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تبعات بازگشت« شاه زل »
زلمای خلیل زاد با بازگشــت به افغانســتان موج جدیدی از
سیاســت های آمریکا را دنبال می کند .چهره خلیــل زاد به
عنوان یک جمهوری خواه همیشه مورد توجه این حزب بوده
است و یاران بوش او را به عنوان متولی اصلی حمله آمریکا به
افغانستان و هدایت آن تلقی می کنند .اطرافیانش او را یک
پای تمــام پرونده های افغانســتان در آمریکا پــس از1979
می دانند و معتقد هستند ،زلمای خلیل زاد مورد توجه تمام
مســئوالن آمریکایی در طول تاریخ افغانســتان بوده و هرجا
اســمی از کابل به میان می آید ،شــاه زل یکــی از طرف های
مشــورت اســت .نقش او در شــکل گیری القاعده ،طالبان،
مجاهدان علیه شوروی ،جنگ علیه شوروی ،انتقال عناصر
القاعده به عراق در نشست کردســتان قبل از سقوط صدام،
دولت سازی پس از اشغال در افغانســتان ،به روی کار آوردن
کرزایوحاالپروندهآیندهافغانستان،کامالمحسوساست.
در تحلیل ها نشــان می دهد زلمای خلیل زاد یکی از عناصر
اصلیسازماندهیطالبانافغانستاندرابتدایتشکیلاین
گروهبود.حتیدرنقشتسلیحالقاعدهافغانستانفعالبوده
واینشخصیتدرطولسالهایاخیررابطهخودراباسران
اینگروهها،حفظکردهاست.
حرکت افغانســتان به تشــکیل پارلمــان در ســال  2018و
تشکیل دولت در سال ،2019حرکتی مهم و حساس برای
تمامیبازیگرانخارجیاینکشوراست.ترامپدرمناظرات
انتخاباتی خود بارها از بی فایده بودن حضور در افغانســتان
می گفت و کلینتون را متهم به هزینه های بی فایده می کرد؛
اما در کمتر از یک سال از روی کار آمدنش ،دستور بازگشت
نیروهاینظامیوافزایشنظامیانآمریکاییراصادرکردواز
زلمایخلیلزادخواستتاسفارتاینکشوررادرافغانستان
برعهده بگیرد .خواب آمریکا برای افغانستان را باید در چند
پردهبازخوانیکرد:
الف) هــدف آمریــکا از جنگ افغانســتان صرفــا براندازی
حکومت طالبان یا برخورد با سرکرده گروه القاعده نبود.
حضور آمریکا در افغانستان یک برگ برنده برای این کشور
در منطقــه ویــژه ژئوپلیتیک غرب آســیا و آســیای مرکزی
است .از یک سو افغانستان باتالق همیشگی روس هاست
و از سوی دیگر ایغورها بازیگران خوبی هستند تا با کنترل
آن ،پکــن مجبور بــه پذیــرش تعهدات ســنگینی شــود .از
سویی مرز گسترده زمینی با ایران ،فرصت مناسبی است
که تهدیدات آمریکا علیه کشــورمان ســریع تر انجام شود.
پایگاه هــای آمریکایی در افغانســتان نیز نشــان می دهد،
تنوع و گســتردگی آن بیش از آن که تدافعی و برای تامین
امنیت افغانستان باشد ،برای یک تهاجم به دیگر کشورها
طراحی شده است .حال ترامپ دریافته برای فشار به ایران
نیاز اســت از خاک و مرز افغانستان اســتفاده کند .پرونده
انتقال داعش به افغانستان برای بازیگری علیه ایران دیگر
هدف آمریکا در کوتاه مدت است که با آمدن زلمای خلیل
زاد تکمیل شد.
ب) مدیریت طالبان و جلوگیری از تســلط این گروه بر کابل،
دیگرطرحبرنامهریزیشدهآمریکاست.بهنظرآمریکاطالبان
از کنترل آن ها خارج شده و نمی توان با آن بر سر موضوعات
حســاس و حیاتی مذاکــره کرد .رفتــن زلمای خلیــل زاد به
عنوانپدرگروههایافغانستانیدرواقعتغییرسیاستهای
آمریکا در قبال طالبان نیســت بلکه به دنبال کاهش سرعت
این گــروه برای تســلط بر کابل و از دســت دادن افغانســتان
است .آمریکایی ها می دانند از دســت دادن کابل و بسیاری
از شهرهای دیگر ،یک آبروریزی بین المللی است و از طرفی
طرحهایمهمآمریکارادرغربآسیامختلمیکند.طالبان
رقیب جدی داعش در افغانستان و از گروه هایی است که در
مقابلهباداعش،فتوایجهادیصادرکردهاست.درصورتی
کهآمریکابخواهدازبازیگریداعشدرافغانستانبرایناامن
سازی منطقه استفاده کند ،مجبور است طالبان را کانالیزه
کندتاآنهامانعازطرحهایواشنگتننشوند .گزارشهای
منتشر شــده از محل اســتقرار داعش و نزدیکی آن به پایگاه
های آمریکایی بدون «لجمن» نشان از هماهنگی کامل این
دومجموعهبایکدیگردارد.
ج) آمریکایــی هــا تمایلــی ندارنــد افغانســتان در اختیــار
مجاهدانی قرار بگیرد که ارتباطی هم با ایران داشــته اند.
مســئله ای که با اشــتباه آمریکایی ها در عــراق هزینه ای به
مراتب سنگین تر تحمیل کرد .آمریکا تصورش را نمی کرد
بازگشــت مجاهــدان عراق بــه بغداد مــی تواند این کشــور
را به یــک شــریک راهبردی بــرای ایــران تبدیــل و کمربند
محور مقاومت را تکمیل کند .ترس آمریکایی ها بازگشــت
مجاهدان افغانستانی به قدرت و تکرار اشتباه عراق است.
زلمایخلیلزادبهکابلبازگشتتاهمچونسالهایاولیه
حضور آمریکا ،پرونده تشکیل دولت مرکزی افغانستان را در
زمینه سیاســت های آمریکا طراحی کند ،امــا این بار بدون
حضور یک نیروی مجاهد افغانستانی .در واقع آمریکا نمی
