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سعودی کدام قطعه پازل را تکمیل میکند؟

-1لفاظیهایاخیرمقاماتسعودیوبرخیکشورهایهمسو
با آنان نشان دهنده چینش قطعات یک پازل برای فشار بر ایران
و مدیریت تحــوالت منطقه غــرب آسیاســت .پیروزیهای اخیر
بر تروریســم در منطقه به خصوص در کشــورهای عراق و سوریه
معادالت را با ســرعت به ســوی این محور تغییر میدهد .از سال
 )1389(2011که نیروهای تکفیــری با حمایت علنی برخی
کشورهایعربیوغربیبرایمقابلهبادولتسوریهفعالشدند،
حدود هفت ســال میگذرد .با گذشــت این هفت ســال اکنون
میتوانبهارزیابیموفقیتهای«میدانی»دوطرفدراینعرصه
پرداخت.محورسعودی-صهیونیستیکهباهدفساقطکردن
دولت بشــار اســد پا به میدان گذاشــته بود ،اکنون به مهرههای
خود میگوید که رفتن بشــار اســد امکان پذیر نیست(نقل قول
راشاتودی از وزیر خارجه عربستان خطاب به معارضان سوری).
محور متحدان ســعودی نیز در طول ماههای اخیــر یکی یکی از
صف همراهی با او جدا شــدند .ترکیه که روزی اجازه استفاده از
مرزهای خود را به تکفیریهــا میداد ،اکنون یکــی از مخالفان
سیاستهایمنطقهایعربستانشدهاست.قطرهمکهازحامیان
مادی و معنــوی برخی جریانهــای تکفیری در ســوریه بود ،هم
اکنون در صف همراهان عربستان نیست .عالوه بر این سعودی
ها ،هر روز شاهد استمرار دومینوی سقوط مناطق تحت تصرف
سربازانشاندرسوریهوعراقهستند.درچنینفضاییآنانقصد
دارندشکستهایمیدانیخودرادرجاییخارجازمیدانمبارزه
جبرانکنند.
 -2شکســتهای مســتمر شــیوخ ســعودی در میدان «مبارزه»
آنان را ترغیب کرده است تا خود را با نقشــه آمریکاییها و برخی
از کشــورهای غربی همراه و ســعی کنند تا در میــدان «مذاکره»
سهمیبرایخودبهدستبیاورند.ازروز13اکتبر( 21مهرماه)
که رئیــس جمهور آمریــکا سیاســتهای جامع خــود را در قبال
ایران با تأکیدبرفشاربرمسائل موشکیومنطقهای ترسیم کرد،
مهرههایاینبازینیزفعالشدند.مقاماتانگلیسی،فرانسوی
و آلمانی شروع به اظهارنظر درخصوص ضرورت مذاکره درباره
مسائل موشــکی ایران و فعالیتهای منطقهای کشــور کردند و
ما را به آغــاز این مذاکرات ترغیــب میکردند .اما در کنار نشــان
دادن «هویج» از سوی این کشورها« ،چماق» را هم باید در دست
جریانی دیگر میدادند .بر این اساس لفاظیها و تهدیدات اخیر
مقامات سعودی را باید جزوی از «سیاست چماق و هویج» محور
عربی-عبری-غربی،بهمنظوراثرگذاریبردستگاهمحاسباتی
مسئوالنسیاستخارجیکشورماندانست.همگراییتاکتیکی
اینمحوررایکمقامرژیمصهیونیستیدرسخنانروزپنجشنبه
خود مورد تأکید قرار داد« .اســرائیل کاتص» وزیر اطالعات رژیم
صهیونیســتی در مصاحبهای که آسوشــیتدپرس آن را منتشــر
کرد ،گفت که اسرائیل همزمان با استعفای «سعد الحریری» به
دنبالایجادموجیجدیداز«فشارهایدیپلماتیک»علیهایرانو
حزبا...است.اودرادامهاینمصاحبهیکیازخواستههایرژیم
صهیونیستی را دور شــدن حزب ا ...لبنان از مرزهای فلسطین
اشغالیمیداندومیگوید:اسرائیلبامتحدانشرایزنیخواهد
کردتاقطعنامهسال 2006سازمانمللبرایآتشبسدرجنوب
لبنان بهتر اجرایی و حزبا ...از مرز فلسطین اشغالی دور شود.
سفر روزهای گذشــته رئیس جمهور فرانسه به عربستان و اتخاذ
مواضعضدایرانیهمدرجهتاین«همگراییتاکتیکی»است.
