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ماکرون رفتنی است ؟
نیکوالیسارکوزیپیشازآنکهکلیدکاخالیزهرابهفرانسوااوالندتحویلدهد،
گفته بود که «ملت راه خود را ادامه میدهد .این ملت قدرتمندتر از سرنوشت
مردانیاستکهبهآنخدمتمیکنند».شایدایندرستترینتعبیربرایمردم
فرانسهباشد.تاریخسیاسیاینکشورباانقالببنانهادهشدهاست.فرانسوی
ها با این که به خیابان ها بیایند غریبه نیستند .آن ها در چهار هفته اخیر نیز در
قالب جنبش «جلیقه زردها» موجب اختالل گسترده در این کشور شده اند،
اعتراضاتی که نمونه مشابه آن برخی رهبران سابق فرانسه را به زانو درآورده
است.روزنامهفرانسویلیبراسیوندربارهاولینجرقههایاعتراضمینویسد
نشهریجواناهلسنهمرن،شهرینزدیکبهپاریس،روزدهم
کهدورانندهبی 
اکتبردرصفحهایدرفیسبوکفراخوانیبرایراهبندانسراسریدراعتراض
به افزایش مالیات بر سوخت به راه انداختند .فراخوانی که بیش از ۲۰۰هزار
نفر در شبکه اجتماعی «فیسبوک» قول شرکت در آن را دادند .پس از آن بود
که روز هفدهم نوامبر اولین اعتراض سراسری در فرانسه با شرکت ۲۸۰هزار
نفر برگزار شد .با گسترش اعتراضات ،دولت فرانسه طرح افزایش مالیات بر
سوخت را که قرار بود سال  2019اجرایی شود ،لغو کرد اما این اقدام نه تنها
باعث نشد که آن ها به خانه هایشان بازگردند،بلکه به تعداد مطالبات آن ها
نیز افزوده شد .معترضان این امتیازات را نادیده گرفته اند ،آن ها گفته اند که
برای اصالحات خیلی دیر شده است .بر اساس نظرسنجی موسسه «»Elabe
 ۷۸درصدفرانسویهاموافقتدولتباتعلیقیکسالهافزایشبهایسوخت
را ناکافی دانستند و معتقدند که هزینههای زندگی افزایش خواهد داشت
بلومبرگ نیزاز حمایت  75درصد فرانسویان از اعتراضات خبرداده است.
حاالسوالایناستکهآیا«وضعیتزرد»برایماکرونبه«وضعیتقرمز»تغییر
حالت می دهد؟ و جوان ترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه ،وداعی زودهنگام
با کاخ الیزه خواهد داشت؟ در انقالب سال  1789که با شورش «باستیل»
آغاز شد ،کارگران فرانسوی بیش از مالیات ،از نابرابری اقتصادی و تحوالتی
که حاکمان کشور از آن بی خبر بودند ،رنج می بردند .اکنون به نظر می رسد
رئیسجمهورامانوئلماکروننیزاینحسدرونیرااحیاکردهاست.حسیکه
نه تنها «جلیقه زرد» ها ،بلکه آحاد مردم ناراضی را به خیابان ها کشانده است.
درزمانیکهپوپولیستهاهرچهمیخواهندبهزبانمیآورندوانجاممیدهند،
سیاستمداریکهنتواندبهمردمعادیاطمیناندهدکهآنهارادرکمیکند،
بهمنجالبفروخواهدرفت.تهدیدیکهحاالهشتمینرئیسجمهورفرانسهاز
زمانتاسیس«جمهوریپنجم»توسط«شارلدوگل»باآنروبهروست.بههمین
دلیل است که دانش آموزان و دانشجویان ،مردان و زنان بازنشسته ،اعضای
اتحادیههایکارگری،کامیوندارانواعضایاتحادیهکشاورزان،هرچندکه
جلیقهزردبرتنندارند،بهخیابانهاآمدهاند.