خواهد ظرف مدت کوتاهی افغانســتان را هم مثل عراق از
دست بدهد.
بازگشــت شــاه زل ،بیش از آن که یک بازی سیاســی باشد،
برگشت ترامپ به سیاست های بوش در موضوع افغانستان
است و به نظر می رسد تفاوت این سیاست ها با دوران بوش،
چالش های ترامپ با اســام آباد و حمله مســتقیم سیاسی
به پاکســتان اســت .در واقع زلمای خلیل زاد برگشت تا این
شکافراپرکندوسیاستهایترامپدرافغانستانهمانند
بوشاجراییشود.اماتفاوتاینسیاستها،بازسازیدوباره
دولت افغانســتان از پایین بدون حضور یــک نیروی مجاهد
افغانستانیاست.
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سردرگمی سیاست خارجی
ترامپ درباره ایران
با نگاهی به تحــوالت بین المللی و رفتار مقامــات آمریکایی در
حوادثجهانیکمترکسیاستکهدرمقطعکنونیزبانانتقاد
بهرویکردهاورفتارسیاستخارجیآمریکانگشاید،زیرا؛
-1راهبردهــا و تــاش دولتمــردان آمریکا در حوزه سیاســت
خارجی بیشــتر از آن که مبتنی بر منافع ایاالت متحده تعقیب
شــود ،متأثر از خصومت و نگاه هــای ضد ایرانــی ترامپ و چند
سیاستمدار نزدیک به او طراحی می شــود و به اجرا درمی آید.
گویاچیزیکهبرایآنهااصالتداردایرانستیزیاست.متن
منتشر شــده در روزنامه تلگراف لندن از سوی سفیر این کشور
در انگلستان ،شــاهد همین مدعاست .آقای ســفیر با اشاره به
افزایشفشارهایدولتمتبوعشعلیهایرانوابرازتمایلبرای
همراهی دولت انگلیس با سیاســت های آمریکا در این زمینه،
توصیه مــی کند لندن به جــای حمایت از موضع اروپــا در قبال
ایران از موضع واشــنگتن در خروج از توافق هسته ای حمایت
کند.اوتأکیدکردهاست:انگلستاندرصورتهمکارینکردنبا
آمریکا،باعواقبجدیمواجهخواهدشد .چشمپوشیترامپاز
جنایاتجنگیعربستاندریمن باانگیزهحفظتوازنراهبردی
در برابر جمهوری اســامی ایران به اجرا درمــی آید .تیم فعال
در حوزه سیاست خارجی آمریکا با در دســت داشتن ذره بین،
معادالت و مناسبات همه کشــورها را رصد می کنند تا منفذی
برای دور زدن تحریم ها برای ایران باقی نماند ،حتی اگر منجر
بهتخریبمناسباتایاالتمتحدهباهمپیماناندیرینهایمانند
انگلستانشود.
-2سیاست خارجی آمریکا در عهد ترامپ به نوعی دچار به هم
ریختگیوسردرگمیاست.حرفهایضدونقیضازمقامات
آمریکایی در موضوع واحد شنیده می شود .در حالی که ترامپ
شخص ًا برای مذاکره بدون قید و شرط اعالم آمادگی می کند،
پمپئووزیرخارجهاوپیششرطهاییبرایمذاکرهباایرانوضع
می کند .تناقض رفتاری در حوزه سیاست خارجی آمریکا مایه
شــگفتی متحدان و منتقدان این کشــور در جهان شده است.
تکراروتنوعاینگونهتناقضات،عم ً
الوجوددوالگوبرایپیشبرد
اهداف سیاست خارجی در واشنگتن را به نمایش می گذارد.
سیاستهایترامپوسیاستهایتیمجمهوریخواه،معلوم
نیستکهچهکسیدراینکشورحرفآخرراخواهدزد.
-3افراداصلیتیمترامپکهمسائلمربوطبهسیاستخارجی
اینکشوررامدیریتمیکنند،ازلحاظخصلتهایشخصیتی
بیشــتر به مــردان اتــاق جنگ شــباهت دارند تــا میــز مذاکره.
رویکردهــای جان بولتــون و پمپئو مغایــر با اصول گفــت وگو و
مذاکرهاست.آنهابهجایکنکاشبرایدستیابیبهراهحل
هاییکهمنافعمردمورأیدهندگانراتأمینکنددرفکرتحقق
آرمانهایذهنیخودهستند.
-4سیاستخارجیترامپنهاینکهنتوانستهاستمنطقاین
کشوردرمعادالتبینالمللیرامحقجلوهدهدبلکه،بافاصله
گرفتن از رویکردهای منطقی ،هم پیمانان اروپایی واشــنگتن
را دچار نگرانی کرده و زمینه فاصله گرفتن از آمریکا را برایشان
فراهم آورده است .خروج یک جانبه از پیمانهای بینالمللی،
بستنتعرفهبرمحصوالتدیگرکشورها،موضعگیریطلبکارانه
درمقابلپیماندفاعیـامنیتیناتوو...نمونهایازاینرفتارها
هستند .مقامات اروپایی که تا پیش از این نگران هژمون ایاالت
متحدهنبودهوآنرا«هژمونبیضرر»قلمدادمیکردند،نگران
از تأثیر رفتار ترامپ بر ثبات و امنیت کشورهای جهان هستند.
نگرانیآنهادراینزمینهبهحدیاستکهدربرابررویکردهای
کاخسفیدزبانبهانتقادگشودهاندوبرایهمراهیباواشنگتن
در مسائل مهم جهانی از خود تمایلی نشان نمی دهند .بازتاب
هایمنفیسیاستخارجیآمریکابهاینجاختمنمیشودزیرا
ترامپ آگاهانه یا ناخــودآگاه روح مقاومت قدرت های جهانی و
منطقهایراعلیهآمریکاتقویتکردهاست.کرهشمالیدرپاسخ
بهزیادهخواهیآمریکااعالمکرد:تازمانیکهآمریکابهسیاست
های خصمانه خود برای براندازی نظام حاکم در پیونگ یانگ
پایان ندهد ،از برنامه موشــکی و هســته ای خود عقب نشینی
نخواهد کرد .این نوع مقاومت در رویکرد بسیاری از کشورها از
جملهترکیه،روسیه،انگلستان،چینو...قابلمشاهدهاست.
-5بازتــاب سیاســت هــا و نتیجــه خودخواهی هــای ترامپ و
سیاستمداران آمریکا که در حقیقت چشم انداز واقعی و چهره
اصلی هژمون آمریکا را به نمایش گذاشته اند ،چیزی جز سوق