 -3سؤال دیگری که درباره این تحلیل باید به آن اشاره کرد این
اســت که آیا ســعودیها ظرفیت عملی کــردن تهدیدهای خود
علیهایرانوحزبا...رادارندیامانندسالهایگذشتهتنهاخود
را به لفاظی و گنده گویی مشــغول کرده اند؟ برای پاســخ به این
سؤال باید به شرایط عربستان سعودی اشاره کنیم .سعودیها
در روزهای اخیر مشــغول یک تصفیه درونی بــرای تغییر قدرت
در این کشور هســتند و برخی از شــاهزادگان آل ســعود را برای
فراهمکردنپادشاهیبنسلمانبازداشتکردهاند.ازاینمنظر
شرایطداخلیسعودیوضعیتمساعدیبرایورودبهدرگیری
جدید نیست .وضعیت خارجی عربستان هم شرایطی به مراتب
اسفناک تر را برای آنان نشان میدهد .درگیری فرسایشی آنان
در یمن عالوه بر آن که نیروی انسانی و امکانات نظامی آنان را تا
حدی درگیر کرد ،افکارعمومی دنیا را هم علیه شان بسیج کرده
است.واکنشمقاماتسازمانمللورسانههایغربیکارراتاآن
جاپیشبردکهدرانگلیسوآمریکاهماعتراضاتبهفروشسالح
بهعربستانافزایشیافتهوجنبشهاییدراینبارهتشکیلشده
است.درکنارفشاررسانههابرعربستاندربارهیمن،حمایتهای
سعودیهاازتکفیریهاآنانرابهعنوان«مهدپرورشافراطگرایی
درمنطقهوجهان»نیزمعرفیکردهاست.سیاستهایرادیکال
آلسعود،اینکشورراهمروزبهروزمنزویترکردهاست.عالوهبر
ترکیهوقطرکهدرباالاشارهشد،مصرهمروزپنجشنبهصفخود
را از متحدان سعودی در مســائل اخیر تا حدی جدا کرد .رئیس
جمهور مصر هم هرچند بر برادری خود با عربستان تأکید کرده
اماباهرگونهاقدامنظامیعلیهایرانوحزبا...نیزمخالفتکرده
و گفته منطقه به اندازه کافی درگیر چالشها و بیثباتیهاست.
سفر اخیر رئیس ســتاد مشترک ارتش پاکســتان که اولین سفر
رســمی این مقــام طــی دو دهه اخیــر به ایــران بود بــه خصوص
مالقاتش با فرمانده کل سپاه؛ نشان داد که پاکستان هم موافق
سیاستهایمنطقهایآمریکاوعربستاندرقبالایراننیست.
فارغ از تــوان نظامی ایران و قدرت متحدانــی همچون حزب ا...
لبنان،اتفاقاتفوقنشانمیدهدکهعربستاندرشرایطکنونی
بسیارمتزلزلتروضعیفتراززمانیاستکههنوزمتحدانخود
را از دست نداده و در باتالق یمن هم فرو نرفته بود واز سوی دیگر
تحوالتمیدانیسوریهوعراقنیزبهنفعایراننبود.بههمیندلیل
در مقابل «پازل فشار» که علیه ایران طراحی شده و عربستان هم
درحالایفاینقشخوددرآناست،مسئوالنبایدهوشیارباشند
تافشارهایغربومتحدانشبهشکلگیری«برجام»هایجدید
منجرنشود،آنهمدرشرایطیکهتجربهبرجامفعلیوبدعهدی
آمریکا فعلیتیافتهاست.

جانشین ناجا:

حوادث جادهای در اربعین  40درصد
کاهش یافت
جانشــین نیــروی انتظامی کشــور اظهار کرد :شــمار ســوانح جــادهای و رخدادهای
رانندگی در جریان امسال رفت و آمد زائران اربعین حسینی 40درصد نسبت به اربعین
سال گذشته کاهش یافت.
به گزارش ایرنا ،سردار اسکندر مومنی دیروز جمعه در مرز مهران به خبرنگاران گفت:
کاهش حوادث جادهای و تلفات سوانح رانندگی در اربعین امسال در شرایط افزایش
شرکت کنندگان این آیین بوده است.
وی بیشترین سوانح رانندگی رخداده در جریان تردد زائران اربعین را واژگونی خودرو
به علت خستگی و خواب آلودگی دانست.
جانشــین فرماندهی ناجا اظهار کرد:نظم ،انضباط و آرامش در اربعین  96نســبت به
سال گذشته بسیار بهتر بود و امسال یگانهای نظامی و انتظامی و نهادهای اجرایی با
آمادگی و مدیریت بهتری وارد کار شدند.
