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امارات  ،مشکلی دیگر
برای بن سلمان
امارات متحده عربی و عربستان سعودی به
عنوان دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس،
از روابط حســنه و پویایی برخوردار بودهاند
اما به نظــر این رابطــه در ماههــای اخیر و به
واسطه تغییر سیاســتها و رفتارهای ریاض
در عرصــه منطقــهای دســتخوش تغییــر و
تحوالتی شده است .در همین باره ،روزنامه
لبنانی االخبــار به تازگی به انتشــار اســناد
دیپلماتیــک طبقهبند یشــد های اقــدام
کــرده کــه نشــان میدهــد امــارات متحده
عربی دل خوشی از سیاستهای عربستان
ســعودی نــدارد .بنا بر ایــن اســناد درز پیدا
کرده ،محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی قصد
دارد مسیر خود را از عربستان جدا کند و به
نوعــی از ائتالف با بن ســلمان خارج شــود.
افشــای محتوای ایمیل های ســفیر امارات
در واشــنگتن نیز بروز این شکاف را جدی تر
کرد .محمد بن سلمان را مرد نوین و اصالح
گر عربســتان مــی نامند .هر جا کــه می رود
تیــم رســانه ای او بــرای معرفــی شــخصیت
اش تالش می کننــد .به موزه لــوور می رود
و ســاعت ها برای بازدیــد از این مــوزه وقت
می گــذارد در حالــی کــه بمب افکــن های
کشورش مراکز باستانی یمن را ساعتی قبل
بمباران کردنــد .تمام این موارد نشــان می
دهد بن ســلمان برای حفظ ظاهرش هم که
شــده خواهان اصالحات مهم در عربســتان
سعودی اســت .عربســتانی را که از خاندان
آل سعود به آل سلمان منتقل می کند.
البتــه وی در ایــن بــاره مشــکالت متعــدد
داخلــی و خارجــی پیــش روی خــود دارد.
یکی از آن ها این اســت که بن سلمان رقیب
دیگــری در جهــان عــرب دارد که توانســته
کشــورش را از لحاظ فرهنگی و دینی کامال
مســتقل از جریانات اسالم گرا مدیریت کند
و خود را قطب تفریح شهروندان کشورهای
دیگر قرار دهد .شــعارهای بن ســلمان الگو
گرفته از بن زاید اســت .شــخصی کــه برای
بن ســلمان رقیب جدی اســت و این رقابت
در پرونــده های مختلــف خود را نشــان می
دهد .از ســویی بن زایــد در برابــر تلویزیون
و دوربین رســانه ها به عنوان رفیــق گرمابه
گلســتان بن سلمان نشــان داده می شود،
و
ِ
از طرف دیگــر دعواهای اساســی این دو در
یمــن پرونده عــدن را با گره اساســی مواجه
ساخته است .یکدندگی بن سلمان بر حضور
منصــور عبدربه هــادی بر کرســی ریاســت
جمهوری خودخوانده یمن و مخالف امارات
بر اســتمرار این کرســی موجب دو کودتای
اساســی علیــه نیروهــای متحد عربســتانی
در عدن شــده اســت که در آخریــن مورد ده
ها کشــته و زخمی از دو طرف تنها دستاورد
اختالفات ابوظبی با ریاض بود.
از طــرف دیگر بن زایــد تا حدودی توانســت
اقتصــاد امــارات را از نفــت جــدا کنــد و بــر
پایه صنعــت توریســم و بخش هــای مختلف
تکنولــوژی از عربســتان جلــو افتــد .حتــی
ابوظبــی مدعــی اســت قــوی تریــن نیروی
هوایی منطقه خلیــج فــارس را دارد و برای
تشــکیل آن هزینه هــای ســنگینی متحمل
شــده اســت .با این حال ســیادت عربستان
بــر اتحادیه عرب و شــورای همــکاری خلیج