دادن هــم پیمانان به ســمت مقابلــه و مقاومــت در برابــر زیاده
خواهیهایواشنگتننیست.درنتیجههمینسیاستهاست
کهنظموثباتکشورهابامخاطرهمواجهخواهدشدودرنهایت
به ســیطره قدرت بر قانون در جهان کمک خواهد کرد .الگوی
رفتاریترامپبههمهکشورهادیکتهمیکندبرایتأمینمنافعو
تمایالتشانازاهرمقدرتبهرهجستهوقانونرانادیدهانگارند.
نظممبتنیبرقانونوضوابطتعیینشدهدرنهادهایبینالمللی
فرو خواهد ریخت و صحنــه های دلخراش قرون وســطی را در
قالبهاییجدیدبهارمغانخواهدآورد.خطراتیکهجهانرابه
آیندهایمرگبارتهدیدمیکند  .
-6روش های ترامپ و تیم همراه او در عرصه سیاست خارجی
با تمام اشتباهات ،کج خلقی و پیمان شکنی های بین المللی،
قادر نیســت منافع آمریکا یا حزب جمهوری خواه یا حتی گروه
محدوداوراتأمینکند.تمامروشهایاوتجربهشدهوشکست
خوردهارزیابیمیشوند.بهرغمتحسیناوازکیمجونگاوندر
سنگاپور و تأکید بر این که دیگر چیزی به اسم تهدید اتمی کره
شمالیوجودندارد،جامعهاطالعاتیآمریکااینادعاراردکرد
وآنراعاریازصحتخواند.باوجوداینترامپقصدداردبازی
شکست خورده در کره شــمالی را در ایران تکرار کند .او با ارائه
الگوی خرید زمان و فرصت دادن به چالش های اقتصاد ایران
برایتبدیلشدنبهبحرانووادارشدنرهبریایرانبهپذیرش
خواسته های واشنگتن ،خطاب به مردم تامپا در ایالت فلوریدا
اظهار می کند« :ایران گرفتاری های زیادی دارد ،امیدوارم کار
خوب پیش برود .احساس من این اســت که آن ها خیلی زود با
ما صحبت کنند ».ترامپ در این سناریو با افزایش فشار بر ایران
و حرکت های زیگزاگی از فشار و تهدید به اعالن آمادگی برای
گفتوگویبدونپیششرط،قصدداردجمهوریاسالمیرابه
گفتوگووادارسازدولیگویااونهمردمایرانراشناختهاستو
نهدرکیازروحمقاومتوطعمشیریناستقاللدارد.
-7ازهمهآنچهگذشتمیتواننتیجهگرفت؛
الف.همچنانایراناولویتاولسیاستخارجیآمریکاست.
ب .ترامپ تمام همت خــود را معطوف به ایران کــرده و به جای
پیمودنمسیرتوافقاتباروشهایزیگزاگیوآزمودنسیاست
تحریموفشاردرصدداستایرانرابهتمکینوادارسازد.
ج .روش ترامپ در مدیریت پرونده ایران تجربه شده و ناکارآمد
است.
د.جامعهآمریکاواحزاباینکشوردرکنارسیاستمدارانسابقه
دار،رویکردهایضدایرانیاوراموردحمایتقرارنمیدهند.
هـ .ابزارهــای ترامپ برای ایجــاد توافق بین المللی ،بســیج
هم پیمانان و وادارســازی تهران به تمکین فرسوده ،محدود
و بســیار پرهزینــه اســت .رویکردهــای منحصر به فــرد او در
تقابل با هنجارهــای مورد اعتراف جهــان ،راه اندازی جنگ
تجاری علیه قدرتهای اقتصادی دنیا ،خــروج یک جانبه از
پیمانهای بینالمللــی ،فرصت های او بــرای ایجاد ائتالف
در هر موضوعی از مســائل جهان (از جمله ایــران) را به صفر
نزدیک کرده است.
رئیس جمهور آمریکا در مقام ارزیابی بهتــر از دیگران می داند
که تهدیدات او و تیم جنگ طلب کابینه اش کام ً
ال تهی اســت.
وی فاقد پشتوانه سیاســی ،نظامی و اقتصادی برای تعرض به
کشوریهمچونایراناست.کاخسفیدقدرتوادارسازیهیچ
کشوریازجملهایرانبهخواستههایخودراندارد.دروضعیت
کنونی هژمون آمریکا ترک برداشــته ،هم پیمانان اروپایی ساز
دیگری کوک کرده اند ،اقتصاد آمریکا ناتوان و باز بودن مســیر
انتقال انرژی از گلوگاه حساس تنگه هرمز و خلیج فارس بر آن
تأثیرگذاراستوناوهایهواپیمابرکهپسازجنگجهانیدوم