ســردار مومنی با بیان این که برای تســهیل در تردد محدودیتهایی را اعمال کردیم،
گفت :برای روان ســازی تــردد زائران بــه خصوص در مســیر ایالم به مهــران با اعمال
محدودیتها مشــکالتی برای مردم این مناطق ایجاد شــد اما با تعامل و همکاری کار
به خوبی پیش رفت .وی افــزود :در این میان پلیس پیشــگیری از ماهها قبل در صحنه
حضور داشــت و کنترل مدارک بــرای جلوگیــری از ورود افراد فاقد روادیــد به منظور
رعایت مقررات دو کشور از نکات بارز اربعین  96بود.
ســردار مومنی بــا بیان ایــن که ســال آینــده این مراســم نزدیک بــه فصل گرماســت،
خاطرنشان کرد :به علت تقارن با گرمای هوا امکان راهپیمایی طوالنی وجود ندارد و
باید تدابیر الزم برای حرکت زائران با کمترین مشکل اندیشیده شود.
جانشین نیروی انتظامی کشور افزود :در هیچ جای دنیا سابقه تردد بیش از دو میلیون
نفر در یک مقطع زمانی  10روز و بدون حادثه خاصی وجود ندارد و با وجود مشکالت
و درگیری در پیرامون کشــور باید قدر امنیت و این آرامش را بــا فرماندهی مقام معظم
رهبری و اقتدار نیروهای مختلف امنیتی دانست.

هشدار یونیسف درباره تمام شدن سوخت و
واکسن در یمن
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) هشدار داده است که ذخایر سوخت یمن تنها
تا پایان ماه نوامبر نیاز این کشور را تامین خواهد کرد .به گزارش رویترز به نقل از نماینده
یونیسف در یمن ،ذخایر واکسن نیز تا یک ماه دیگر به پایان خواهد رسید .نگرانی فوری
درباره شیوع دیفتری در یمن وجود دارد این در حالی است که اکنون حدود  500هزار
یمنی نیز به وبا مبتال شده اند.

مخالفت السیسی با اقدام نظامی علیه
حزبا ...لبنان
رئیس جمهور مصر اعالم کرد که با هر اقدامی که بــه ایجاد تنش ،بی ثباتی و جنگ در
منطقه منجر شود ،مخالفت میکند .عبدالفتاح السیسی گفت« :ما به دنبال مشکالت
دیگری نیستیم و منطقه به اندازه کافی درگیر چالشها و بی ثباتی هاست» .به نوشته
شبکه راشا تودی ،السیسی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام نظامی علیه ایران و حزب
ا ...گفت که مخالف هرگونه جنگ است.

تسنیم -طی آخرین روز کاری هفته گذشته ،قیمت انواع خودروهای داخلی در مقایسه با روز گذشته تغییر چندانی نداشته
است .البته کاهش عرضه تندر  90اتوماتیک باعث شده ،این خودرو با افزایش یک میلیون و  200هزار تومانی با قیمت 49
میلیون و  300هزار تومان به فروش برسد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••امیدوارم در فتنه سعد حریری تیرهای زهرآلود آل سعود به
سنگ بخورد!
••آقای روحانی شما که اولین وعده انتخاباتی تان احیای دریاچه
ارومیهبوداالنپنجسالازوعدهتانگذشتهاماهرروزدریاچهخشک
تروکوچکتروروحیهمردممنطقهخرابترمیشود.
••از مجلس شــورای اسالمی تقاضا داریــم مجازاتهای مربوط
به کودک آزاری را تشدید کند تا شاهد این همه آزار و اذیت این
فرشتههایمعصومبیگناهنباشیم.
••در خصوص استعالم نرخ برخی کاالها از نمایندگان محترم
مجلس،لطفاازنمایندهمحترمیکهگوشتباقیمت 16هزارتومان
میخرندبخواهیدنشانیفروشندهرابرایرفاهحوزهانتخابیهشان
اعالمبفرمایندتاماهمبیبهرهنمانیم.
•• از ابالغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر توسط آقای روحانی به
وزارتکشورمتاسفشدم!
•• تا کی این کشور باید تاوان یک نشریه مثل کیهان را بدهد؟ هر روز
یکتیترجنجالی!
•• چهرههایسیاسیبهجایاینکهنظربدهندروحانیچپیاست
یاراستییارادیکالبهفکرحلمشکالتباشند.روحانیهرچیکه
هستازاینبهترنمیشه!
••نمایندهای که قیمت اقــام اساسی کشور را نمیداند ،چگونه
میفهمد مــردم سیرند یا گرسنه؟ تــازه آقایان این ســواالت را فتنه
میدانند!
