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غرورفرانسهزیرفشارشوونیسمآمریکایی

وقتی دونالد ترامــپ در مقابل دیدگان خبرنــگاران در کاخ
سفیدبانوکانگشت،شورهسرراازرویکتمهمانفرانسوی
خود،امانوئلماکرونکنارزدوگفت"توبایدبهترینباشی"،
این بی نزاکتی دیپلماتیک رئیس جمهــور آمریکا به پای بی
تجربگی و صراحت کالم گوینده گذاشته شد  .وقتی دونالد
ترامپ در مسیر پرواز به سمت پاریس برای شرکت در مراسم
صدمیــن ســالگرد پایــان جنــگ جهانــی اول ایــده همتای
فرانسوی خود برای تشکیل ارتش اروپایی را احمقانه خواند
 ،این توهین رئیس جمهور آمریکا به پای خشــم " ارباب ناتو "
از سرکشــی های عضو فرانسوی گذاشته شــد  .اما وقتی که
ترامپساعتیپسازترکپاریسباردیگردستبهتوئیتشد
وشکستخفتبارفرانسهازآلماندرجنگجهانیدومرابه
رخ کشید و نوشــت  ... « :پیش از آن که آمریکا از راه برسد ،آن
ها ( فرانسویان ) یادگیری زبان آلمانی را در پاریس آغاز کرده
بودنــد ، »...این دیگر ،بــی نزاکتی به یک مهمان فرانســوی
یا خشم از سرکشی های دولت فرانســه نبود  .این توهین به
فرانسه بود ؛ این تهدید فرانســه بود  .رئیس جمهور آمریکا با
این یک جمله  ،نه فقط فرانسه را تحقیر کرد بلکه با صراحت
هشداردادکهبدونکمکآمریکا،چهبسافرانسویاندرآینده
مجبورخواهندشددرپایتختاشغالشدهخود،باردیگرزبان
مهاجمانجدیدرافرابگیرند.بهنظرمیرسدشوونیسم(ملی
گرایی افراطــی  ،تهاجمی و برتری جویانــه ) آمریکایی دیگر
رعایت هیچ کشوری را نمی کند  ،حتی اگر استقالل آمریکا
را به آن کشور مدیون باشند و برای نجات آن کشور از چنگال
فاشیسمجوانانکشورشان رانیزفداکردهباشند .شوونیسم
آمریکایی پول می خواهد  ،شوونیسم آمریکایی اطاعت می
خواهد،شوونیسمآمریکاییسروریمیخواهد؛آنهمزیاد
ومطلق؛ازهمهکس،ازدوستودشمن.

نکته
چشماندازهایعربیدرخلیجفارس!
صابرگل عنبری-چندسالیاستکهرقابتاقتصادیقابل
توجهی میان شش کشور عربی حوزه خلیج فارس (با مجموع
 51میلیوننفرجمعیت)شکلگرفتهاستکهاساسامحاصره
اقتصادیقطرتوسطمحورعربستانبهدورازاینرقابتنیست.
دراینزمینه،هرکدامازاینششکشورچندسالیاستبرای
خودچشماندازهایویژهایراطراحیکردهوبراساسآنپیش
میروند.آنچهسیرپیشرفتاینطرحهاراتندترکرده،همین
نگاهرقابتیاستکهبهویژهمیانعربستان،اماراتوبحریناز
یک سو و قطر به تنهایی از دیگر سو جریان دارد .همین رقابت
بعضا در میان برخی از خود این کشــورها هم دیده میشــود،
به عنــوان مثــال امــارت ابوظبی در امــارات متحــده طرحی
بلندپروازانهرادرمقابلامارتدبیدنبالمیکندوکامالباآن
دررقابتینفسگیراست.نگاهیکلیبهمتونچشماندازهای
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و گامهای برداشته شده
نشــان از حرکــت این کشــورها به ویــژه قطــر در جهت تحقق
اهداف مدنظر اســت .البته در برخی کشورها مثل عربستان
به دالیلی نوعی کندی حادث شــده اســت ،اما وقفهای جدی
وجودندارد.اقتصادسنگبنایاینچشماندازهاست.دراین
طرحها تالش شده اســت که با تنوع بخشی به منابع درآمدی
از وابســتگی به درآمدهای نفتی به طرز چشــمگیری کاسته
شود .این مهم نیز از طریق گسترش سرمایهگذاری در خارج،
جذبسرمایهگذاریخارجی،توسعهصنعتگردشگریو...
دنبالمیشود.برخیکشورهامانندعربستانازنظام"گرین
کارت" برای جذب ســرمایههای عربی و اسالمی و راهاندازی
بزرگترین صندوق ســرمایهگذاری در جهان خبر میدهند.
هوشمندسازی شهرها و احداث شــهرهای کامال هوشمند،
تقویت بخش خصوصی وخصوصیسازی هم دیگر مشخصه
مشــترک این چشماندازهاســت .در عین حــال هم توجهات
ویژهایبهمسائلاجتماعیوفرهنگیشدهاست،ولیخبری
از توســعه سیاسی نیست .ســندهای چشــمانداز کشورهای
عربی حوزه خلیج فارس *:عربســتان :سند چشمانداز سال
*2030قطر :سند چشمانداز ســال *2030امارات :سند
چشــمانداز ســال ( 2021ابوظبی ســال *)2030کویت:
سند چشمانداز سال *2035عمان :ســند چشمانداز سال
*2040بحرین :سند چشمانداز سال.2030ناگفته نماند
که ترکیه نیز سند چشمانداز سال 2023را دارد که بر اساس
آنمیخواهدبهجایگاهدهمیناقتصادبزرگجهانبرسد.