مهمترینابزارپیشبرندهسیاستهایکاخسفیددرخاوردورو
خاورمیانهقلمدادمیشدند،درمعرضآسیبوتهدیدهایینوین
و غیر قابل پیشگیری است .در چنین شرایطی سخن درشت با
ملت غیور و مســلمان ایران ،ارمغانی جز خواری و خذالن در بر
نخواهدداشت.بهتراستاودردورانباقیماندهازحضورشدر
کاخسفیددربارهآدابدیپلماسیونحوهتعاملبامفرداتقدرت
درجهانتجدیدنظرکردهوبهجایبرآشفتنازپاسخمنفیایران
بهفراخوانمذاکرهبدونپیششرط،بهنقضپیمان،بدعهدی
وخودخواهیهایخودکهمنشأگرفتنتصمیمهایغلطاودر
حوزهسیاستخارجیاستبیشتربیندیشد.
خالصه آن که؛ رهبر معظم انقالب اســامی در اجتماع عظیم
جوانان ُپرشوروبسیجیدرورزشگاهآزادی بانگاهبهنقاطضعف
دشــمن ،ظرفیت های کشــور و اراده جوانان مصمم ایرانی،در
اجتماعبسیجیان تأکیدفرمودند:تحریماقتصادیشکنندهتر
ازاقتصادم ّلیمااست.اقتصادم ّلیمامیتواندتحریمراشکست
بدهدوآمریکاباشکستتحریمازم ّلتایران،بایدیکسیلیدیگر
بخورد .این همان مفهومی اســت که به تازگــی یکی از صاحب
نظرانغربیدریادداشتیخطاببهدولتآمریکادربارهتبعات
راهبرد فشار حداکثری علیه ایران هشــدار داده و آورده است:
استفادهبیپرواازراهبردفشارحداکثریمیتوانددرنهایتابزار
اعمالفشارراازآمریکاسلبکند.
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اولین رویداد جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا در مشهد
صبح دیروز مشهد مقدس میزبان رویداد « »Demo Dayبود
که به همت شــتاب دهنده کسب و کار فردوســی برگزار شد
و عالوه بــر جوانــان دارای ایــده های نــو ،جمعی از ســرمایه
گذاران و نمایندگان صندوق های ســرمایه گذاری نیز در آن
حضور یافتند .به گزارش خراسان ،شتاب دهنده کسبوکار
فردوســی به عنوان مرکز شــتاب دهی دانشبنیان فعال در
شرق کشور ،فرایند تخصصی شــتاب دهی خود را از ابتدای
سال  1396آغاز کرده است .این مرکز ،توسعۀ فناوریهای
نوظهور در شــرق کشور را با پشتیبانی مســتقیم مرکز شتاب
دهی نوآوری دنبال میکند و تمرکز خود را بر سرمایهگذاری
در مرحلۀ بــذری بــا محورهای اطالعرســانی و رســانههای
جدید ،بازی وسرگرمی ،آموزش و بازاریابی محتوا و خدمات
شهری و گردشگری معطوف کرده است .دانشگاه فردوسی
مشهد ،ســتاد توســعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت
علمی ریاست جمهوری ،روزنامه خراســان و بنگاه رسانه ای
سرمایه گذاری «آخرین خبر» از جمله حامیان و همکاران
این شــتاب دهنده هســتند که ایــن رویــداد در هتل بین
المللی قصر مشهد برگزار شد.
در ایــن همایــش کیمیــا رمضانی  ،مدیــر شــتاب دهی و
«مصطفی مکارم» مدیر عامل شــتاب دهنده فردوسی به
بیان توضیحاتی درباره عملکرد شــتاب دهنده فردوسی
پرداختند .مــکارم در بخشــی از ایــن رویــداد گفت :این
کــه توانســتیم در شــرق کشــور اولین شــتاب دهنــده را
بــرای حمایــت از نخبــگان جــوان راه انــدازی کنیــم می
تواند دســتاوردهایی از جمله ایجاد اشــتغال های دانش
بنیــان برای جوانــان و ایجاد ثــروت برای مردم بــه همراه
داشــته باشــد .ما در شــتاب دهنده موفقیت استارت آپ
ها را افزایش می دهیم تا به مرحله ای برســند که بتوانند
محصوالت خــود را تجــاری ســازی کننــد .وی همچنین
حمایت رسانه ها از استارت آپ ها را یکی از ملزومات برای
موفقیت آن ها دانست و افزود :در استان خراسان رضوی،