سرعت تغییرات علت نارضایتی مردم
اکونومیست که البته روزنامه حامی لیبرالیسم کالسیک و بازار آزادی است
اخیرا در مقاله ای نوشته که «پیروزی ماکرون در انتخابات  ۲۰۱۷امیدی
را برای فرانسه ،اروپا و جهان در پی داشت .او از زمان ورود به کاخالیزه
اصالحاتی را در زمینه آموزش و بازار کار اجرایی کرد اما فراموش کرده
است که دموکراسی نیاز به رضایت مداوم مردم نیز دارد ».قشر کارگر به
دلیل اصالحات اقتصادی حامی کسب و کار و اجرای طرحی برای کاهش
مالیات ثروتمندان ماکرون را «رئیس جمهور ثروتمندان» می نامند .اگرچه
برخی تحلیل گران معتقدند ماکرون با کاهش مالیات ثروتمندان سعی در
تشویق به خصوصی سازی و کوچک کردن بنگاه های هزینه ساز دولتی
دارد و حتی میزان نرخ بیکاری -اگرچه همچنان باالست و  ۹/۱درصد
را نشان میدهد -نیز در زمان ریاستجمهوری او کاهش یافته است اما
این اصالحات شتاب زده رئیس جمهور فرانسه واکنش قشر متوسط و فقیر
فرانسه را در پی داشته است .بنابراین شاید نتوان همه این نارضایتی را
ناشی از ناکارآمدی دولت یک ساله وی دانست بلکه موجی که اکنون فرانسه
را فرا گرفته ،انباشت نارضایتی هایی است که طی هشت سال گذشته به
دلیل اعمال ریاضت اقتصادی مردم را به ستوه آورده و آن ها را به سمت طبقه
فقیر سوق داده است.
سرانجام ماکرون چه خواهد شد؟
ماکرون بعد از عقب نشینی مرحله ای از افزایش قیمت سوخت و سپس لغو
آن اکنون از ترمیم کابینه و برکناری برخی مقامات سخن به میان آورده است .
پالسیکهخیلیهامعتقدندمعترضانرابهافزایشمطالباتشانتحریککرده
است .ماکرونغیرازبازیمتزلزلخوددرمقابلمعترضانازیکپاشنهآشیل
جدینیز رنجمیبرد.وقتیسالگذشتهامانوئلجوانبدونتکیهبرهیچکدام
ازنیروهایسیاسیسهگانهجامعهفرانسهیعنی احزابچپ،راستهاوراست
های افراطی با تاسیس حزبی جدید و در شرایطی که جامعه فرانسه خسته از
سیاستمدارانسنتی دربینانتخابمیانراستافراطیبهرهبریمارینلوپن
وماکرونقرارگرفتهبودندتوانستبهکاخالیزهراهیابدفکرنمیکرداینمسئله
بتواند به یکی از نقاط آسیب پذیری او تبدیل شود .وی عمال امروز در احزاب
سیاسی فرانسه هیچ حمایتی را پشت خود ندارد .در عین حال یکی دیگر از
مواردی که می تواند ماکرون را به ماندن در کاخ الیزه امیدوار کند پراکندگی
طیفمخالفاناوستکهامروزهگسترهای ازمردمعادیتاراستهایافراطی
وچپهایدوآتشهوحتینژادپرستانضدمهاجرترادربرمیگیردچیزیکه
شاید بتواند به کمک ماکرون بیاید هرچند به نظر می رسد همه این افراد فعال
دریکچیزباهماشتراکنظرپیداکردهاندوآنهممقابلهباشرایطبغرنجفقرو
درماندگیدرمقابلهزینههایزندگیاست.آیندهماکروناکنونبیشازآن
که در دستان خودش باشد به بازی مخالفان او گره خورده است مثال این که
جلیقهزردهاتاچهحدبتوانندهمچنانموتورمحرکایناعتراضاتراروشننگه
دارندوطیفهایجدیدراوارداینکارزارکندیا آمدنتمامقدراستافراطیو
رهبرانشازجملهمارینلوپنبهمیدانکهممکناستبخشیازجامعهفرانسه
و معترضان رانگرانکندوبهخانهبازگرداند هماننگرانیکهشایدمهمترین
عامل رای آوردن ماکرون بود  .فرانسه در برهه ای مهم از تاریخ خود قرار گرفته
استآیاانقالبدوبارهمرکزانقالبیخواهدبودکههمچونانقالبکبیرسال
  1789قارهسبزرابهلرزهدرخواهدآورد؟