چهره روز

ارتشبدابیزید،فرماندهسابقنیرویمرکزیارتشآمریکا
سفیر این کشور در عربستان شد.این در حالی است که
هنوز ســنا این انتخــاب را تایید نکرده و برای نشســتن بر
کرسی سفارت واشــنگتن در ریاض راهی طوالنی مانده
است.ابیزیدسابقهرهبرینیروهایآمریکاییدرجنگ
عراق ،خلیج فارس و بســیاری از جنگ ها در غرب آســیا
را دارد و از اشــراف ویژه ای نسبت به عربستان برخوردار
است.انتخابچهرهنظامیبازنشستهبرایسفارتآمریکا
در عربستان نشان می دهد ،ترامپ برای حوادث درونی
عربستان و منطقه برنامه ریزی دقیقی دارد و جنگ های
احتمالی یا در حــال وقوع منطقه ،ظرفیت خوبی اســت
برای استفاده واشنگتن از آن .البته فراموش نشود پست
سفارتآمریکادرعربستانازسال 2017خالیاست.به
نظر می رسد ،حضور یک چهره نظامی آن هم در جایگاه
ارتشــبدی و فرماندهی مرکــزی ارتش آمریــکا ،اهمیت
سفارترابرایکاخسفیدمیرساند.ضعفهاینظامی
ومستشاریعربستاندرجنگیمنموجبشدهتاریاض
هزینهسنگینیدرایننبردمتحملشودوحاالباآمدنابی
زیدکهاصالتیلبنانیدارد،بایدشاهدافزایشهمکاری
های نظامی و امنیت عربستان با طرف آمریکایی باشیم.
مسئله ای که قطعا به افزایش جنگ نیابتی عربستان در
منطقهمیافزاید.

وزیر جنگ اسرائیل در اعتراض به توافق آتش بس این رژیم با حماس استعفا کرد

موجانفجارموشک های حماس در کابینه نتانیاهو
گــروه بیــن الملــل -شکســت عملیــات
کماندوهــای رژیم صهیونیســتی در نــوار غزه
که با پاســخ موشکی حماس ســنگینتر شد و
رژیم صهیونیســتی را ناچار به قبول آتشبس
کرد ،بــه اســتعفای وزیر جنگ صهیونیســت
ها منجر شــد .لیبرمن در نطق استعفای خود
اعالم کرد با «بنیامین نتانیاهو» نخســتوزیر
رژیم صهیونیستی اختالف دارد .وی دو دلیل
اصلی برای اســتعفای خود اعالم کــرد؛ ورود
اموال بــه نوار غزه بــرای حمــاس و مخالفت با
برقراریآتشبسکنونی.بهگفتهاو«،اهمال»
و«ضعف»باعثشدکهحماسودیگرگروههای
مسلحفلسطینیوضعامنیتیجنوباسرائیل
را وخیم کنند و در این شــرایط ،نتانیاهو نباید
بــا آتشبس نانوشــته با ایــن گروههــا موافقت
میکرد .لیبرمن عالوه بر کناره گیری از پایان
همپیمانی حزبش با دولــت نتانیاهو خبر داد
تا کابینه«بی بی»در خطر ســقوط و انتخابات
زودرسقراربگیرد.
▪آرزویبربادرفتهلیبرمن

ماجرا از این قرار اســت که چند روز پیش رژیم
صهیونیستیبانفوذدادنتعدادیازنیروهای
امنیتــی و اطالعاتــی خود بــه داخل غــزه می
خواســت به ربایش چنــد نفر از اعضای ارشــد
حماسدستبزندوبعدازاجرایعملیات،ازآن
همبهعنواننشانهایازتوانمندیاطالعاتیو
امنیتی خود تبلیغ کند و گروه هــای تندرو در