روزنامه «خراســان» و رســانه «آخرین خبر» با حمایت رســانه
ای خود توانســته در موفقیت اســتارت آپ ها سهم به سزایی
داشته باشــد و امیدواریم با این حمایت رســانه ای ،استارت
آپ های استان در آینده به عنوان برندهای معتبر در کشور و
دنیا معرفی شوند.
همچنیــن در ادامــه ایــن همایــش« ،مســعود گوهــری
منش» از بــازار یابــی بیــن المللــی «،محمدمهــدی خالقی
بایگــی» در زمینــه شــبیه ســازی آمــوزش راهنمایــی
و رانندگــی « ،محمــد داوودی» ،دربــاره خریــد آنالیــن ،
«معین رضایــی»از مجموعه بــازی آنالیــن ، motoknight
«مجید ســازوار» از اســتارت آپ بازی «تاچســتان» و «هادی
طباطبایی»دربــاره اســتارت آپ «افــاک نمــا» بــه ارائــه
پرداختند.شما می توانید مشروح این گزارش را در روزنامه
خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
 www.khorasannews.comمطالعه کنید.
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•• یادداشت روز معمای ترور ژنرال قندهار عالی بود.
••در راستای وظایف حرفه ای تان گزارشی از مدیران
رده باالی شرکت های توزیع نیروی برق تهیه کنید
که به رغم داشتن بیش از 35سال سابقه از بازنشسته
شدن طفره می روند تا چند صباحی دیگر حقوق چند
میلیونی بگیرند!
••این چه قانونی است که باغ تاالرها دارنــد که می
گویند فقط اضافه غذا را می دهیم نه میوه و شیرینی و
نه گل سر سفره عقد را؟!
••اگر قیمت مواد بازیافتی بیشتر شود مردم انگیزه
بیشتری برای تفکیک زباله از مبدأ پیدا می کنند.
••خبرنگاران روزنامه ها لطفا دربــاره ازدواج آسان
گزارشی تهیه کنید .همه به فکر پول هستند ،از باغ
تاالر گرفته تا مزون و آتلیه ها! این بی انصافیه! خانواده
عروس هم انگار خرید و فروش می کنند!
••کارکرد قبض تلفن ثابت 14هــزار تومان شده اما
هزینه قابل پرداخت 33هزار تومان است .این تعرفه
های بی خود و تحمیلی یعنی چه؟
••آقایان! راه حل همان است که قبال عرض کردم
والغیر! بخش عملیاتی محیط بانی را از بخش اداری
جدا کنید و به نیروی انتظامی بسپارید .حتی شرکت
هایحفاظتیهمباتوجهبهمحدودیتهاییکهازنظر
تجهیزات نظامی و به کارگیری آن ها دارند ،از عهده
این کار بر نمی آیند!
••در دادگاه های خانواده کاغذبازی زیاد شده! چرا
باید زنی بعد از 20سال زندگی ،شوهر پیر معتاد و
خشن او را بیرون کند و مدت طوالنی در خانه دیگران
سرگردان شود؟
••دونــرخــی شــدن بنزین فــســادآور اســت و ضمن
دوچندان شدن تورم و فشار مضاعف به قشر آسیب
پذیر ،گرفتاری هایی برای رانندگان مثل تهیه کارت
سوخت و  ...خواهد داشت .چه خوب است که دولت
مانند سابق نرخ بنزین را هر سال حدود 15درصد
گــران کند و از طرفی بــرای جلوگیری از قاچاق
سوخت در مرزها نظارت بیشتری هم داشته باشد.
••اگه دولــت محترم اعتدال این قدر نیرو می ذاره
درباره بنزین بحث می کنه ،کمی رو قاچاق بنزین کار
کنه مشکل حل می شه.
••صدای موتور هواپیما و ماشین و اتوبوس و صدای
بلندگوهای مـــدارس و وانـــت بـــاری هــا و صــدای
موتورسوارهای بی مالحظه در پیاده روهــا همراه
صدای موزیک در ماشین جوانان ،خدایا کجا بریم که
آرامش باشه؟!
••یکی از دوستان دناپالس پارسال ثبت نام کرده ولی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دو ماهی می شود که ایران خودرو ماشین را تحویل
نمی دهد .چرا دولت فقط طرف خودروسازی ها را
گرفته و به فکر مصرف کننده نیست؟
••فروشگاه رفاه در خصوص طرح فروش مردادماه و
جایزهاستیکرهایدریافتیمشتریانپاسخگونیست.
••مختار که تمام شود باز پایتخت 5 ،4 ،3 ،2 ،1و باز
دوباره مختار!
••پناه بر خدا از دست برخی مدیران شرکت های
دولتی که بیشتر از 35سال سابقه کار دارند اما حاضر
نیستند تقاضای بازنشستگی کنند .البته حق دارند.
چون 20میلیون حقوق و رانت های جورواجور بهتر
از هشت میلیون حقوق بازنشستگی است .به جای
هر نفرشان 10نفر استخدام کنید تا مشکل جوانان
حل شود.
••از مصاحبه بــا اســتــاد بــهــاء الــدیــن خرمشاهی
سپاسگزارم .خواندم و لذت بــردم .درود بر حسن
انتخابتان.
••خداییش اگه یارانه بنزین رو نقدی بدهند خیلی
بهتره و معلوم می شه به فکر مردم هستند.
••چرا نظام مهندسی طرح نظام اجرا را برداشت؟!
فــردی که می خواست ساختمان بسازد مهندس
ناظرش را نمی شناخت .حاال دوباره نظام مهندسی
برگشته به چند سال قبل و احتمال خطا و تبانی
وجود دارد.
••با سالم و عرض تسلیت ایــام ماه صفر ،مسئوالن
محترم آستان قــدس رضــوی و سپاه امــام رضــا (ع)
عاجزانه خواهشمندم به وضعیت آسایشگاه و رفاه
خادمانافتخاریرسیدگیفرمایید.بعضیآسایشگاه
ها کمبود بالش و پتو و  ...دارد.
••با توجه به این که از سال گذشته آزمــون ورودی
م ــدارس نمونه حــذف شــده و فعالیت هایی مثل
فرزانگان و شوراهای دانش آموزی و  ...در آزمون
ورودی امتیاز دارد ولی در بعضی مدارس دیده می
شود که نه تنها مسئوالن مدرسه این موارد را برای
دانــش آمــوزان بیان نمی کنند بلکه همان دانش
آموزانی را که خودشان دوســت دارنــد به این جور
فعالیت ها وا می دارند .یعنی در این فعالیت ها هم
عمال پارتی بــازی صــورت می گیرد! از مسئوالن
آمــوزش و پــرورش تقاضا دارم سری به این مدارس
بزنند.
••پهلوان یزدانی! تو هنوز هم پهلوانی .سرت را باال
بگیر .دوستت دارم قهرمان.
••با سپاس فراوان از روزنامه وزین و شجاع خراسان
و با تشکر فراوان از این که موضوع علی ضیا و جناب