•• نمایندهای که در بطن جامعه نباشد و از قیمت کاالهای اساسی
بی خبر باشد ،مطمئنا مجلس را سکوی پرش میداند و مردم جایی
درتفکراتشندارند.
••واقعا از اطالعات این آقایان در خصوص قیمت کاالهای مصرفی
شاخدرآوردم.جلالخالق!
•• قانونمبارزهباموادمخدرتوسطرئیسجمهورابالغشد5000.
نفر زالو صفت از اعدام رهایی یافتند تا از این پس بیش از پیش خون
جوانانمملکتراباخیالآسودهبمکند!چهشودزینپس...
•• به قاچاقچیان مــژده بدهید .زین پس آســوده باشید که اعدام
برداشتهشد!
••برایامیردریادارسیاریدرپستجدیدآرزویتداومموفقیتهای
قبلیرادارم.
••وزیــر کشاورزی باید به خاطر از بین رفتن محصوالت باغی و
کشاورزیوتوقفخریدوصادراتآنهااستیضاحوبرکنارشود.یک
وزیرجوانوفعالبایدجایگزینشود.
•• بهعنوانیکخراسانیازداشتنروزنامهوزین«خراسان»سرافراز
وخرسندمولیازچاپبرخیتیترهادرروزنامهدلخوروناخشنودم.
••نانوایی محله ما نانهایی میپزد که داخل آنها بارها تکه چوب
دیدهام.بیشترازیکروزهمبماندکپکمیزند.لطفاسرزدهبیایید
ودرحصارگلستاننظارهگراینمسئلهباشید.
••آقای سهامدار پدیده که توقع داری مشکلت رو دولت حل کنه
خیلیهادربورسسرمایهگذاریمیکننوزیانمیدنبهنظرشما

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

اینها هم باید از دولت و ملت طلبکار باشند مگر سرمایهگذاری در
بورسبرایآبادانیمملکتنیست؟
••چرا کیهان فقط دو روز توقیف شده؟ باید  200روز توقیف شود
نهدوروز!
•• مسئوالن عزیز در خراسان شمالی در چاپ آگهی تسلیت به
مسئوالنعالیاستانازهمدیگرسبقتبگیرید،یکوقتجانمانید
کهتوبیخمیشوید!
•• واقعا متاسف شدم وقتی دیدم چه تعداد از مدیران ادارات ما
بادمجان دور قاب چین هستند! عموی استاندار محترم فوت شده
خدایشبیامرزدچهتعدادازمسئوالنبرایچاپآگهیازهمسبقت
میگرفتند؟ آیا برای تسالی دل جوانانی هم که این روزها شهید
شدندآگهیچاپکردند؟یاچونبرایشانآبوناننداشتازکنارش
گذشتند؟متاسفمبرایتان!
•• اگر آن زمانی که ما سفارت آمریکا را به تسخیر خودمان درآوردیم
سفارت انگلیس را نیز تسخیر کرده بودیم ،بسیاری از مشکالتی را
کهاالنداریممطمئنانداشتیم.
••بهگفتهجوانفکر،وکیلبقاییبهصورتغیابیبه 2.5سالزندان
محکوم شده.قوه قضاییه با جدیت حکم بقایی و وکیلش را به مرحله
اجرا بگذارد تا این افراد در برابر نمایندگان ملت و سران نظام با ادب
رفتارکنند.
••با چشم طمع آمریکا به طالی سیاه و آشفتگی اقتصاد جهانی و
وجود دالرهای نفتی زیر پای اعراب ،منطقه روی آرامش نمیبیند.
داعش ،القاعده ،فتنه تجزیه عراق و نسخه حریری ،تاوانی است که
مردممنطقهبایدبدهند.
•• خواستم از آقای نوائیان که در ایام محرم مقاالت مفیدی درباره
وقایععاشوراوزندگییارانامامدرروزنامهنوشتند،تشکرکنم.امید
کهاینفرهنگسازیدرتمام 12ماهسالادامهیابد.دستمریزاد.
•• به نقل از روزنامه قانون نوشته اید «آقای روحانی ،احمدی نژاد را
رها کن» ،آیا سامان دادن به مسکن نامهربان مهر ،موسسات مالی
غیرمجاز ،بابک زنجانیها و تحریمها نیاز به بیشتر از هشت سال
آواربرداریندارد؟
••همراهاولپیاممیده،آهنگانتظاررایگان!اماکدروکهمیفرستی،
پیاممیدهاعتبارشماکافینیست!حاالپیداکنیدپرتقالفروشرا!