اســرائیل و به ویژه متحدان نتانیاهو در کابینه
را راضی کند و هم این کــه با تخلیه اطالعاتی
از کم و کیف توان نظامی دقیق حماس مطلع
شودودرنهایتآنهارابهمحملیبرایمبادله
دونظامیاسیرخودوتحویلاجساددونظامی
دیگرقرار دهــد و از آن در انتخابــات پیش رو به
نفع راســتگرایان حاکم اســتفاده کنــد ،اما نه
تنها هیچ کدام از اهداف پیش بینی شده برای
این عملیات نفوذی محرمانه تامین نشد بلکه
به یک رســوایی اطالعاتی -امنیتی  ،نظامی ،
سیاسی و تبلیغاتی برای این رژیم تبدیل شد.
شکســت این عملیات اطالعاتــی و امنیتی به
یک درگیری نظامی تبدیل شــد که نتایج این
درگیری موازنه را به نفع حمــاس و گروه های
مقاومت تغییر داد.در جریــان این درگیری ها
حماس بیش از 470موشــک شلیک کرد که
سامانه گنبد آهنین توانســت تنها یک چهارم
آنهارامنهدمکند.عالوهبراین،حماسبرای
اولین بــار از موشــک نقطه زن کورنت روســیه
اســتفاده کرد که تغییر کیفی در تــوان دفاعی
حماس و مقاومت ایجاد کرده است .حزب ا...
با این موشک ها بنت جبیل را در جریان جنگ
 33روزه به گورســتان تانک هــای میرکاوای
اسرائیل تبدیل کرد و همین سناریو می تواند
در غزه نیز برای ایــن رژیم تکرار شــود و به نظر
میرسدیکیازعواملبرخوردمحتاطانهرژیم
صهیونیســتی بــه همین مســئله مربــوط می
شــود ،اما همزمان،شکست عملیات و تشدید

مالنیاترامپخواستار
اخراجمعاونبولتونشد

شریفی-کتابهاییکهترامپبارهامحتوایآنراچیزیجز
دروغنمیدانست،بارسانهایشدناختالفاتدرکاخسفید
نشــان داده که چیزی جز حقیقت ،آن هــا را به پرفروش ترین
هاینشرتبدیلنکردهاست.حاالمیتوان«آتشوخشم»رادر
رفتارانتقامگیرانهبانویاول«وحشت»درچهرهکارکنانکاخ
سفید و «روانی» را در تصمیمات آشفته رئیس جمهور آمریکا
مشــاهده کرد .دفتر «مالنیا ترامپ» همسر رئیس جمهوری
آمریکاسهشنبهشباعالمکردکهویخواستاراخراجمعاون
جانبولتون،مشاورامنیتملیدونالدترامپازسمتششده
است«.استفانیگریشام»سخنگویمالنیاترامپدرباره«میرا
ریکاردیل» معاون جان بولتون گفــت :موضع بانوی اول کاخ
سفیدایناستکهریکاردیلدیگرشایستگیخدمتدرکاخ
سفید را ندارد .انتشار این خبر ،گمانه زنی ها را درباره تالش
مالنیاترامپ(ساکنبالشرقیکاخسفید)،درافزایشنفوذ
خودبرتصمیماترئیسجمهور(ساکنبالغربی)گسترش
دادهاست.اقدامیکهبههرجومرجدرکاخسفیدمیانجامد.
خبربرکناریاحتمالیریکاردیلدرحالیاستکه،درهفته
گذشته«جفسشنز»وزیردادگستریآمریکابهدستوردونالد
ترامپ از ســمتش برکنار شده اســت .بر اســاس گزارش ها،
ریکاردیل با اعضای خانواده ترامپ و همچنین جیمز متیس
وزیر دفــاع آمریکا اختالف داشــته اســت .البته معــاون جان
بولتون ،تنها فردی نیست که قربانی اختالفات با بانوی اول
آمریکا شده است .پیش از این نیز شبکه ان.بی.سی گزارش
داده بود ،ژنرال «جان کلی» رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید
ممکن است به دلیل اختالف با «مالنیا ترامپ» همسر رئیس
جمهوری آمریکا و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی به زودی
ســمتش را ترک کند .او که ســال گذشته جانشــین «رینس
پریبوس» شد فردی است که توانسته نظمی نسبی را در کاخ
سفید آشــفته ترامپ برقرار کند .ژنرال «جان کلی» و همسر
رئیس جمهــوری به دلیــل اختالف بر ســر وضعیت شــغلی
مشاوران مالنیا ترامپ بارها با هم درگیر شده اند .کلی اوایل
سالجاریمیالدیچندیندرخواستبانویاولآمریکابرای
ارتقایشغلیمشاورانشراردکردهاست.رئیسکارکنانکاخ
سفید،معتقدبودکهعناوینشغلیکافیبرایارتقایاینافراد
وجودندارد،امادرنهایت«،استفانیگریشام»سخنگویمالنیا
و «آنا کریستینا نیستا لوید» مشاور اجتماعی کاخ سفید ارتقا
یافتند.ژنرالکلیهمچنینبهخاطرسفرهایکارکنانمالنیا
اختالفاتیباویداشتهاست.ویاغلباجازهپروازمشاورانو
کارکنانمالنیاباهواپیمایویژهرئیسجمهوریوهلیکوپتر
راندادهاست.اغلببرایاینافرادنیزهتلرزرونشدهبود.از
مدتهاپیشگمانهزنیهاییدرخصوصخروجاحتمالیاو
ازکاخسفیدوجودداشت.رویترزبهنقلازمنابعمطلعازدرون
دولت آمریکا نوشته است که «کریستین نیلسن» وزیر امنیت
داخلی و «ریان زینــک» وزیر امور داخلی آمریــکا نیز به زودی
دولت ترامپ را ترک خواهند کرد .بولتون ،پیشتر از سیاست
های«نیلسن»دربارهمهاجراندرمرزهایآمریکاانتقادکرده
بود.ترامپنیزسفرهفتهجاریخودبههمراهخانمنیلسنرا
کهبرایبازدیدازنیروهاینظامیمستقردرمرزجنوبتگزاس
برنامهریزیشدهبودلغوکردهاست.

