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بازی تکراری ترامپ در شام
بهدنبالظهورداعشودرگیرشدنسوریهدریکجنگتمامعیارداخلی،اینکشور به
صحنه ای برای حضور نیروهای نظامی خارجی از یک سو و جوالن گروه های متعدد
تروریستیازسویدیگرتبدیلشدهاست.بااینحال،درماههایاخیروپسازشکست
خالفتسیاهداعشتوسطنیروهایمقاومتوهمچنینتثبیتجایگاهدولتمرکزی،
گمانهزنیهایمتعددیدربارهآیندهمنطقهشاماتوسرانجامنیروهایخارجیوشبه
نظامیان داخلی در این کشور مطرح شــده است .در همین زمینه روز گذشته مقامات
آمریکاییاعالمکردندکهبهدنبالایجادیکارتشجدیددرسوریههستند.سخنگوی
ائتالفآمریکایی،تصریحکردهکه«هدفنهایی،تشکیلنیروییحدود ۳۰هزارنفر»
در مرزهای شمالی ســوریه است .بنا به گفته ســرهنگ دیلن ،نیمی از اعضای نیروی
جدیدراشبهنظامیانگروه«نیروهایدموکراتیکسوریه»تشکیلمیدهند«.نیروهای
دموکراتیک سوریه» ،گروهی شبهنظامی تحت حمایت آمریکاست .این گروه هرچند
اعرابسوریهراهمدربرمیگیرد،اماهستهمرکزیوجنگجویاناصلیآنراکـردهای
سوریهتشکیلمیدهند.بسیاریازشبهنظامیانکردباگروه«یگانهایمدافعخلق»
مرتبطهستندکهآنکاراآنرابخشیاز«حزبکارگرانکردستان»ودرنتیجهیکگروه
«تروریســتی» میداند .سیاســت جدید آمریکا با واکنش تند روس ها و مقامات ترکیه
مواجهشدهاست.بسیاریازتحلیلگران معتقدندباافولقدرتگروههایتروریستی
در ســوریه ،روند تحوالت و منافع متضاد بازیگران بین المللی به گونه ای اســت که به
احتمالزیاددرسالجدیدمیالدیشاهدتداومیاحتیگسترشبحرانسوریهآنهم
درسطحیوسیعترخواهیمبود.اماآمریکاباتنشآفرینیدرمنطقهبهدنبالچیست؟
واشنگتنچهاهدافیراازایجادیکنیروینظامیجدیددرسوریهدنبالمیکند؟در
پاسخبهاینسوالدوگمانهکلیرامیتوانمطرحکرد:
الف:ایجادیکنیرویجایگزین
ســند امنیت ملی جدید آمریکا که توســط دولت ترامپ منتشر شده اســت ،بیانگر آن
است که سیاست تغییر ثقل استراتژیک آمریکا از غرب آسیا به شرق آسیا که در دوران
باراک اوباما مطرح شــده بود ،همچنان در دســتور کار استراتژیســت های آمریکایی
قــرار دارد .یکی از ســرفصل های اصلــی این اســتراتژی تشــکیل جریانی بــا عنوان
نیروی ســوم یــا " "The Third Forceبود .این نیــرو قرار بود جایگزیــن نیروی زمینی
آمریکا در غرب آســیا شــود تا عالوه بر جبــران خأل حضــور آمریکا ،هزینــه مداخالت
واشــنگتن را نیــز کاهش بدهد .بــرای این ســرفصل تاکنون ســه الگو طراحی شــده
اســت که بعضا به صــورت مــوازی از ســوی آمریــکا و همپیمانانش دنبال می شــود:
:1ملیشیایفراملیتی
الگوی اول با تکیه بر مدل بازیگران غیر دولتی Non-State Actorsدر غرب آســیا بر
تشکیل یک ملیشیای فراملیتی با الگو گیری از جریان مجاهدان در افغانستان تاکید
داشت« .سیمور هرش» ،روزنامهنگار شــهیر آمریکایی ،در ســال  ۲۰۰۷در مقالهای
نسبت ًاطوالنیدرنشری ه«نیویورکر»ازهمکاری«جورجبوش»رئیسجمهوروقتآمریکا
و برخی کشورهای منطقه برای تضعیف ایران ،سوریه و حزبا ...لبنان خبر داده بود.