فارس بــرای امــارات غیر قابل تحمل شــده
اســت .برخورد هــای بد عربســتان بــا دیگر
کشورهای عربی و تصور بردگی ازپادشاهان
و امرای این کشورها موجب شده قطر دیگر
کشــور عربی عضو شــورای همکاری خلیج
فارس در یک دعوای سیاســی از عربســتان
دور شــود و شــرکای راهبــردی دیگــری
انتخاب کنــد .این دعواهــا ادامه داشــت تا
آن جــا که حــاال بــا افشــای محتــوای ایمیل
ســفیر امارات در آمریــکا وارد درگیری تازه
ای شده است .این افشــا گری دارای نکات
بســیار مهمی از اختالفات ابو ظبی با ریاض
اســت .اختالفاتی کــه بــا تمســخر مقامات
اماراتی همراه است و اصالحات بن سلمان
را عــوام فریبانــه و دیوانگی تلقی مــی کند.
هرچند سعودی ها به این ایمیل ها واکنشی
نشــان ندادند اما به نظر نمی رسد با روحیه
تهاجمی بن ســلمان ایــن ادعاها بی پاســخ
بماند.
تحلیــل دیگری نیــز وجــود دارد .رفتارهای
بن ســلمان در اصالحات داخلی عربســتان
همان چیزی اســت که ســال ها خاندان آل
نهیــان در جلســات خصوصــی به ریــاض از
ضــرورت اجرایی شــدنش مــی گفتنــد .در
واقع بن ســلمان عروســک خیمه شب بازی
بن زاید شــده و او بدون آن کــه بداند جریان
فکری اش را از ابوظبــی وام گرفته و بن زاید
پدر معنوی بن سلمان شده است .به عبارت
دیگر عربستان می خواهد تمام کمبودهای
این ســال ها و عقــب افتادگی هــا از امارات
را جبــران کند و ولــع موجود در بن ســلمان
حسرت و حسادتی اســت که او ناخواسته به
بن زاید دارد و با این تغییرات تطمیع شود.
هرچنــد تحلیــل فــوق بــا واقعیــت کمتــر
همخوانــی دارد امــا اشــتباهات راهبــردی
عربســتان موجب شــد تــا ریــاض در پرونده
های مختلف بــرای اتحادیه عرب و شــورای
همــکاری خلیج فارس هزینه تراشــی کند و
راهبرد های بن سلمان غیر قابل اتکا باشد.
از یک سو سوریه را از اتحادیه کنار گذاشتند
و تصــور مــی کردنــد ســوریه تحمــل چنین
نبردی را ندارد اما پس از هفت ســال سوریه
توانست با مقاومت نظرش را به همین اعضا
تحمیل کند .همین موضوع موجب شــده تا
بسیاری از کشــورهای عربی برای ارتباط با
دمشــق پیش قدم شــوند تا هزینه کمتری از
تیرگی روابط سیاســی متحمــل گردند .در
طرف دیگر پرونده لبنان و حــزب ا ...را می
بینیم کــه برای ســعودی ها جــز هزینه و بی
آبرویی چیزی در بر نداشت .یمن دیگر آبرو
ریزی ریاض اســت که هنوز ادامه دارد و اگر
دالرهای نفتی بن ســلمان نبود تــا به امروز
رســانه هــا به ریــاض رحــم نمی کردنــد .در
کنار آن برخورد عربســتان بــا قطر هم ترس
در دل کشــورهای عربی گذاشته که هر نوع
اختــاف با ریــاض چنیــن هزینــه ای دارد.
تمام ایــن اختالفات و راهبردهــای غلط بن
سلمان موجب شده تا بسیاری از کشورهای
عربی از جملــه امــارات علنی تــر و جدی تر
مســیر خود را از ریاض جــدا کنند .درگیری
ها ادامه خواهد داشت و باید شاهد علنی تر
شدن این درگیری ها میان ابوظبی و ریاض
باشیم .هرچند در پرونده یمن این درگیری
ها بــه میــدان نبــرد و جنــگ علیــه همدیگر
رســیده اما در دیگر پرونده هــا هنوز خبری
به گوش رسانه ها نرســیده است .به نظر هم
نمی آیــد این درگیــری ها فروکــش کند و با
جدا ســازی راه ابوظبی از ریاض و استقالل
خواهــی عربــی امــارات ،قطعــا درگیری ها
میان بن زاید و بن ســلمان افزایش می یابد
و این دو شــریک راهبــردی را همچون قطر
و عربســتان به دو بازیگر رقیــب ضد یکدیگر
تبدیل می کند.