تنشهــا میان غــزه و رژیم صهیونیســتی موج
انتقادات علیه لیبرمن را افزایش داد  .شلیک
 470راکــت و موشــک مقاومت خــود دلیلی
کافی برای بســیاری از احزاب سیاســی رژیم
صهیونیستیبودمبنیبراینکهوزیرجنگباید
کنارهگیری کند.در یک مورد «شــارول جال»
عضو ســابق کنســت به کانال هفت تلویزیون
رژیم صهیونیستی گفت «:لیبرمن مانند بازی
کودکان"رامبو"است ،واقعاخجالتمیکشم
که عضو حزب اسرائیل بیتنا تحت نظارت وی
هســتم؛ لیبرمن کاری جــز حــرف زدن انجام
نمی دهــد »..بر اســاس گــزارش خبرگزاری
«سما» ،اگرچه بیشتر رسانهها دلیل استعفای
لیبرمن را مخالفــت وی با شــروط آتشبس با
غزه میدانند و خود او نیز این گونه اعالم کرده
اما نباید اختالفات قبلی میــان حزب لیبرمن
و دیگر احزاب را نادیده گرفت ،اختالفاتی که
به راهپیماییهای بازگشت در مرز نوار غزه باز
میگردد؛ راهپیماییهایی که از فروردینماه
آغاز شــده و همچنــان ادامــه دارد.اختالفات
شــدیدی میان حزب لیبرمــن و حــزب «خانه
یهودی» به ریاست «نفتالی بنت» درباره نحوه
تعامــل بــا راهپیماییهــای بازگشــت وجــود
دارد .بنت همواره اعالم کــرده که لیبرمن در
برخورد با راهپیماییهای بازگشت قاطعیت
کافی را نداشته است.با این حال این دو نفر در
پایان جلسه هفت ســاعته کابینه امنیتی رژیم
صهیونیســتی که برای تصمیمگیــری درباره