وی تصریح کرده بــود :برای تضعیف محور مقاومت در خاورمیانــه ،دولت جورج بوش
تصمیمبهتغییراولویتهایشدراینمنطقهگرفتهوباهمکاریبرخیدولتهایعربی
و از طریق ایجاد سازمانهای زیرزمینی در لبنان ،پروژ ه مقابله با حزبا ...لبنان را در
بیروتکلیدزدهاست.نتیج هاینهمکاریبهوجودآمدنگروههایتکفیریافراطیبود
کهگرایشهایبسیارزیادیبه«القاعده»دارند.اودرمقالهاشبهصراحتمطرحکرده
بود که با هدف تضعیف دولت بشار اسد و فشــار به حکومت سوریه برای مذاکره و کنار
آمدن با رژیم صهیونیستی ،جریان موسوم به محور سازش با چراغ سبز جورج بوش به
حمایتهایمالیولجستیکیگستردهایازگروههایافراطیتکفیریپرداختهاست.
ماحصلاینالگوکهتوسطنئوکانهایآمریکاییدنبالمیشد،رشدقارچگونهگروه
هایتروریستیدرخاورمیانهبودکهخیلیزودازکنترلخارجشد.باوجودشکستاین
راهبرد ،این روزها شاهد آن هستیم که سعودی ها بار دیگر به دنبال احیای این طرح
مردههستند.بهتازگیروزنامهنیویورکتایمزدرگزارشیفاشکردهاستکهعربستان
برایحمایتتسلیحاتیازشبهنظامیاندراردوگاههایفلسطینیتالشمیکندآنها
رابهرویاروییباحزبا...سوقدهدتاازاینطریقنفوذعربستاندرلبنانبیشترشود.
:2تشکیلیکارتشمنطقهای
الگوی دوم ،بــا توجه به تاکید بــر نهاد گرایــی در عرصه بین المللی بر مــدل بازیگران
دولتی یا State Actorsمتکی اســت ،در این مدل "نیروی ســوم" از یک ارتش منطقه
ای با همکاری کشورهای همپیمان آمریکا تشکیل می شود .این الگو در قالب ارتش
مشترکعربیمطرحشد.تشکیلچنینارتشیکهپیشتردرزمانجمالعبدالناصر
و مدتی نیز در زمان خروج نیروهای ائتالف از خاک کویت در اوایل دهه ۱۹۹۰مطرح
بود،درسالهایاخیربراینخستینباردردیدارعبدالفتاحالسیسیباملکسلمان
مطرح و در بیانیه پایانی بیســت و ششمین نشســت اتحادیه عرب بار دیگر بر ضرورت
تشکیلچنینارتشیتاکیدشد.پنتاگونخیلیسریعازاینایدهحمایتوتاکیدکرد
کهنظامیانآمریکاییآمادههمکاریبااینارتشوآموزشنیروهایآنهستند.هرچند
بلوکحامیعربستاندراتحادیهعربازاینایدهاستقبالکردندامااختالفاتجدی
میان کشورهای عربی تاکنون مانع به فعلیت رســیدن آن شده است .سعودی ها با به
قدرت رســیدن ترامپ در آمریکا این الگو را بار دیگر در قالب "ائتالف اسالمی مبارزه
با تروریســم" مطرح کردند که با وجود تالش های زیاد  ،تنها یک نام باقی مانده است.