محسن هاشمی  :جهانگیری از شهردار شدنم
حمایتمیکند
محسن هاشمی رفسنجانی درباره حضور در شهرداری تهران گفت :جهانگیری موافق
است،هنوزبهتصمیمنرسیدهایم.محسنهاشمیرفسنجانیدرگفتوگوباایرنادرپاسخ
بهاینسوالکهگفتهمیشوددرصورتانتخابشمابهعنوانشهردار،گامبعدینامزدی
شما در انتخابات ریاست جمهوری آینده به عنوان جایگزین کاندیداهای بالقوه خواهد
بود،افزود:اینمسائلشایعاتسیاسیاستکهمعموالباهدفتخریببهآنهادامنزده
میشود.بااینمعضالتومسائلیکهشهرتهرانو 12میلیوننفرازمردمرادرگیرخود
کرده است ،اگر کسی بخواهد شهرداری تهران را پله و ســکوی ترقی خود برای ریاست
جمهوریکند،بهشهروندانخیانتکردهاست.ویادامهداد:اتفاقایکیازموافقانحضور
بندهدرشهرداریتهرانبعدازاستعفایآقاینجفی،معاوناولرئیسجمهورهستندکه
چندبارهمبابندهصحبتکردهوهمدرجلسهسراناعتدالواصالحاتنیزاینمسئلهرا
مطرحکردهاست.بندهنیزبهایشانبهصراحتگفتمکهاگربادوستانشورابهاینتصمیم
برسیمتنهاتوقعوانتظارمحمایتکاملدولتودیگردستگاههایمؤثرنظامازشهرداری
برای حل معضالت بزرگ شــهر است و در هیچگونه اســتفاده تبلیغاتی و سیاسی از این
مسئولیت ورود نمیکنم چه رسد به نامزدی ریاست جمهوری .هاشمی در پاسخ به این
سوال که یعنی شما کاندیداتوری برای شهرداری تهران را پذیرفتید؟ اظهار کرد :همان
طورکهابتداعرضکردممطالبودالیلزیادیرادوستانمختلفدرموافقتیامخالفت
باموضوعمطرحکردهاندکههنوزدرحالبررسیومشورتهستیموبهتصمیمنرسیدهایم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