آتشبس تشکیل شــده ،در بیانیهای مشترک انتخابــات زودهنــگام پارلمانــی را کــه مدتی
اعالم کردنــد موافق بــا آتشبس در نــوار غزه پیش نیــز خود احتمــال آن را داده بــود ،اعالم
نبودهاند ،بــه نتانیاهو گفتهاند بایــد اقدامات کند ولی ازسوی دیگر ،ممکن است نتانیاهو تا
محکمی علیه حماس اتخاذ شــود اما نتانیاهو پایان کار دولتش پست وزارت جنگ را همانند
با آن مخالفت کرده اســت .به نوشته هاآرتص ،پست وزارت خارجه در دســت بگیرد.با وجود
بنیامین نتانیاهــو ،حتی از توافــق آتشبس با این با اســتعفای لیبرمن به نظر نمیرســد که
گروههای نظامــی در غزه دفاع کــرد و گفت :هیچ کــدام از احزاب اپوزیســیون حاضــر به پر
«رهبریبهمعنایانجامکارهایآساننیست .کردن جــای حزب تحــت رهبــری او در دولت
رهبــری ،انجام کار درســت اســت حتــی اگر ائتالفی نتانیاهو باشــند .بنابراین با استعفای
دشوار باشد».به نظر می رسد رفتار محتاطانه او ،اکثریت دولت در کنست تا به نصف به عالوه
نتانیاهو پشت پرده ای دارد وآن چیزی نیست یک تقلیــل مییابــد و بدیــن ترتیــب ،انحالل
جز« :جلوگیــری از هــر گونه اخــال در روند کنســت و اعالم برگزاری انتخابــات پارلمانی
سازش دولت های عربی با اسرائیل » بدیهی زودهنــگام به شــدت تقویــت خواهد شــد.در
اســت با انتشــار تصاویر بمبــاران وکــودکان این میــان ،نفتالــی بنــت ،رهبر حــزب «خانه
به خــون غلتیده فلســطینی کمتــر دولتمرد یهود» یک تشکل سیاسی راستگرای دیگر که
عربی جرئــت می کرد میزبان نتانیاهو باشــد همپیمــان دولت نتانیاهــو بوده اســت ،اعالم
کرد که گرفتن پست وزارت دفاع را «حق» خود
یا به ردوبدل کردن هیئت های دیپلماتیک و
ورزشی مبادرت کند.نتانیاهو خوب می داند میداند.با وجود این ،احتمال واگذاری پست
شیوخعرباگرچهاعتقادیبهآرمانفلسطین وزارتدفاعبهژنرالذخیرهیوآوگاالنت،کههم
ندارنــد اما بــه راحتی هــم نمی توانند فشــار اکنون وزیر مسکن است ،در گمانهزنی رسانه
افکار عمومی خود را نادیده بگیرند .بنابراین ها مطرح اســت.توافق محرمانه میان آویگدور
بــه نظر می رســددر ســایه قوت گرفتــن روند لیبرمن در بهار دو سال و نیم پیش ،با بنیامین
عادیسازیروابطمیانتلآویووپایتختهای نتانیاهو برای انتصــاب او بــه وزارت دفاع ،که
عربی در خلیج فارس و سیاست تقابلی جدید باعــث برکنــاری غافلگیرکننده ژنرال موشــه
یعلون از این مقام شــد،
دونالــد ترامــپ علیــه
ژنرال یعلون را شــدیدا
ایران،بروندادامتداد
ناخشــنود کــرد و او از
تنــش تحــت الشــعاع
حزب لیکود نیــز کناره
قــرار گرفتــن ایــن دو بسیاری از کارشناسان از
گیری کرد و از آن زمان،
مسئلهبودواینچیزی
ساعت ها پیش از اعالم
بــه یکــی از جدیترین
نبودکــه نتانیاهــو در
این وضعیت خواستار کنارهگیری لیبرمن تاکید
منتقداننتانیاهومبدل
باشــد.گرچه داشتند که وضعیت سیاسی شده اســت.لیبرمن در
آن
حــاال نتانیاهــو مــورد جدید از یک سو ممکن است بســیاری از دولت های
پیشــین اســرائیل نیــز
شدیدترینانتقادهای
ســران اپوزیســیون باعث شود که بنیامین نتانیاهو پستهاییمانندوزارت
برگزاری یک انتخابات
خارجــه را داشــت ،امــا
اســرائیل ،از جملــه
این اولین بار بود که او به
ایهود باراک ،نخست زودهنگام پارلمانی را که
وزارت دفاع رسیده بود.
وزیــر و وزیــر دفــاع
پیشین ،زیپی لیونی ،مدتی پیش نیز خود احتمال لیبرمن ۶۰،ساله ،زاده
وزیر خارجه پیشــین و آن را داده بود ،اعالم کند ولی جمهوری های شوروی
پیشــین که روسی زبان
یائیر الپیــد ،رهبر یک ازسوی دیگر ،ممکن است
مادریاوست،درتحقق
حزب اپوزیسیونی نیز
دولتش
کار
پایان
تا
نتانیاهو
هدفخودبرایرسیدن
قرار گرفته است.
پست وزارت دفاع را همانند به مقام نخســت وزیری
▪جایگزیناحتمالی پست وزارت خارجه در دست ناکام بوده اســت.او در
نزدیکــی اســرائیل بــه
لیبرمن
بگیرد
روسیه و تفاهم های سه
بسیاریازکارشناسان
ســال پیش در حمالت
از ســاعت هــا پیــش از
اعالم کنارهگیــری لیبرمن تاکید داشــتند که نظامی متعدد اسرائیل به سوریه برای ضربه به
وضعیت سیاسی جدید از یک سو ممکن است آن چه «اهداف ایرانی و همپیمانانش» نامیده
باعث شــود که بنیامین نتانیاهو برگزاری یک می شد ،سهم زیادی داشت.
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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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@ Khorasannewspaper

آمارعجیبمردانخیابانیوفشنشوی 500هزارتومانیگربهها!






2.1 M views

ثبتنامگربهدرفشنشوی 500هزارتومانی!

اسکرینشاتی ازیکآگهیتبلیغاتیدرفضایمجازی
پخششدکهدرخصوصاولیندورهتخصصی گربه در
ایران و برگزاری مراسم (  CAT SHOWفشنشوی
گربهها) توضیحاتی را ارائــه کــرده بــود .در تماسی
مشخص شد هزینه شرکت در اولین دوره تخصصی
گربه در ایران 500هزار تومان است .کاربری نوشت:
«من  6ماهه بچمو می خوام ببرم شهربازی نمی برم
چون  50تومن خرج داره بعد اینا برای فشن شوی
گربه شون 500هزار تومن میدن ثبت نام کنن» کاربر
دیگری نوشت« :فخر فروشی و به رخ کشیدن فاصله
طبقاتیدارهبیدادمیکنهوهرروزبیشترمیشه».