مجبور به کوچک کردن باقی مانده صفحات شدیم

به دلیل مشکالت در واردات کاغذ ،از امــروز تا
اطالع ثانوی صفحات رویه روزنامه خراسان هم
در قطع کوچک منتشر خواهد شــد .چند روز
پیش به دلیل کمبود کاغذ مجبور شدیم برخی از
صفحات الیه را در قطع کوچک منتشر کنیم اما
متاسفانه طی هفته های اخیر به دلیل ادامه پیدا
کردن مشکالت در واردات کاغذ ،کاغذ های قطع
بزرگ روزنامه وارد بازار نشد به گونه ای که مجبور

شدیم باقی مانده صفحات را نیز در ابعاد کوچک
منتشر کنیم .از آن جایی که بخش اعظم کاغذ
مورد نیاز روزنامه ها وارداتی است ،طی ماه های
گذشته افزایش قیمت ارز باعث افزایش بسیار
زیاد مواد اولیه از جمله کاغذ شد .این موضوع
منجر به تعطیلی چند روزنامه و کاهش و کوچک
شــدن برخی صفحات روزنــامــه خــراســان شده
است .البته با وجود گرانی و کمبود کاغذ طی

بهارستان پای کار بیمارستان حاشیه مشهد
پس از این که همه درها و بارقه های امید در
دولت و به خصوص وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی برای ساخت بیمارستان
حاشیه مشهد بسته و خاموش شد ،حال با
پیگیری های «روزنامه خراسان» ،جمعی از
نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای
اسالمی از پیگیری برای اختصاص بودجه
بــه ایــن پـــروژه و خ ــروج بیمارستان 540
تختخوابی شهرک شهید رجایی مشهد از
کما خبر دادند.
به گزارش «خراسان» ،چهارم آذرماه امسال،
وقتی که وزیــر بهداشت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی برای افتتاح چندین پــروژه درمانی

محمدجوادآذریجهرمی گفت:روزگذشته جلسهایباموضوعترخیصگوشیهایهمراهبرگزارواعالمشدکههماکنون ۱۲۰هزارگوشیبهصورتمستقیم،توقیف
و ۶۰۰هزارعددگوشیهمدرگمرکتوقیفشدهاست.اینتعدادگوشیبراینیازیکماهبازارکافیاست.امامسئلهچرخهوارداتبایدحلشود.هماکنونتعداد
واردکنندگانمحدوداست،بههمیندلیلبناشدهوزارتصمتبرایکسانیکهآمادگیوارداتدارند،فراخواندهدوبرایگروههایجدیدمجوزوارداتصادرکند.