مامور خاطی در وضعیت « انتظار خدمت»
قرار گرفته است
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســامی با اشــاره به ویدئوی پخش شــده
درباره ضرب و شتم یک زن توسط مامور انتظامی گفت :در این قضیه عده ای ما را متهم
به دفاع از بدحجابی می کنند اما بحث اصال این نیســت بلکه بحث بســیار مهم ،امنیت
زنان اســت که نباید در جامعه خدشــه دار شــود .طیبه سیاوشــی عضو فراکسیون امید
روز شــنبه در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا افــزود :هر چند دربــاره این ویدئــو ان قلت های
زیادی وجود دارد اما مشــاهده آن ،شوک شــدیدی به جامعه از جمله خود من وارد کرد.
وی ادامه داد :من با ناجا دربــاره قضیه پیش آمده صحبت کردم و آن ها گفتند قرار نبوده
چنینکاریصورتگیردورویهاینطوربودهکهاگرشخصیپوششخیلیخالفعرفی
داشت به او تذکر داده شود .ضمن این که مامور خاطی در وضعیت' انتظار خدمت' قرار
گرفتهاست.ویگفت:البتهخوشبختانهاتفاقیهمدراینبارهافتادکهازدیدمردممغفول
ماندو آناینکهوزیرکشورتلویحاازجامعهعذرخواهیکردوناجاهماعالمکردکهبرخورد
اینمامورغلطبودهاست.همچنینبهگزارشایسناعبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشورو
جانشینفرماندهکلقوادرناجاپسازوصولومالحظهگزارشنیرویانتظامیازاتفاقات
صورت گرفته در یکی از پارکهای تهران توســط ماموران گشت ارشــاد ،در یادداشتی
خطاب به رئیس دفتر جانشــینی فرماندهی کل قوا در امور ناجا پی نوشت کرد« :ضمن
ارجگذاشتنبهزحماتشبانهروزیوموثرنیروهایخدوموزحمتکشناجاکهبرکسی
پوشیده نیســت و ضرورت برخورد با متخلفان به صورت قانونی ،اقدامات معدود نیروها
خارجازحوزهاختیاراتوقانونموجبخدشهدارشدنتالشوزحماتهمهنیروهامی
شــود.رحمانی فضلی تاکید کرد :با توجه به گزارش ،ضمن رسیدگی کامل به تخلفات
انجام شده توســط خاطی ،اقدام خالف قانون فرد مأمور هم با سرعت در حوزه تخلفات
انتظامی مورد بررسی و اقدام قانونی الزم صورت گرفته و نتیجه گزارش شود .وی یادآور
شد:بدیهیاستنحوهاقدامونتیجهباتوجهبهطرحآندرافکارعمومی،برایعموممنتشر
شود.جانشینفرماندهکلقوادرناجاخاطرنشانکرد:ضروریاستتمهیداتیاندیشیده
شودتاایننوعاقداماتصورتنگیردوبامتخلفانبهسرعتبرخوردشود.

وزیر ارتباطات اعالم کرد

افزایش  ۱۰برابریکاربرانپیامرسانهای
داخلیطی 4روزگذشته
وزیر ارتباطات گفت :در صبــح روزی که کانال دفتر رهبر معظم انقالب از پیامرســان
تلگرام خارج شد یعنی (چهارشنبه  ۲۹فروردین) ،گرایش به برخی از پیام رسانهای
داخلی ۱۰برابرشد.بهگزارشایسنا،محمدجوادآذریجهرمیدربارهمیزاناستقبال
از پیام رسانهای داخلی افزود :قرار شده است که گزارش مدونی درباره این موضوع و
میزان انتقال داوطلبانه کانال ها با هدف حمایت از تولیدات داخلی از تلگرام به پیام
رســانهای داخلی تهیه شــوداما در صبح روزی که کانال دفتر رهبر معظم انقالب از
پیام رسان تلگرام خارج شــد ،در برخی از پیام رسانها میزان ثبت نام نرخ  ۱۰برابری
پیدا کرده است.او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تلگرام فیلتر میشود یا خیر؟
گفت  :این پرسش را باید از مسئوالن فیلترینگ بپرسید.

گردهمایی جمعی از جانبازان
در میدان جانباز مشهد
همزمان با سالروز والدت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز با حضور شهردار مشهد،
جمعی از جانبازان در میدان جانباز مشــهد گردهــم آمدند .به گــزارش پایگاه اطالع
رسانیشهرداریمشهد،دراینمراسمکهباحضوراعضایشورایاسالمیشهرمشهد
و مدیران شــهری در میان جانبازان برگزارشــد ،شهردار مشــهد با تبریک والدت امام
حسین(ع) ،حضرت ابوالفضل(ع) و حضرت سجاد (ع) گفت :امروز در یک ابتکار جدید
و متفاوت ،با همکاران جانبازم به میدان جانباز آمدیم و با هم عکس یادگاری گرفتیم.
«قاسم تقی زاده» افزود :هدف ما این بود که خارج از برنامه های مرسوم و کلیشه ای و به
صورت جدید و متفاوت از جانبازان عزیز تجلیل کنیم.