1.2 M views

مسئوالن گوش کنند!

ویــدئــویــی در فــضــای مــجــازی
پــخــش شــد کــه در آن یــکــی از
اهــالــی خــوزســتــان در حضور
استاندار خوزستان و رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور شروع به درد دل می کند ولی هیچ کدام از
مسئوالن اهمیتی به این موضوع نمی دهند .این
حرکت مسئوالن باعث شد کاربران فضای مجازی
انتقاداتی به این موضوع داشته باشند .کاربری
نوشت« :دیگه کم کم سطح توقع از مسئوالن داره
میرسه به اینکه ازتــون می خوایم الاقل موقعی
که باهاتون حرف میزنیم پشتتون رو به ما نکنید».
کاربر دیگری نوشت« :چطور باور کنیم مسئوالنی
رو که ادعا می کنن خادم مردمن ولی حال و حوصله
شنیدن حرفاشونم نــدارن» کاربری هم نوشت:
«اینکه مردم ولی نعمت مسئوالن هستند قبول
اما بیان انتقاد هم جا و مکانی دارد اینجوری هیچ
مسئولی دیگه نمی تونه تو هیچ مراسمی شرکت
کنه و تازه هیچ مراسمی هم درست برگزار نمیشه».

1.1 M views

1.8 M views

آن روی سکه برخورد حجتی و کشاورز طبسی

ویدئوی برخورد وزیر کشاورزی با
میرزاعلیشجاعیپیرمردطبسی
کــه بــرای او شعر خــوانــد اگرچه
انتقادهاییرابرانگیختامابرخی
کاربران از زاویــه متفاوتی به آن
نگریستهاند.کاربرینوشت«:حجتیکسینیستکه
امروز و دیروز اومده باشه تو کشاورزی .از قدیمیهای
جهاده.رویعملکردششایداختالفباشهامامنش
یازتکبرشزبانزده.یادمنمیادوقتیفیلمشکه
دور 
دست یک جوان سیستان و بلوچستانی رو میبوسه
منتشرشدسروصداشدهباشه».حتیخوداینکشاورز
نیز در گفت وگویی که دیروز منتشر شد تصریح کرد :
«خدا خیرش دهد وزیر آدم خوبی بود ،اگر آدم خوبی
نمیبود،نمیایستادکهمنصحبتکنمیاصحبتمرا
تمامکنمیااینکهدستمرابهشانهاشبزنم».کاربری
نوشت « :گوش دادن به حرف مردم کمترین کاریه که
یکمسئولبایدانجامبده».

آمار مهاجران تحصیل کرده ایرانی در اتریش

تصویریازمطلبروزنامهاتریشیدربارهآمارمهاجران
ایــرانــی منتشر شد و واکنش کــاربــران شبکه های
اجتماعی را به دنبال داشت .در بخشی از این مطلب
آمده است« :در بین مهاجران ایرانی درصد تحصیل
کرده ها بیشتر از درصد تحصیل کرده های اتریش
اســت!» کاربری نوشت« :آخــه این جا هرچی درس
بخونییابایدپارتیداشتهباشیکهکارپیداکنییاباید
با مدرک دانشگاهی بری توی مغازه بابات کار کنی!»
کاربردیگرینوشت«:متاسفانهبعضیهافکرمیکنن
همین که درس شون تموم بشه باید میز و اداره شون
آماده باشه و دولت براشون بفرما بزنه تا کار کنن و اگه
کارنداشتهباشنبایدبذارنبرن».کاربریهمنوشت:
«اگهجوونیتویکشورخودشکارداشتهباشهوبتونه
بهکشورخودشخدمتکنهبهفکرمهاجرتنمیفته».




1.5 M views

مردان خیابانی هفت برابر زنان خیابانی!

2.4 M views

خلیج فارس فقط اسمش مهمه؟

تصویری از ساحل خلیج فارس در کشور ما و تصویری
از ساحل خلیج فارس در دبی در فضای مجازی مورد
مقایسهقرارگرفتوواکنشکاربرانفضایمجازیرا
درپیداشت.کاربرینوشت«:آقامیگمیهوقتبهرگ
آریاییمون بر نخوره ولی رگ گردن که فقط واسه اسم
جعلیازخلیجهمیشه فارسنبایدبادکنه.هاا؟»کاربر
دیگری نوشت « :باید برای بچه هامون از حاال فرهنگ
سازیکنیمشایداونابتوننخودشونرونجاتبدن».