:3تشکیلارتشهایمحلی
الگویسومبرایایجادنیرویسومنهبرمدلبازیگرانغیردولتیونهبرمدلبازیگران
دولتیبناشدهاست.دراینالگوباتوجهبهبحرانعراقوسوریهآمریکاییهاتصمیمبه
ایجاد یک ملیشیای نیمه دولتی و محلی گرفته اند .این ملیشیا در عراق در قالب گارد
ملی و در سوریه در قالب ارتش آزاد طراحی شد .الگوی گارد ملی عراق با توجه به نفوذ
باالوسابقهحشدالشعبیوگروههایمقاومتازیکسوومخالفتجدیسیاستمداران
عراقیازسویدیگرفعالدرمحاققرارگرفتهاست.اوضاعدرسوریهازاینهمبدترشد.
قرار بود یگانهای ارتش آمریکا تا پایان ســال ۲۰۱۵پنج هزار نفر را برای این منظور
آموزشدهند.طبقبرنامههایتعیینشدهقراربودآموزشنظامیاینگروهها،نخست
درخاکاردنباشدوسپسدرترکیه،قطروعربستانسعودیادامهیابد.برایاجرایی
کردن این هدف ،دولت آمریکا بودجــهای  ۵۰۰میلیــون دالری تصویب کرد .نتیجه
این اقدام تشکیل یک گروه 54نفری بود که در اولین درگیری خود در خاک سوریه به
طورکاملازبینرفت.اماظاهرااینروزهاآمریکاییهاهمپیمانیجدیدبرایراهبرد
طرحهایقدیمیشاندرمنطقهپیداکردهاندوتالشمیکنندازکردهابرایپیشبرد
اهدافشانبهرهبگیرند.
ب:راهبردتجزیهسوریه
گمانه دومی که درباره برنامه آمریکا در سوریه می توان مطرح کرد ،راهبرد تجزیه این
کشور است که بعد از جنگ عراق توسط اندیشکده های نظامی آمریکایی مطرح شد.
اینگمانهبهاندازهایجدیاستکهوزیرخارجهروسیهروزگذشتهبهصراحتتاکید
کردآمریکابهدنبالتجزیهسوریهاست.طرحتجزیهسوریهطرحیبرپایهمنافعاسرائیل
اســت که درآن ســرمایه گذاری روی اقلیت های قومی و مذهبی در داخل کشورهای
اسالمی دیده شده اســت .بر اســاس این طرح از آن جا که اسرائیل در محاصره حلقه
ای از کشــورهای مخالف قرار گرفته اســت ،بــرای تامین امنیت خــود تالش می کند
کشــورهای محاصره کننده را تجزیه و از دل این تجزیه طلبی کشــورهای همپیمان و
دوست خود را ایجاد کند .اتفاقی که در تجزیه سودان شاهد آن بودیم .سرمایه گذاری
رژیمصهیونیستیرویکردهایسوریهوعراقوحمایتازتجزیهکشورهایمنطقهدر
اینچارچوبقابلطرحاست.
ج :ایجاد دولت موازی
ســومین گمانه ایجاد یک دولت موازی به عنوان چتری برای تحت حمایت قرار دادن
مخالفان سوری است .شکست سیاست های آمریکایی ها و همپیمانانشان در سوریه
باعثشدهنهتنهامزدورانآنهادرداخلسوریهدچارسردرگمیشوندبلکهدرعرصه
بین المللی نیز بازی را به رقیب واگذار کنند .آمریکا این روزها در حوزه دیپلماسی هم
جایگاهیدربحرانسوریهندارد.ازاینروتالشبرایایجادیکارتشجدیددرداخل
سوریهرامیتوانقدمیبرایاعالنیکدولتموازیدرداخلخاکسوریهدانستتااز
طریقآنواشنگتنبتواندمنافعخودرادرعرصهبینالمللیوبهویژهدرمنطقهشامات
پیشببرد.فارغازاینکهکدامیکازگمانههایمطرحشدهبهواقعیتنزدیکتراست،
آنچهبهوضوحقابلمشاهدهاست،ایناستکهدولتترامپهیچطرحوابتکارجدیدی
در سوریه ندارد و تنها در حال تکرار سیاســت های شکست خورده دولت قبلی است،
امریکهبعیداستبتوانددستاوردیبرایواشنگتنداشتهباشد.