توگو و از چند مرکز فرهنگی این کشور بازدید کرد.به گزارش ایبنا آیتا ...سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه سفر به عراق ،با آیات عظام حکیم و مدرسی دیدار و گف 
درنجفاشرف،درایندیدارگفت:مسئوالنبامردمبامحبتونرمیرفتارکنند،نقاطاختالفبرانگیزراکناربگذارند،ازکسانیکهباآناناختالفنظردارند،متنفرنباشندوباآنهاهمانندطرفدارانوحامیانخود
رفتارکنندتااختالفمنجربهشکافوجدایینشود.وزیرفرهنگوارشاداسالمینیزدرایندیدار،ضمنتقدیرازآیتا...حکیمگفت:توصیههاوراهنماییهایشماتأثیرآشکاریدرآیندهکاریماخواهدداشت.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• از دست اندرکاران محترم روزنامه خراسان ممنون و
سپاسگزارمواعیادخجستهومبارکشعبانیهرابههمه
شماعزیزانتبریکعرضمیکنم.
••پدیدهآخرشچهکارمیکند؟مسئوالنازاینکهبهفکر
مردمهستندخستهنباشند!
••منپدریهستمدارایدوفرزند،بیکارمومستاجر.چرا
بعضیهادوبارسهامعدالتگرفتندولیبعضیمثلمن
هیچ!لطفاپیگیریکنید.
••با سالم خدمت تمام هموطنان فهیم و گوش به فرمان
رهبر بزرگوارمان ،از نمایندگان محترم خانه ملت می
خواهم حمایت از تولید داخل همه جانبه باشد هم از
تولیدکننده هم از مصرف کننده .خواهشی هم که از
نمایندگان محترم دارم این که مثل نادر قاضی پور با
سروصداازاینشعارسوءاستفادهنکنند.
••قابلتوجهمادرانیکهپوششنامتعارفدارند،مادران
عزیزهیچمیدانیدکهوظیفهحیاتیشماتربیتدخترتان
است یعنی تربیت نسل ها به صورت زنجیره ای! شما
الگویدخترتانهستیدکمیرعایتکنید.
••واقعا متاسفم برای رایی که به برخی از این نمایندگان
مجلس دادیم .نمایندگانی که یا سواد درست و حسابی
ندارند تا یک کلمه را صحیح تلفظ کنند (موزه لوور) یا با
عکس سلفی با نماینده اتحادیه اروپا آن رسوایی را ایجاد
کردند یا به دنبال  ...هستند  .امیدوارم این ها برای
انتخاباتبعددرحافظهمابماند.
••چراموادیکهبرایپرکردندنداناستفادهمیشودبی
کیفیتاستوچندماهبعددنداندوبارهدردمیگیرد؟
••اگربیمهتامیناجتماعیاجباریشودهمهزینهدرمان
کاهش پیدا می کند و هم حقوق بازنشستگی در دوران
کهنسالیعایدتماممردممیشود.
••آقای کردوانی می گویند دریاچه ارومیه را فراموش
کنیم و کاری نمی شه کرد! دریچه سدها باز شود دریاچه
نجاتمییابد.اینقدرمنفیبافیاصالخوبنیست.االن
بسیاریازبیماریهادرمانشدهوروباتهادارندهمهکار
میکنند.بعدمیگننمیشه.
••متاسفیم برای برخی نماینده هامون که تا این حد بی
ادبوبیفرهنگاندکهازدیدنیکزندرمجلسهیجان
زدهمیشوندوسلفیمیگیرندوحاالهمماجرای...
••لطفا دربــاره پدیده گزارشی تهیه کنید و به داد ما و
بچههایمانبرسید.
••پرسپولیسفقطدرنظرسنجیبرنامهنودهمیشهاوله!
••درروزنامهتاندربارهلزومشادیمردمدرجامعهمبحث
روانشناسانهطرحکنیدتابعضیهابفهمندکهمابهاین
دنیاآمدهایمتاخوشبختزندگیکنیمنهاینکهغمگین
باشیم.جوانانمابهنشاطهمنیازدارند.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