بــه مشهد سفر کــرده بــود ،مــوضــوع ساخت
بیمارستان  540تختخوابی حاشیه شهر
مشهد نیز به عنوان مطالبه بیش از یک میلیون
حاشیه نشین شهر مشهد از سوی روزنامه
«خراسان» پیگیری شد؛ هرچند دکتر قاضی
زاده هاشمی اعالم کرد که «وزارت بهداشت
هیچ پولی برای ساخت بیمارستان حاشیه
شهر مشهد نـــدارد» حــاال در آستانه تقدیم
بودجه  98دربــاره ساخت ایــن بیمارستان
حاشیه شهر با  3نفر از نمایندگان گفت و گو
کردیم.شما می توانید مشروح این گزارش
را در روزنــامــه خــراســان رضــوی یا در سایت
 khorasannews.comبخوانید.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• چراسازمان خصوصی سازی سودسهام
عدالت بعضی ازاقشارکم درآمــدرا هنوزبه
حساب شان واریزنکرده است؟
•• دوســت عزیزی که به افزایش حقوق فعال
کالمی کارمند ایراد می گیری! دولت هم این
را می خواهد که تو برای کارمند حرف بزنی
وکارمند بــرای تو .برادرجان اصل مطلب را
پیگیرباشکههردومانبهزیرخطفقررسیدیم.
•• نحوه کنار رفتن بعضی از مدیران بازنشسته
از سمت هایشان ،منو یاد کندن آدامــس از
روی فرش می اندازه که با هر ترفندی باز هم
از فرش جدا نمی شه!
•• من زنگ زدم یکی ازنمایندگی های ایران
خــودرو درمشهد وپـــژو 206می خواستم،
قسمت فــروش می گه هم امانتی مشتری
داریم وهم کارتکسی! سوال این جاست وقتی
می گه کارتکسی هم داریم شما چه برداشتی
دارید؟ ازنظر بنده کارتکس یعنی فروش بین
کارخانه ومشتری .این جوری یعنی دالل،
خود کارخانه است و همه مردم سرکارند.
•• انگار خاک مرده روی بازار و کاسبی پاشیده
اند بیش از 50سال است کاسب بازارم تا االن
چنین کسادی و رکودی ندیده بودم .متشکرم
از دولت و مسئوالن بابت خون دل خوردن
های کسبه خرد بازار!
•• آیــا یک ماهی فــروش می تواند گــردو هم
بفروشد؟!پسچرانظارتینیست؟بهلبنیاتی
هم می روی انــواع واقسام چیزها می بینی
حتی نان خشک و شیرینی ! در مغازه های
سبزی فروشی هم که جای آلوده ای است می
بینیم که قارچ می فروشند!
•• افزایش قیمت خودروهای ثبت نامی که
چند ماه از موعد تحویل شان به بهانه تحریم
قطعاتگذشتهخیانتبزرگخودروسازاندر
حق مردم است.قوه قضاییه وسازمان بازرسی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

بااینقانونظالمانهقاطعانهبرخوردکندوداغ
مردم را بیشتر ازاین نکند.
•• سال ها قبل به هدفمندی یارانه ها حمله
کردند و گفتند گداپروری اســت .بــرای من
سواله که  200هزار تومان به خانواده کارمند
دادن به عنوان سبد حمایتی اسمش چی
میشه؟هدفدولتازاینبرخوردتحقیرآمیز
با کارکنانش چیه؟!
•• چرا کسی با ایران خودرو به خاطر بدقولی
در تحویل خودرو برخورد نمی کند؟
•• خراسان عزیز واقعا این جور که می گن شهر
قوچان از راه آهن مشهد گرگان حذف شده
یا فضاسازی سیاسی جناحی فضای مجازی
است؟ لطفا اطالع رسانی کنید.
•• مدتی است بیمه تکمیلی جانبازان را قطع
کرده اند .لطفا رسیدگی کنید.
•• کاش رئیس جمهور بازرسان ویژه ای را به
ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
سراسر کشور بفرستد تا بی نظمی ،رشوه
گیری و برخورد بد با ارباب رجوع را از نزدیک
ببینند و به اطالع شان برسانند.
•• شرکت های خودرو ساز به سوی گرانی می
تازند و کسی هم جلوی آن ها را نمی گیرد.
•• بنده سه ساله ازکاراخراج شده ام و بیمه
هم نیستم .حسابم که سه ساله بیشترین
موجودی آن  1400بوده ،نه سبدکاال دارم نه
سهام عدالت .نمی دونم دستم رو به کجا دراز
کنم وبه چه کسی اعتراض کنم!
•• متاسفانهآقایروحانیبهدلیلسوءمدیریت
دولتش وپاسخ گو نبودن در قبال کارهایی
که انجام داده سوال دانشجو راباسوال پاسخ
میدهد!
•• چراترم تابستانی دانشگاه هاشامل وام
دانشجویی نمی شود؟
•• چــه جــالــب اس ــت کــه از اســتــانــداری به

نمابر05137009129 :