در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس

بودجه کمک به نهادهای خاص فرهنگی
حذف شد
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال  ۹۷مجلــس در تشــریح نشســت دیــروز
کمیســیون متبوعــش از حــذف بودجــه نهادهــای خــاص در ســال آینــده خبــر داد.
علــی اصغــر یوســف نــژاد در گفــت وگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه حــذف
جــدول  17از بودجــه ســال  97افــزود :در ســالهای گذشــته دولت مــواردی را بــه عنوان
کمــک بــه نهادهــای خــاص و موسســات غیردولتــی آموزشــی و فرهنگــی ذیــل جــدول
شــماره  17اختصــاص م ـیداد کــه توســط مجلــس شــورای اســامی تصویــب میشــد.
وی ادامــه داد :در بودجه ســال  97دولــت جدولی را کــه بر اســاس آن بــه نهادهای خاص
و موسســات غیردولتــی کمــک میکــرد حــذف کــرد امــا بودجــه آن هــا را در زیرفصلهــای
برخــی وزارتخانههــا قــرار داد کــه پیــش از ایــن حــدود  200میلیــارد تومــان بــرای کمــک
بــه ایــن نهادهــا در بودجــه هــای ســاالنه در نظــر گرفتــه می شــد.
▪هدایــت بودجــه نهادهــای خــاص بــرای یارانــه ســود وام مســکن رزمنــدگان و
معلــو ال ن

وی گفــت :کمیســیون تلفیــق براســاس بررســی هــای انجــام گرفتــه تشــخیص داد کــه
کمــک بــه نهادهــای خــاص و موسســات غیــر دولتــی فرهنگــی و آموزشــی در شــرایط
کنونــی حاکــم بــر بودجــه  ،بــه صــاح نیســت بنابرایــن بــا پیشــنهاد نماینــدگان و تصویــب
کمیســیون تلفیــق ایــن بودجــه حــذف شــد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال  97مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد:
ایــن بودجــه بــرای ســود وام مســکن رزمنــدگان و معلــوالن بــه صــورت یارانــه اختصــاص
یافــت؛ بــه گونــه ای کــه  80درصــد بــه عنــوان یارانــه ســود مســکن بــه رزمنــدگان و 20
درصــد بــه عنــوان یارانــه ســود مســکن بــه معلــوالن اختصــاص یافــت ،بنابرایــن در شــرایط
فعلــی بــا توجــه بــه مصوبــه کمیســیون تلفیــق چیــزی بــه عنــوان کمــک بــه نهادهــای خاص
و موسســات غیــر دولتــی آموزشــی و فرهنگــی وجــود نــدارد و بودجــه عمرانــی آن هــا در
جــای خــود باقــی اســت.
▪مصوبــه کمیســیون تلفیــق بودجــه  ۹۷در زمینــه حقــوق بازنشســتگان و پرداخــت
پــاداش بازنشســتگی و بازخریــد

همچنین بــه گــزارش ایلنا،ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحه بودجــه تصمیمــات جدید
ایــن کمیســیون دربــاره میــزان و نحــوه افزایــش حقــوق شــاغالن و گروههــای حقــوق بگیــر
در ســال  ۹۷را اعــام کرد.