••چراقیمتبازاریوکارخانهایبرخیخودروهایتولید
ومونتاژداخلیاختالفبسیارزیادیدارد.
••سالم بر شما بزرگواران روزنامه خراسان که در کنار
امام هشتم(ع) باعث افتخار و سربلندی خراسان بزرگ
هستید .ممنون که حامی کارگران پاک و زحمت کش
هستید.
••چقدربایدتجربهکنیمتابفهمیمدورهاستفادهازمربیان
داخلی نسل قدیمی مانند میثاقیان و مایلی کهن و قلعه
نوعیو...درفوتبالتمامشده!
••آقای تاج لطفا قرارداد کی روش را قبل از جام جهانی
تمدید کنید تا هم انگیزه ایشان باال برود و هم بدخواهان
شانناامیدشوندودستازسرتیمملیبردارند.
••درشبکهنمایشبعدازفیلمسینماییفقطیکقسمتاز
لورلوهاردی(تاامشبکهپیاماعتراضمیفرستم)10
بارپخششده!فقطیکفیلمکهبازینکردهاند.
••آقــایــان و خانم هایی که از بــرخــورد گشت ارشــاد با
خانمهایبدحجابناراحتمیشوند،آیاشدهیکدفعه
هم از پوشش های نامتعارف و موهای پریشان این خانم
هاناراحتشوندودرصحبتهایخودازاینافرادقانون
شکنشکایتکنند؟
••پیشنهاد مــی کنم کــه همه جــدول هــای متقاطع،
سرگرمی و ورزش های ذهن روزنامه خراسان را که در
میان صفحات مختلف روزنامه پراکنده و البته در برخی
روزها سردرگم و جابه جاست جمع آوری و در صفحه آخر
خراسانورزشیجانماییوتثبیتکنند.کالصفحهآخر
خراسانورزشیبشودصفحه«ورزشذهن».
••دسترسی آزاد مردم به اطالعات راهی برای مبارزه
با فساد است .کارایی این طرح بیشتر در وزارتخانه ها،
ادارات دولتی و بانک هاست و نقش دخالت و آگاهی و
نظر مردم عزیز می تواند بسیاری از فسادها را مضمحل و
بسیاریازنقشههایشوممفسدانراخنثیکند.
••برانکو خیلی سعی می کنه با انتقاد از کی روش تیم
ملیروبهحاشیهببرهاماکیروشبابیاعتناییبهبرانکو
دنبال محقق شدن اهدافش در راستای باال بردن توان
بازیکنانشاست.
••برانکوباحرفهایضدونقیضاشدربارهآمادهسازی
تیمملیایرانوکرواسینشاندادکهبرخالفکیروش
هیچ عرقی به ایــران نــدارد و شخصیت منفعت طلب و
حسودیاست.
••اینآگهیهایترحیموتسلیترابهصورتجداگانهدر
یک صفحه مثل صفحه نیازمندی ها چاپ کنید .هر روز
کهروزنامهرامیخوانیمروحوروانمانبههممیریزد.
••ممنون از رسانه خوب و قابل تقدیر شما .برای رفتار
مامورنیرویانتظامیواقعابایدتاسفخورد!چقدرخوب

نمابر05137009129 :