سازمان حج و زیــارت می رود! ظاهرا هدف
در مسئولیت باقی ماندن و پست داشتن
است و بس!
•• به آن مخاطب گرامی که انتقادی درباره
جناب گلزار داشتند  ،الزم است ذکر کنم اگر
فرددیگریجزآقایگلزاربیایدازتعدادبیننده
ها روز به روز کاسته می شود ،چند روز پیش
عزیزی از تواضع وفروتنی این بازیگر ومجری با
استعدادتمجیدکرد،پسبدانید«برندهباش»
فقط باآقای گلزار برنده باش است.
•• سردار نقدی اطالعات مربوط به کوروش را
از چه منبعی می آورد؟
•• باید به آن دانشجوی منتقد واالمقام که در
مقابل رئیس جمهور با شجاعت مسائل روز را
درسمنان با ارائه راهکار حتی جلوتر از بعضی
مسئوالن بیان کرد تبریک گفت.
••جریمه تولید کنندگان کاال به خاطر گران
فروشی به چه درد مردم می خورد؟ مردمی
که دارند گران خرید می کنند و داد می زنند
و دادشان به جایی نمی رسد اصال میلیاردها
دالر جریمه کنند مشکل گرانی اجناس حل
نمی شود .باید گرانی ها در اختیار استان ها
باشد تا مغازه به مغازه بررسی شود و لیست
قیمت کاالها به هر مغازه داری داده شود.
•• با وجــود ایــن همه تحصیل کــرده فیزیک
وانرژیهستهایچرابایدیکمسئولسیاسی
کههیچآشناییباانرژیهستهاینداردرئیس
کمیسیون هسته ای در مجلس باشد؟
•• واقعا آدم از دیدن بازی های پدیده لذت می
برد .خدا کند سرنوشت این تیم به آسیایی
شدن ختم شود ان شاءا. ...
••تاکنون  11باربرای استیفای حق سپرده
گذارانتوسفرزانگانپیامنوشتمکهخراسان
عزیز هم چاپ کرده اما متاسفانه مسئوالن
اقدامینکردهاند.ماتاکیبالتکلیفبمانیم؟!





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

چند ماه گذشته روزنامه خراسان تالش کرد طبق
روال معمول منتشر شود .اما حاال با ادامه کمبود
کاغذ قطع بزرگ در بازار آزاد مجبور شدیم تمامی
صفحات روزنامه را در قطع کوچک منتشر کنیم.
این موضوع ممکن است برای مدت دو تا سه هفته
به طول بینجامد یا تا مدت نامعلومی ادامه پیدا
کند .مخاطبان گرامی از همراهی تان با روزنامه
قدیمی خراسان متشکریم.

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

سفیر جدید شعبده باز و بیمارستانی که غریق نجات الزم داشت!
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بیمارستانی که غریق نجات الزم داشت!
فیلمی از یک بیمارستان در شهرستان شوش
منتشر شد که به دلیل بارندگی دچــار آب
گرفتگی شده بود .کاربری با دیدن این ویدئو
نوشت« :انگار استخره با این حجم از آبی که
توی سالن ها جمع شده» .کاربر دیگری نوشت:
«خدا رو شکر این بیمارستان همه چی داره فقط
به چند غریق نجات نیاز داریم تا بیمارانی روکه
توی آب میفتن بتونیم نجات بدیم» .کاربری هم
نوشت« :باید اون پیمانکاری که این بیمارستان
رو ساخته جریمه سنگینی بکنن و از انجام کار
مهندسی عزلش کنن که دیگه این جوری یک
ساختمون رو آب بندی نکنه»



2.1 M views

مهریه های عجیب و غریب

جانمردموکلکلرانندگانشرکتواحد

تصویر صفحه شروط ضمن عقد سند ازدواجی
در فضای مجازی پخش شد که در آن خانمی
یکی از شرط های ضمن عقدش با سواد کردن
 10کودک محروم از تحصیل توسط شوهرش
بود .در کنار این تصویر ،گزارش جدید الجزیره
از مهریه های عجیب و غریب در ایران نمود
بیشتری پیدا می کرد 10« .آهو از کو ههای
منطقه ۱۹۷۸ ،توپ تنیس ،دو هزار قطعه نبات،
 ۱۰۰هزار لیتر بنزین ۱۱۰ ،کیلوگرم گل یاس،
سفر به  ۱۲۰پایتخت جهان ۱۰۰۰ ،بار سفر به
کربال با پای پیاده ۱۰۰ ،تابلوی نقاشی و ۵۰۰۰
قطعه مرجان دریایی و »...از این مهریه های
عجیب بود .کاربری نوشت« :چقدر تفاوت وجود
داره بین آدم کوته بین و بزرگ منش این رو از
توی خواسته هاشون از زندگی هم میشه دید»