علیاصغــر یوس ـفنژاد افــزود :دولــت مکلــف اســت حقــوق و مزایــای مســتمر گــروه هــای
حقــوق بگیــر موضــوع مــاده  ۵قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مــاده  ۲۹برنامه ششــم
توســعه ،اعضــای هیئــت هــای علمــی و قضــات را بــه گونــه ای افزایــش دهــد کــه متوســط
رشــد حقــوق و مزایــای مســتمر کارکنانــی کــه در ســال  ۹۶کمتــر از  ۵۰میلیــون ریــال می
گیرنــد ،بــه صــورت پلکانــی نزولــی بــه میــزان  ۱۰درصــد باشــد و حداکثــر افزایــش ۱۸
درصــد تعییــن شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــرای بازخریــد کارکنــان مــازاد رســمی و پرداخــت پــاداش پایان
خدمــت بــه افــرادی کــه براســاس قانــون ،بازخریــد یــا بازنشســته مــی شــوند حــدود ۱۰۰
میلیــارد تومــان اختصــاص داده شــد ،خاطرنشــان کرد:دولــت بــرای افزایــش و متناســب
ســازی حقــوق بازنشســتگان تحــت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی و ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نیروهــای مســلح بــا اولویــت افــرادی کــه دریافتــی آن هــا کمتــر از دو میلیــون
تومــان اســت حــدود هــزار میلیــارد تومــان اختصــاص داده اســت.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه بــا بیــان ایــن کــه مصوبــه دیگــر جلســه روز
گذشــته در زمینــه پــاداش پایــان خدمــت و بخشــی از هزینــه هــای ضــروری کشــور مصــوب
ســال  ۱۳۵۷و اصالحــات آن و پــاداش مشــابه مقامــات ،روســا ،مدیــران و کارکنــان
کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی شــامل مــاده  ۲۹قانــون برنامــه ششــم و همچنیــن وزارت
اطالعــات ،نیروهــای مســلح ،ســازمان انــرژی اتمــی ،حداکثــر معــادل هفــت برابــر حقوق
و مزایــای موضــوع مــاده  ۷۶قانــون خدمــات کشــوری بــه ازای هــر ســال خدمــت تــا ســقف
 ۳۰ســال اســت ،تصریــح کــرد :هرگونــه پرداخــت خــارج از ضوابــط در ایــن زمینــه تصــرف
در امــوال عمومــی محســوب میشــود.

مدیرفروش«ایرباس»پیشبینیکردتحویلدههاهواپیمایاینشرکتهواپیماسازیبهایراندیرترازموعدمقررانجامشود.بهگزارشفارس،مدیرفروش
«ایرباس»درگفتوگوبارویترزپیشبینیکردتحویلدههاهواپیمایاینشرکتهواپیماسازیبهایرانانجامخواهدشد،اماانجاممبادالتمالیآناحتما ًال
بیشازبرنامهریزیهایقبلیزمانخواهدبرد .ایرباستاکنونسهفروندهواپیمابهایرانتحویلدادهاست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• برای من که از روز اول اخبار سانچی را دنبال می
کنم هیچ موقع اخباری مبنی بر این که کشتی با چی
برخورد کرده و سرنوشت آن کشتی به کجا رسیده است
اعالم نشده .چرا؟
•• آن دوستی که نوشته «با این  26تومان سهام عدالت
پس از چند سال شکاف طبقاتی ترمیم می شه؟» باید
گفت همین که دولت ریالی داده که باور کردنی نیست
خدا رو شکر کن!
••در جواب آن کارمند بانک که گفته «مگه کارمند بانک
ریه اش فیلتر داره» بفرمایید وقتی هر دو سال  40برابر
حقوقت وام ضروری می گیری به بقیه هم فکر می کنی؟
•• جهانگیری :اجازه ندادند در خصوص وقایع اخیر از
طریق رسانه ملی با مردم سخن بگویم .مدیر شبکه یک:
او در برنامه حاضر نشد و مجبور شدیم برنامه را از جدول
پخش خارج کنیم.
•• از ایــن اعــتــراضــات خیابانی هــم مسئوالنی کــه در
حق مردم کوتاهی کردند سوء استفاده می کنن و هم
دشمنان.