نمابر05137009129 :

امیرحسین صدیق را به اطالع رساندید .سپاس.
••دولتمردانی که اقشار آسیب پذیر را فقط کمیته
امداد و بهزیستی و کارمندان زیر سه میلیون تومان می
دانید ،کسانی که نه کار ،نه زندگی ،نه هیچ درآمدی
دارند و نه تحت پوشش حمایت هیچ نهادی هستند و
زیر فشار اقتصادی له می شوند این ها کجای حمایت
شما هستند؟
••طرح سهمیه بندی بنزین و پرداخت یارانه آن به
خانواده های فاقد خــودرو از سوی اتــاق بازرگانی
پیشنهاد بسیار خوبی است که اگر دولت و مجلس
موافقت کنند قــدری از مشکالت اقتصادی مردم
کاسته می شود و اکثر مردم راضی و خشنود خواهند
شد .به امید آن.
••چرا مسئوالن به جذب نیروی راننده تاکسی های
اینترنتی در کنار خیابان ها هیچ نظارتی ندارند؟
هرکی خودرو داشته باشه ،بدون استعالم از مراجع
مربوط با هر سوء پیشینه ای اقــدام به جابه جایی
نوامیس مردم می کند!
••آقــای شفر خسته نباشید .ما به شما و ایــن تیم و
جوانان خوش آتیه اش ایمان داریم.
••کاش بالفاصله بعد از اربعین ،موکب های ایرانی
حاضر در عراق بازگردند و در جاده های خراسان برای
زائران پیاده امام رضا (ع) ،موکب برپا کنند.
••باید مقداری از بودجه طرح تحول سالمت به دام
پزشکی اختصاص پیدا کند.
••در خــاورمــیــانــه چــون منابع انـــرژی وج ــود دارد
کشورهای استثمارگر به هر طریقی سعی می کنند
جلوی پیشرفت را بگیرند و این طور القا می کنند که
باید مثل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وابسته
بود .گناه ما در نظر آن ها این است که می خواهیم
پیشرفت کنیم و آن ها نمی خواهند.
••بــه علت هزینه هــای سنگین دنـــدان پزشکی
همچنان با دندان های خراب و پوسیده می سازم.
چاره ای جز کنار آمدن با دندان های خراب ندارم.
بسیاری از مردم را می بینم که تعداد زیادی دندان
خراب در دهان دارند و از پس هزینه های دندان
پزشکی برنمی آیند .آیا نباید وزارت بهداشت چاره
اندیشی کند تا مردم به بیماری های دیگری دچار
نشوند؟!
••مگر بنزین بیت المال نیست؟ عدالت کجاست؟ چرا
باید پولدارها ماشین سوار شوند؟ بنزین را لیتری 10
هزار تومان کنید و اضافه درآمدش را به افرادی بدهید
که در نقاط دور افتاده و محروم زندگی می کنند و از
بنزین بیت المال هیچ نصیبی ندارند.