میشددرجامعههمهباهرعقیدهایدرکنارهمباآرامش
زندگیمیکردند.
••قرار بود بقیه مطالبات اضافه کاری فرهنگیان واریز
شود.خبرینشد.لطفاپیگیریکنید.
••کاشاینقدرکهبهجریانبرجسلمانتوجهشد،بهرشد
قارچ گونه مجتمع های تجاری مثل سلمان پرداخته می
شد!چرافکریبهحالماکسبهنمیکنید؟چقدرمجتمع
تجاری؟منیکتولیدکنندههستم.دربیشتراینمراکز
تجاری مشتری دارم و از کسبه آن جا طلب معوقه دارم.
آخر چقدر مرکز تجاری؟ نصف کسبه پوشاک ورشکسته
اند.چرابرایاینمشکالتمسئوالنشهرساکتاند؟
••از آقای روحانی رئیس جمهور محترم تقاضا می کنیم
که با سفر خود به استان خراسان رضوی سفری هم به
شهرستانهایاستانبهخصوصشهرستاندرگزداشته
باشند و از نزدیک با مشکالت مردم شهر روبه رو شوند و
رسیدگیکنند.
••درخصوصگزارشروزشنبهدربارهرفتارناشایستیک
مامورواقعااینرفتارهاتاکیقرارهادامهداشتهباشه؟جز
آبروریزیوبهانهدادندستعدهایکهدنبالاینمسائل
هستندچیعایدمونمیشه؟چرامقداریعاقالنهرفتار
نمیکنند؟
••امیدوارم دولت و ملت و ارتش مقاوم سوریه تروریست
های تکفیری -صهیونیستی را در غوطه شرقی داخل
قوطیکنند!
••عجیب است که شبکه های تلویزیون ایران اعتراضات
مردم کازرون و کشاورزان اصفهان و دانشجویان و دیگر
اعتراضاتصنفیکشورراپخشنمیکنندولیپیدرپی
زنی را نشان می دهند که چند سال پیش با ترامپ رابطه
داشتهاست!
••همهجاجنسترکوچینیجلویدیدمردماستحتی
کسانیکهبهسفرخارجیمیروندمیآورندوراحتمی
فروشند! در مجالس و مزون ها هم همین طور .دولت
جدیبرخوردکند.
••شخصی که به جرم معاونت در قتل و اختالس توسط
قوهقضاییهمحکومشدهچطورطبقگفتهخودشان 9نفر
محافظ دارد که پول آن از بیت المال پرداخت می شود؟
برایچه؟
••حمایتازاقتصادمقاومتیوکاالیایرانیچراازهمان
اوایلانقالبصورتنگرفتهاست؟
••باتوجهبهدرخواست 160نمایندهازآقایروحانیبرای
عزلسیفبهنظرمننهتنهابایدسریععزلشودبلکهباید
محاکمههمبشود.
••شمارابهخدافکریبهحالماجوانانبیکاربکنید.خدا
راخوشنمیآیدایمسئوالنعزیز.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi
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جنجال خداداد ،هیاهوی پرهام و باران ِگلی در سرپل ذهاب!

13.9

از افشاگری تا ماستمالی عزیزی!
خـــــــــــــداداد عـــــزیـــــزی،
پیش کسوت فوتبالی که
همیشه بــا حــرفهــایــش
جنجالآفرین است در یک
برنامهاینترنتیدرگفتوگو
با مهرداد میناوند مدعی شد که در پشت صحنه
برنامه ماه عسل برخی در ماه مبارک همه چیز
میخوردند و بعد جلوی دوربین ادعــای دیگری
داشتند .صحبتهایی که بعد از واکنشهای
گستردهدرفضایمجازیبااصالحیهوماستمالی
عزیزی همراه شد و در ویدئویی دیگر خداداد اعالم
کرد که منظورش احسان علیخانی و عوامل این
برنامه نبوده و دوستان و همراهان خودش را گفته
است! کاربری در این باره نوشت« :از علیخانی و
عواملش و برنامهاش هیچ خوشم نمیاد ولی این
حرفای خداداد هم خیلی زشت و نامردی بود ».و
کاربریهمنوشت«:طبیعیاستاکثرمهماناناین
برنامهازشهرستانمیآیندوروزهشانباطلاست».