••چرا از برخورد مسئوالن بانک کاسپین با مردم گزارش
تهیه نمی کنید؟ چهار ساله که پول ها رو گذاشتیم
تو بانک و همیشه جواب سرباال میدن روزی که برای
گرفتن احتمالی پــول رفتم پــول رو نــدادنــد و رئیس
بانک برخورد بسیار نامناسبی با مردم داشت .واقعا
برگردوندن پول مردم به خودشان این قدر باید سخت
باشه و رئیس بانک بد برخورد کنه؟
••دربــاره یــادداشــت ،آقــای ادیــب شما خونسرد باش،
انسان ها قابل تغییرند و آقــای روحانی هم مستثنی
نیستند و از سال  78تاکنون تغییر کردند و همه ما باید
تغییر کنیم .اگر تغییر نکنیم تغییرمان می دهند.
•• با وجود این همه مشکالت مردم چرا هر روز عکس از
ترامپ و خانواده اش چاپ می کنید؟ دوشنبه هم که
ترامپ را بین چندین زن چاپ کرده بودید!
•• چرا آقای کریمی قدوسی هیچ صحبتی به نفع مردم
مشهد نمی کند؟
••بنی اســدی جــان اگــر شما سرکار بروید یک بــرادر
مستمند هم داشته باشید و ماهانه بیشتر حقوق خود را
به برادرتان بدهید چند ماه خانواده شما با این وضعیت
کنار می آیند و هیچ نمی گویند این حقوق شماست؟
••درود بر شما آقای بنی اسدی .من هم عذرخواهم.
••آفرین بر آقــای بنی اســدی به خاطر نوشته به حق و
زیبایش با عنوان «عذرخواهی» حقیقتا حرف دل همه
مــردم رو زد .به قــول آقــای جهانگیری امــروز بعضی
مدیران بی عرضه و ناکارآمد آویــزان کشور شده اند و
حاضر نیستند از سمت خودشان کناره گیری کنند و

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

جایشان را به افراد الیق و دلسوز و کارآمد بدهند.
••مــطــالــب جــنــاب بــنــی اســــدی در قــســمــت ب ــدون
مــوضــوع روزنــامــه خــراســان روز یــک شنبه بــا عنوان
«من عذرخواهم» بسیار دلسوزانه و مودبانه و پدرانه
بود .از صمیم قلب از قلم زیبایت و واژگــان گهربارت
سپاس گزارم.
•• «نمک نشناسان چینی» تیتر بهتری برای یادداشت
روز آقای شجاعی بود؛ االن وقت تحریم کاالهای چینی
است .شاید بفهمند با چه ملتی طرف هستند.
••وزیر محترم اطالعات مطلب درستی فرمودند .باید
عوامل نارضایتی ها را به عنوان آسیب اجتماعی واکاوی
کنیم .این یعنی امنیت پایدار داخلی.
••این که افزایش حقوق باالی پنج میلیون تومان ممنوع
شده ،نوعی بی عدالتی است چرا که مثال حقوق چهار
میلیون و  900به میزان  10درصــد افزایش خواهد
داشت .بهترین روش افزایش پلکانی است و به عدالت
نزدیک است.
••اگر حقوق و دستمزد را باال نبرید جنس ها هم قیمتش
ثابت باشه به کی برمی خوره؟ حقوق کارمندها اضافه
می شه مــوج گرانی به وجــود میاد ،حقوق کارگرها
اضافه می شه باز موج دیگری به وجود میاد .چرا باید
موج به وجود بیاریم و هر دقیقه کار مغازه دارها را زیاد
کنیم که سالی چند مرتبه برچسب قیمت هاشون رو
عوض کنند؟! ما که کارمند نیستیم تو را به خدا عاقالنه
تصمیم بگیرید.
••حفر چاه های غیرمجاز بدترین ضربه را به زمین و
محیط زیست می زند .آقای روحانی چرا تدبیری نمی
اندیشی؟
••اگر دانشگاه های سطح  2و  3از کشور جمع یا ادغام
نشوند ضربه های سنگین و جبران ناپذیری به کشور
وارد خواهد شــد .دانشگاه هــای بنری و پیامکی چه
ارزشی دارند؟
••من کارگر روستایی هستم با سه فرزند .نه از سبد کاال
خیری دیدم و نه از سهام عدالت.