آماریدرفضایمجازیپخششدکهدرآنباانتخاب
عنوان «مــردان خیابانی » برای کسانی که مزاحم
نوامیس مردم می شوند  ،آمده بود« :به ازای هر یک
زن خیابانی هفت مرد خیابانی وجود دارد و هفتادو
سه درصد مردان خیابانی (مردانی که چشمشان
دنبال زنــان اســت) متاهلاند » .کاربری نوشت:
«به نظر می رسد اگر این مسئله جدید در دستور
كار پژوهشگران و مدیران قرار نگیرد و فحشا را به
صورت سنتی ،فقط یك مسئله زنانه ببینند ،جامعه
به زودی با بحرانهای غیرقابل حل و شاید هم
غیرقابل كنترل ،روبه رو خواهد شد ».کاربر دیگری
نوشت« :این افراد بیمار هستن و ضمن تالش برای
درمانشون باید با برخورد قضایی هم متنبه بشن».

یادداشت
علی حیدری

international@khorasannews.com

تحریم های ایران و ظرفیت های عراق

ســیزده آبان ماه دور دوم و تکمیلی تحریم های آمریکا علیه
ایران که با خروج این کشور از برجام در روز  18اردیبهشت
ماه کلید خورده بوده ،آغاز شد.این تحریم ها شامل صنعت
نفــت و گاز و پتروشــیمی ،کشــتیرانی و نظام بانکــی ایران
می شــود .در این باره کاخ ســفید ادعا کرده کــه دارو ،غذا،
محصوالتکشاورزیوتجهیزاتپزشکیهمچنانازتحریم
معاف هســتند و تجارت آن ها مانند گذشــته ادامه خواهد
داشت که البته در این باره شبهه وجود داشته و محمد جواد
ظریف وزیر خارجه ایران با اســناد و مدارکی کــه ارائه داد،
دروغ بــودن این ادعــا را اثبــات کرد.اصلی تریــن صادرات
ایران به کشــورهای مختلف نفت و گاز و پتروشیمی است و
در این باره برخی کشــورها همچون هند ،چین ،کره ،ژاپن
و ترکیه و برخی کشــورهای دیگر متعهد شدند با کم کردن
سهم واردات خود از انرژی ایران برای مدت شش ماه شامل
معافیت شوند.هر چند این تحریم های یک طرفه بر خالف
تحریم های گذشــته از منظر جامعه جهانی هیچ پشــتوانه
قانونی و حقوقی نداشته و قطعنامه های سازمان ملل و نیز
همراهی اتحادیه اروپا را نیز به همراه ندارد اما نگرانی های
شرکت های بزرگ ازتبعات این تحریم ها باعث شده تا آن ها
با احتیاط باال به تجارت با ایــران بپردازند.در این خصوص
برخی کشورهای همسایه همانند ترکیه ،افغانستان و عراق
به دلیــل میزان بــاالی تجارت با ایــران و مرزهــای طوالنی
خاکــی ،به نوعــی گلوگاه های تنفســی کشــور در شــرایط
فعلی به شــمار می روند.در بین این کشورها عراق به دلیل
پیشــینه مذهبی مشــترک ،نزدیکی دو ملــت ،روابط قوی
سیاستمدارانوحاکمانبغدادباتهرانونیزنیازمندیهای
متنوع و بسیار باال ،بازاری اســت که با برنامه ریزی صحیح
و همه جانبه می تواند راه خوبی برای پشــت ســر گذاشتن
چالش کنونی ما در حوزه تجارت باشد.این مهم وقتی بارزتر
می شــود که بدانیم موضع قاطع رهبران ،سیاستمداران و
مردم عراق در قبال تحریم ایــران ،محکومیت آن و لزوم بی
توجهیبهآناستکهنشانمیدهدزمینهالزمومناسبیدر
اینکشوربرایتجارتوجوددارد.اگرچهآمریکابهعراقیک
معافیت موقت از تحریمها به مدت 45روز برای تداوم خرید
گاز مایع و برق از ایران داده و اعالم کرده که ،این معافیت به
عراق مجال میدهد تا اقداماتی را برای استقالل [بخش]
انرژی در پیش گیرد؛ اما مقامــات بانک مرکزی عراق گفته
بودند که اقتصاد این کشــور ،چنان با ایران ارتباط نزدیکی
دارد کــه بغداد از واشــنگتن برای مســتثناشــدن از برخی
تحریمهادرخواستخواهدکرد.صنعتنفت و گاز و نیزبرق
عراق و هیچ کشوری توانایی تغییر سیستم خود در 45روز و
حتیچندماهرانیزنداردواینموضوعیاستکههمهطرف
ها از جمله آمریکا ،عراق و ایران به آن آگاهی کاملی دارند.
در بخش های دیگر نیز کم و بیش وضع به همین گونه است
و عراق نمی تواند به راحتی تغییر مسیر دهد و مایحتاج خود
را از کشوری دیگر تامین کند.این در حالی است که اصو ًال
انگیزه و اراده ای نیز برای این موضــوع نزد مقامات عراقی
