هم که ساخته شده اند، با عدم اکران روبه رو می شوند، عنوان کرد: وقتی ما نمی دانیم 
چه اتفاقی برای فیلم ساخته شده ما در پیش از اکران خواهد افتاد، ترجیح می دهم فیلمی نسازم.

دموکراسی یا دموقراضه
به روایت سید مهدی شجاعی/ 
شاهین عالیی نژاد
با آهنگسازی ناصر چشم آذر
مدت زمان ۳۰5 دقیقه
ناشر: کتاب گویا
قیمت: 15 هزار تومان
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