••از مسئوالن خواهشمندیم دربــاره بــاروری ابرها که
بهترین فصل برای رفع کمبود آب است کاری انجام
دهــنــد .بــا ایــن وضــع فعلی فاجعه ای در زمینه آب و
کشاورزی در پیش داریم.
••آقای حجتی چرا در مصاحبه تان از قیمت گندم در
سال آینده و چگونگی مطالبات چغندرکاران چیزی
نگفتی؟ فقط وعــده سر خرمن دردی از کشاورز دوا
نــکــرده!  130میلیون تومان از کارخانه قند جوین
طلبکارم ولی هنوز ریالی نداده اند!
••مگر قرار نبود شرکت گاز آبونمان نگیرد؟ خدمات

نمابر05137009129 :

مستمر باز چیست؟
••از طــرف قشر زحمت کش روستایی و کشاورز این
مصیبت بــزرگ را به خانواده های عزیز آن دریــادالن
تسلیت عرض می کنم.
••حادثه جانسوز و دلــخــراش و تلخ دریـــادالن دالور
به خــانــواده هــای داغــدارشــان و ملت بــزرگ تسلیت
باد .رحمت خداوند بر این عزیزان .ذکر صلوات نثار
روحشان.
•• من نمی دونم کشتی با اون عظمت با اون همه محموله
گــران قیمت با اون همه کارکنان مظلومش ،نباید
مجهز به سیستم راداری باشه به نحوی که در هر لحظه
اطرافش رو پایش کنه و از فاصله دور ،نزدیک شدن هر
کشتی دیگری رو تشخیص بده یا کشتی رو متوقف یا
مسیرش رو عوض کنه؟ آیا این قابل قبوله؟
••خدایا ما را دریا دل کن!
••بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران /کز سنگ ناله خیزد
روز وداع یاران .تسلیت و تعزیت باد مصیبت درگذشت
جانکاه سربازان و مجاهدان سرافراز و فداکار عرصه
اقتصاد کشور و ققنوس های سبکبال و دریادالن کشتی
آتش گرفته سانچی در دریای چین! روح شان شاد!
••واقعا برای صدا و سیما باید تاسف خورد در شبی که
برای جان باختگان کشتی سانچی عزای عمومی اعالم
کردند برنامه های طنز خود را قطع نکرد!
•• از چینی ها توقعی بیش از این نباید داشــت .چون
بسیار بزدل و شکننده اند!
•• اگر نفتکش ایران نزدیک اروپا می سوخت و اونا مثل
چین کاری نمی کردند خداییش برخی چه اعتراض
هایی می کردند!
••فکری به حال ما تحصیل کرده ها بکنید .یک پدر بنا
با کارگری پول تحصیل داده االن که می خوام دفترم رو
تاسیس کنم بانک ها که اصال قشر کارگر رو قبول ندارن
و وامی نمیدن .کمیته هم که میگه بودجه نداریم یا تعلق
نمی گیره .باید چه کار کنیم؟
••راه رفع آلودگی هوا را یک بچه پنج ساله هم می داند
و آن جمع کردن این خودروهای بی کیفیت است .نمی
دانم چرا برخی مسئوالن ما به فکر نیستند.
••بهترین راه پیشگیری از آلودگی هــوای مشهد این
است که طرح زوج و فرد در تمام شهر اجرا شود .چون با
جابه جایی هوای منطقه آلوده آلوده تر می شد .باور
ندارید یک ماه امتحان کنید.
••ما می خواهیم  10تومان وام بگیریم میگن ضامن
بیار ،ضامنت هم معتبر باشه چک داشته باشه و خودت
هم بدهی نداشته باشی و هزار دنگ و فنگ دیگه ولی
بعضی ها مثل باقلوا وام می گیرن!