ویدئوی اسفناک و البته متعجب کننده ای در
فضای مجازی پخش شد که به خطر افتادن جان
مسافران دو اتوبوس را هنگام کل کل دو راننده
اتوبوس موقع پیچیدن در گذرگاهی نشان می
داد .کاربری نوشت« :بازی با جان مردم به خاطر
کل انداختن رانندگان شرکت واحد دیگه واقعا
نوبره» .کاربر دیگری نوشت« :فکر کنم اینا فکر
کردن دارن با پلی استیشن بازی می کنن و اال
توی عصبانی ترین کشور دنیا هم این کار بعیده».
کاربری هم نوشت« :وقتی برای راننده مشخص
می کنن که در زمان معین باید تعداد سرویس
مشخصیراانجامبدههمینمیشهدیگهکهزودتر
می خواد موظفیش رو انجام بده تا جریمه نخوره»





1.6 M views

حمله وحشیانه به پیرمرد طال فروش
ویدئویی از حمله دو سارق به طال فروشی در
اسالمشهر با همدستی دختر جوان در فضای
مجازی پخش شد که با مقاومت پیرمرد طال
فــروش ناکام ماندند .پلیس نیز از مردم
خواست در صورت شناسایی سارقان با پلیس
تماس بگیرند .کاربری نوشت« :آفرین به این
پیرمرد که به دزد جماعت باج نداد و تا آخرین
لحظه از مالش محافظت کرد» .کاربر دیگری
نوشت« :به نظر من این جور وقت ها نباید در
مقابل سارق مسلح به سالح سردوگرم مقاومت
کرد چون اگر قمه به گردنش می خورد جونش
را از دست داده بود و دیگه با پول نمی شد
جبرانش کرد»

3.1 M views
4.2 M views

خواننده گل زن!
با گذشت چند روز از بازی دوستانه هنرمندان،
هنوز شــادی بعد از گل بهنام بانی یکی از پر
بازدیدترین و پر واکنش ترین های فضای مجازی
است .کاربری نوشت« :استقالل به گل بهنام
بانی نیاز داشت تا موتورش راه بیفته و توی لیگ
هم شروع به گل زنی کنه» .کاربر دیگری نوشت:
«من بعد از دیدن هیکل بانی توی لباس ورزشی
متعجبم چطوری روی سن موقع خوندن اون همه
باال و پایین می پره» کاربری هم نوشت « :فرزندم
گل و شادی پس از گل بهنام بانی رو دیدی از این
پس همه چیز برایت تکراری خواهد بود».

شعبده بازی سفیر ژاپن
سفیر جدید ژاپن در ایران قبل از سخنرانی اش
شعبده ای اجرا کرد و در فضای مجازی پخش شد
که تعجب و واکنش کاربران را در پی داشت ! او در
این شعبده بازی با قرار دادن سه پارچه به رنگ
های سبز و سفید و سرخ در نایلونی پرچم ایران را
ساخت .کاربری نوشت« :ما شنیده بودیم تو ژاپن
از سفیراشون برق میگیرن ولی مثل این که یه
کارای دیگه هم بلدن» .کاربر دیگری نوشت« :ما
خودمون دکل غیب کن و خاوری فراری ده داریم
ایناکهچیزینیست».کاربریهمنوشت«:اینکه
یک سفیر این قدر بی تکبر برای مردم کشوری که
مهمان شان است این جور ایجاد سرگرمی می کنه
و دنبال ارتباط برقرار کردنه جای تقدیر داره»