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

09033337010

@ Khorasannewspaper

التماس برای خدمت به زائران اربعین و بخاری بده استیضاح نشو!




2.1 M views



1.5 M views

2.4 M views

گلزار کنار کوبیده زعفرانی!

التماس برای خدمت به زائران اربعین

ارژنگ امیر فضلی بازیگر سینما
و تلویزیون در ویدئویی کــه از
استفاده تبلیغی از عکس رضا
گلزار تهیه کرده می گوید« :آقایی که عکس بازیگرا
و هنر پیشه ها رو استفاده تبلیغی می کنید ازش،
این کار پیگرد قانونی دارد .غیر قانونیه  .االن عکس
گلزار رو گذاشتی که چی  ...االن آقا رضای ما برای
خــودش برندیه تو برند رو اومــدی گذاشتی کنار
کوبیده زعفرونی!  ...االن مردم باور می کنن که این
جا مال رضا گلزاره  ...الاقل یک چارپایه تر تمیز بذار
پشتش »...کاربران بیشتر به شکل طنز درباره این
ویدئو نظر دادند .کاربری نوشت« :اگه واقعا این کار
کمک می کنه که یه نفر دو تا مشتری بیشتر گیرش
بیادآقایگلزاربایدکالهشروبندازههواکهتونسته
با عکسش به یه نفر کمک کنه» اما کاربر دیگری
نوشت« :این حق هر فردی است که درباره عکسش
تصمیم بگیره ،ممکنه چند وقت دیگه عکسش رو
بذارنیهجایبداونوقتنبایداعتراضکنه؟!»