وجود ندارد چرا که می دانند این وضعیت موقتی(ولو چند
ســال) بوده و ایــران و عراق دو همســایه بزرگ هســتند که
ارتباطات عمیق سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر
دارند.در ایــن باره می توان به مواضع عــادل عبدالمهدی،
برهم صالح و حلبوسی در سطح مقامات مسئول و نیز سید
عمار حکیم ،هــادی عامــری ،نــوری مالکی و ایــاد عالوی
در ســطح رهبران سیاســی اشــاره کرد که این تحریمها را
ناعادالنه ،یک جانبه و غیر قانونی خواندهاند که از آن تبعیت
نخواهند کرد.ایران در ســال  96بیش از  6.5میلیارد دالر
صادرات به عراق داشته و به همین اندازه نیز واردات داشته
که رقمی  13میلیارد دالری را شــامل می شود که طی سه
سال گذشــته دنبال شــده و بیش از دو میلیارد دالر بیشتر
از تجارت ما با همسایه شمالی یعنی ترکیه است.در همین
خصوصجعفرالحمدانیرئیساتحادیهاتاقهایبازرگانی
عراق اعالم کرد که در  6ماه اول سال جاری میالدی میزان
مبادالت نسبت به شش ماهه مشابه ســال  2017از چهار
میلیارد دالر به 6.4میلیارد دالر رسید.وی گفت :همچنین
تعداد زائران و گردشگران عراقی به ایران طی شش ماه اول
سال جاری میالدی حدود  17درصد افزایش یافته است.
به گفته وی ،میزان صدور گاز و برق ایران به عراق نیز در این
مدتحدود 40درصدافزایشیافتهاستکهاینارقامنشان
می دهد ،به رغم وجود مشکالت ،اراده دو کشور بر افزایش
همکاری ها و روابط اقتصادی استوار اســت.این در حالی
است که کلیه محصوالت و خدمات مورد نیاز عراق در حوزه
های مختلف از سوی ایران قابل تامین است و تنها نیازمند
شناختدقیقاینبازارهستیم؛محصوالتیازقبیلماشین
آالت صنعتی ،مواد معدنی ،پالســتیک ،محصوالت آهن و
فوالد و محصوالت خوراکی همه جزو محصوالتی هســتند
که از ایران قابل تامین است.تجارت عراق در سال گذشته
بیشاز 190میلیارددالربودهکه 13میلیارددالرتجارتبا
ایران کمتر از هفت درصد را شامل می شود که می توان این
رقم را بسیار باالتر از حد کنونی برد و به بیش از  20میلیارد
دالررساند.تجارتباارزهایملیوهمچنینارزهاییبهجز
دالر نیز عاملی خواهد بود که بدون دغدغه تجار و بانک های
عراقیبتوانارزشمراوداتراافزایشداد.سفراتباععراقی
به ایران به عنوان توریست نیز یکی از راه های افزایش درآمد
ارزیوایجاداشتغالاست.درپنجماهنخستامسالبیشاز
 1.3میلیون نفر از اتباع عراقی به کشورمان آمدند که حدود
 40درصد از ورود کل گردشــگران خارجی( )3.1به ایران
را شامل می شود .نکته مهم تر این که آن ها بیش از متوسط
خرج گردشگران در جنوب غرب آسیا که  1340دالر است
هزینه می کنند زیرا به صورت خانوادگی سفر کرده و برای
مدتــی طوالنی می مانند و بیشــتر نیــز با انگیزه پزشــکی و
درمانی به ایران سفر می کنند.تسهیل خدمات دهی به این
طیف و فراهم کردن شرایط الزم برای گذران دوران نقاهت
به همراه خانواده نیــز می تواند درآمد ارزی بســیاری برای
کشــور ایجاد کند.عراق ،افغانســتان و ترکیه کشــورهایی
هســتند که می توانند در شــرایط فعلی و تحت تحریم های
یک جانبه آمریکا علیه ایران بخش زیادی از بازار صادراتی
کشور را به خود جذب کنند ،گردشگران زیادی برای کشور
فراهم کننــد و عالوه بــر ارز آوری برای کشــور ،باعث ایجاد
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور باشند.شاید بتوان
گفتتحریمهاییکهبرایهمه کشورهاودرشرایطعمومی
باعث فرسایش و تضعیف کشورها می شوند می توانند برای
شــناخت بهتر ظرفیت های اقتصادی و تجــاری در محیط
خارجی همچون شــناخت بازار همســایگان و ارز آوری در
این حوزه موثر و مفید واقع شــوند؛ به ویژه کشورهایی که از
نظر تاریخی ،فرهنگی و دینی اشتراکات زیادی با ما دارند.
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