••زائران عزیز ایرانی راهپیمایی اربعین حسینی مستقر در مرزها و
راههایعراق،خداپشتوپناهتانوزیارتقبول!
••نمایندگان بی دردی که نماینده مردم با درد شده اند اینهاباعث
تاسف و خجالت اند! مردم باید در انتخاب بیشتر دقت کنند تا باعث
شرمندگیدرتاریخنشوند.
•• نمایندهایسوالدربارهقیمتکاالهایاساسیرادستمایهفتنه
میداند! مگر کار شما در مجلس جز این است که از مشکالت مردم
آگاهباشیدودرحلآنهاقدمبردارید؟ناآگاهیبرایرفعمشکالت
مردمدستمایهفتنهاست.
••آگاهی نمایندگان از قیمت چهار کاالی اساسی مردم چقدر بود؟
یادشبهخیرنمایندهایراکههنگامنشستنبرصندلینرممجلس
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محل نشستن اش را سخت میکرد ،مبادا نرمی صندلی او را از یاد
مشکالتمردمغافلکند.
••باید مشکل مالی دو تیم پایتخت نشین را مدیران سابق و فعلی
باشگاه حل کنند .اگر دولت از جیب بیت المال هزینه کند ،بدعتی
است برای مدیران آینده که رویه مدیریت ضعیف فعلی را بدون هیچ
دغدغهایادامهدهند.
••واقعا کی روش برای تیم ملی زحمات زیادی کشیده و شخصیت
تیمیپیداکرده.درداخلکشورفردیباچنینخصوصیتینداریم.
••مدیرکلمحیطزیستاستان!همهمسئوالنوهمهتابلوهاشاخص
آلودگی هوای مشهد را در حال ناسالم گزارش میدهند شما در
خوابید؟
••اصال احساس خوبی ندارم وقتی صبح چشمم به شعله بخاری
میافتدویادممیآیدقبضبعدیگازچاقوچلهاست!آخرچراباید
وقتی از اواخر مهرماه هوای مشهد نیاز به راه اندازی بخاری دارد ،از
اولآذرماهنرخزمستانیگازبهاشروعشود.خراسانعزیزپارسالبه
بحثاقلیم 2واردشدیوبهجاییرساندیامسالهمحداقلبحث
یکماهآبانرادنبالکنشایددرستشودونرخمخففگازبهابهجای
آذرماهازآبانماهشروعشود.واقعااینشبهارامیشودبدونوسیله
گرمایشیسپریکرد؟
••قراره آبان  96تکلیف اون  13درصد باقی مانده سپرده گذاران
موسسه تعاونی مجاز غیرشتاب افضل توس متعلق به بنیاد شهید
مشخصبشهوپولشاندادهشود.بعضیازسپردهگذارانکلدارایی
شانراچهارماهاونجاگذاشتهبودندنهاصلپولرادادندونهسودآن
را.خداوکیلیمستاصلیمبانکمرکزیتعللنکندمردمگناهدارند.
امورزندگیشاننمیگذره.مسئوالنروزنامهخراسانحرفمرابه
بانکمرکزیانتقالدهندورسالتشانرابهجاآورند.
••مسئوالن نیروی انتظامی نیز همانند نمایندگان محترم مجلس،
گویا از وضعیت تردد در تهران بزرگ بی اطالع هستند .در کدام
خیابان تهران امکان استفاده از دوچرخه وجود دارد که شما به یک
باره فعالیت پلیس دوچرخه سوار را اعالم میکنید؟ کاش به عنوان
یک مسئول ابتدا طرح را بررسی و سپس اعالم بفرمایید که نیامده
لغوشنکنید.
•• ازخیرانعزیزمیخواهیمامکاناتیمانندخوابگاهبرایبچههای
کار فراهم کنند و در شهر مشهد بیمارستانی برای بیماران صعب
العالجبسازندکهپیشخدااجردارد.
••چرا هیچ نظارتی بر کالسهای مشاوره نیست؟ آنها به جای
کار اصولی و روان شناختی و هنجارشناسی فقط با لفاظی کانون
خانوادهها را از هم میپاشند و به جای گوشزد کردن اشتباهات
فردمراجعهکنندهباحقبهجانبنشاندادنونشنیدنحرفهای
طرفمقابل،اورادرتکراراشتباهاتشمصممترمیکنند 90.درصد
دلیل از هم پاشیدگی خانوادهها زیر سر کالسهای مشاوره است
که به خاطر زرانــدوزی و جلب مشتری ،غیراخالقی و غیراصولی
کار میکنند .چه کسی ناظر بر این خودراییها و دادن راهکارهای
سلیقهایومندرآوردیآنهاست؟
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