در پاسخ به این سوال که آیا تلگرام به شروط ایران
برای رفع فیلترعمل کرد؟

وزیر ارتباطات:به زودی گزارشی درباره تلگرام
به مردم ارائه می دهیم
وزیــر ارتباطــات از ارائــه
گزارشــی دربــاره رفــع فیلتــر
تلگــرام در آینــده نزدیــک خبــر
داد.بــه گــزارش ایســنا ،آذری
جهرمی در حاشــیه مراســم ختم
خواهــرزاده وزیــر اطالعــات و در
جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه آیــا شــروطی
کــه بــرای رفــع فیلتــر تلگــرام
مطــرح شــده بــود ،بــه نتیجــه
رســید کــه ایــن پیــام رســان رفــع
فیلترشــد ،گفــت :بــه زودی در
ایــن زمینــه گزارشــی بــه مــردم
ارائــه میدهیــم.وی همچنیــن
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه اقداماتــی بــرای اســتفاده از پیــام رســان هــای جایگزیــن
تلگــرام انجــام داده اید،افــزود :از ابتــدا بیــن همــه کســانی کــه صاحــب فکــر و اندیشــه
بودهانــد ،فــارغ از دیــدگاه سیاســی همــواره ایــن بحــث مطــرح بــوده کــه انحصــاری
بــودن پیــام رســانی کــه زیرســاخت بســیاری از موضوعــات اســت ،در کشــور زیــاد مطلــوب
نیســت ،همــان طــور کــه در حــوزه اپراتورها هــم مــی گویم انحصــار خــوب نیســت.جهرمی
ادامــه داد :امــروز بنــا بــر اقتضائاتــی تلگــرام بــرای دو هفتــه در کشــور فیلتــر شــد ،چقــدر
کســب و کارهــا صدمــه دیــد؟ اگــر ایــن اقــدام از طــرف مقابــل باشــد آن وقــت چــه؟ همــه
ایــن ســواالت و البتــه موضوعــات دیگــر ایجــاب میکنــد ظرفیــت مــردم را روی یــک پیــام
رســان نبینیــم امــا ایــن کــه امــر کنیــم و بگوییــم برویــد روی فــان پیــام رســان ،واقعــا نمــی
شــود.وزیر ارتباطــات تاکیــد کــرد :مــردم بایــد چارچــوب هــای انتخــاب و حــق انتخــاب
شــان درســت باشــد .برخــی دیدگاههــا حاکــی از آن اســت کــه مــا یــک پلتفــورم انتخــاب
مــی کنیــم و مــی گوییــم همــه از آن اســتفادهکننــد و همــه هــم واقعــا ایــن کار را انجــام مــی
دهنــد .
امــا ایــن کار نیازمنــد همدلــی اســت وهمــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهنــد .اتفاقــات
اخیرهــم نشــان داد آســیب پذیــری مــا در ایــن زمینــه باالســت.وی درپاســخ بــه پرسشــی
دربــاره وضعیــت فعلــی پــروژه شــبکه ملــی اطالعــات گفــت :ایــن موضــوع بســیار مهــم
و دارای بخــش زیرســاخت اســت کــه بــه عهــده وزارت ارتباطــات اســت و نیــز دو بخــش
خدمــات و محتــوا که هنــوز بــه ســند نرســیده اســت،اما در بخــش زیــر ســاختی کارگروهی
داریــم کــه ایــن هفتــه نخســتین جلســه اش برگــزار شــد و کار هــای انجــام شــده از دولــت
قبــل تــا کنــون را پیگیــری کردیــم.
همچنیــن شــورای راهبــری تشــکیل شــده تــا نقــاط خــاء مشــخص شــود و در برنامــه زمان
بنــدی بتوانیــم کارهــا را بــه نتیجــه برســانیم کــه طــی آن بهرهبــرداری مــا از پروژههــا در
ایــن زمینــه بیــن شــش مــاه تــا حداکثــر دو ســال اســت.
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