کاربری در فضای مجازی پستی را گذاشت که در
آن نوشته بود« :جاده را بسته بودند .ماشینمان را
نگه داشتند و التماس میکنند در را باز کنیم تا به
زوار حسین(ع) خدمت کنند ...به این همه بزرگی
چه باید گفت؟» این پست که گویا خاطره مشترک
تمام زائران اربعین بود بازنشر زیادی شد و کاربری
نوشت« :روایتهایی که از پیادهروی اربعین میشه،
چیزی شبیه به معجزه است » کاربر دیگری نوشت:
«این که می بینی با جون و دلبهت خدمتمیکنن
و همه رو برادر و خواهر خودشون می بینن حس
مدینه فاضله رو به آدم میده امید که همه با هم مثل
همینایاماربعینباشیماونوقتدیگههیچجنگی
به وجود نمیاد و هیچ کس گرسنه و در راه نمی مونه»


بخاری بده استیضاح نشو!

ویدئوییجنجالیازمصاحبهنقویحسینینماینده
مردم ورامین با برنامه «رو در رو» در فضای مجازی
بازنشرشدکهدرآنوی ازگرفتنهشتبخاریتوسط
یکنمایندهبرایپسگرفتناستیضاحوزیریسخن
گفت .در این ویدئو مجری برنامه از نقوی پرسید :آیا
وزیرانوعدههایخاصیبهنمایندههامیدنکهگاهی
از استیضاح شون پا پس می کشن که در پاسخ نقوی
گفت«:استیضاحیرودرمجلسنهمآمادهکردهبودیم
که وزیری ( مجری در این لحظه نام فرجی دانا را می
آورد)رااستیضاحکنیمقرارشدششنفرحرفبزنن
...شباستیضاحیکنفراعالمکردمنحرفنمیزنم
...فرداشداشتازکنارمنراهمیرفتومتوجهنبود
من در کنارش دارم راه میرم و به رئیس دستگاهش
میگفتهشتتابخاریگرفتم،امضاموپسگرفتم»
کاربرینوشت«:تاوقتیشفافیتیدرراینمایندهها
نباشههمینمسائلهستومعموالآدمایبخاریگیر
همباهاشمخالفتمیکنن»



2.3 M views

هیئت دولت از این جا تشریف بردند!
1.6 M views

دفتر چه بیمه ؛جلوه دیگری از اتالف منابع ملی

خبریازقولسازمانبیمهسالمتدرفضایمجازی
پخششدکهبیانگرمصرفساالنه80میلیاردتومان
کاغذ برای دفترچه های بیمه بود .این موضوع در
بین کاربران واکنش های متعددی داشت .کاربری
نوشت« :این همه سال دارن در مورد اجرای طرح
نسخه نویسی الکترونیک حرف می زنن پس چرا
اجراشنمیکنن»کاربردیگرینوشت«:به مصرف
باالی کاغذ ،خوانا نبودن نسخه های پزشکان در
نسخه کاربنی و معطلی در بیمه تکمیلی در این
خصوص و تعویض هراز گاه این دفترچه ها رو هم
اضافهکنید»

رضا رشید پور در برنامه حاال خورشید توئیتی طنز
درباره اوضاع کنونی هیئت دولت خواند که در آن
نوشتهشدهبود«:مااالنوزیرکارنداریم،وزیراقتصاد
نداریم ،وزیر راه که استعفا کرد ،وزیر صمت هم که
استعفا کرده ،می ترسم همین روال پیش بره زنگ
بزنن هیئت دولت بگه :جانم از این جا تشریف بردن
امرتونروبفرمایید»کاربرینوشت«:مشکلینیست
که  .همین هفته پیش خانم ها رفتن ورزشگاه .کلی
فیلترشکن داریم واسه چرخ زدن تو تلگرام و توئیتر.
تو خیابونا دیوار نکشیدن .آیا این برای شما کافی
نیست؟!حاالوضعمملکتواقتصادکهمهمنیست!»
کاربردیگرینوشت«:نمیدونمچراخودمسئوالن
کهمیگنمادرحالجنگاقتصادیهستیم،فرمانده
جنگ اقتصادی رو ماه هاست انتخاب نمی کنن؟ و
االنمکهراهوصمتبهشوناضافهشده»

2.4 M views

دزدی به سبک نوین!

یکی از ویدئو ها یی که امــروز
بسیار مــورد توجه قــرار گرفت
ویدئویی بود که در آن ماشین
های صفر کیلومتر ژاپنی را که وارد کشور امارات و
به اسم صد در صد ژاپنی به کشور ایران و کشورهای
همسایهصادرمیشونددرمکانیتمامقطعاتژاپنی
آن باچینی تعویض می شود نشان می داد .کاربری
درباره این دزدی اماراتی ها نوشت« :تا وقتی ولع
تجملگراییومصرفلوکسوجوددارههمیشهیک
عده هم پیدا میشن ازش سوءاستفاده کنن.البته
اگر خودروسازی خودمون به نقطه مطلوبی برسه
شاید کمیاینوضعیتبهتربشه»
CMYK