8.3

ابرو باال انداختن دردسرساز وزیر!
ویدئوی وزیر ارتباطات که
در نشست رئیسجمهور
و هنگام سخنرانی او در
واکنش به سخنان روحانی
که گفت بر اساس آمار وزیر
ارتباطات  2میلیون شغل از فضای مجازی ایجاد
کردیم ،ابرو باال انداخت ،خیلی سریع به ترند یک
شبکههای اجتماعی تبدیل شد .جهرمی خیلی
زود در توئیتی توضیح داد که رئیس جمهور اشتباه
لفظی کرده و منظور  200هزار شغل بوده اما
کاربران فضای مجازی با کامنتهای متعدد به
این مسئله واکنش نشان دادند .کاربری نوشـت:
«احتماال منظور رئیسجمهور به ریال بوده!» و
کاربردیگریدردفاعازجهرمیخطاببهمنتقدان
نوشت«:درمرامومسلکشمابرایانساناشتباهی
قائلنیستید؟!»

68.1

هیاهوی پرهام ،نابغهای که همه را شوکه کرد
پــرهــام مقصودلو ،شطرنجباز نــوجــوان و نابغه
کشورمان با قهرمانی در مسابقات بینالمللی
شارجه که تورنمنت مهمی است ،توانست توجه
همهرابهخودجلبکند.پرهامکهباهزینهشخصی
به این مسابقات رفته بود ،کاری کرد کارستان و
همینمسئلهموردتوجهکاربرانفضایمجازیقرار
گرفت .سیبل انتقادات کاربران فضای مجازی از
مسئوالنفدراسیونبودکهچراازایننابغهحمایت
نکردند .کاربری نوشت« :سوالم این جاست :چرا
بایدازجیبهزینهکندتادرمسابقاتجهانیشرکت
کند؟!» و کاربر دیگری نوشت« :کاش الاقل االن
ازشحمایتبشه».

16.6

111.7

باران ِگل بر سر مصیبت
بارش باران ِگل در مناطق زلزله زده سر ُپل ذهاب،
قصر شیرین و اسالم آباد غرب کرمانشاه موجب
تعطیلیمدارساینشهرهاشد.اتفاقیکهدرفضای
مجازیسروصدایزیادیبهپاکرد.کاربریبااشاره
بهایناتفاقنوشت«:مصیبتازدامانمردمانخطه
غیورپرورکرمانشاهدستبرنمیدارد.خدایاخودت
به آنها رحم کن ».و کاربر دیگری نوشت« :الهی
بمیرم.طفلیهاچقدربدمیارن.زلزلهوسیلومارو
عقربوهزارمصیبت.خداصبرشونبده».

73.2

قاچاق عجیب لوازم آرایش در باک اتوبوس!
ویــدئــوی کشف محموله
قــاچــاق لـــوازم آرایـــش در
بــاک اتوبو سهایی که از
گمرک نوردوز وارد کشور
مـــیشـــونـــد ،در فــضــای
مجازی مورد توجه قرار گرفت .کاربری در باره
ایــن ویدئو نوشت« :یعنی انصافا عقل جن هم
نمیرسه .چقدر قاچاقچیها پیشرفت کردند».
کاربری هم نوشت« :واقعا معضل قاچاق ،تولید
داخلی رو داره از بین میبره».

تماس سرمربی چلسی در نشست خبری!
همسر سرمربی چلسی در
نشست خبری بازی این تیم
با شوهرش تماس گرفت تا
این تماس حاشیهساز شود.
ویدئویواکنشآنتونیوکونته
به این اتفاق بسیار جالب است .او بعد از آنکه تلفنش
وســط نشست زنــگ خــورد ،گفت« :همسرم است.
همیشه در بدترین زمان زنگ میزند .همیشه در این
شرایط عصبانی میشوم ».کاربری نوشت« :داداش
خودتو ناراحت نکن .ما هم همینطوریم .ناراحت
میشیم ».و کاربر دیگری نوشت« :سرمربی چلسی
هماززنشمیترسه.خبگوشیتوبذارروسایلنت».
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