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مالحظات ِ

بهسستیپاکستان

انتخاب عمران خان در پاکستان امیدهایی برای
متعادل شدن هرچه بیشتر سیاست خارجی این
کشور و دور شدن از محورهای تندرو در منطقه
به وجود آورد .او قبل از انتخاب شدن و در دوران
مبارزات انتخاباتی از امام خمینی(ره) به عنوان
شخصیتیبزرگتمجیدوبههمکاریباهمسایگان
تاکید کرده بود .این امیدها به میزانی بود که حتی
پسازحمالتتروریستیدرایران،برخیطرفهای
ایرانیبهلزومهمکاریونشانندادنواکنشسخت
بهطرفپاکستانیتاکیدمیکردندتااینواکنشها
عاملی برای هل دادن خان به سمت محور عربی-
غربینشود.پسازماجرایگروگانگیریسربازان
مرزبان ،اظهارات سیاسیون ارشد در پاکستان نیز
امیدهایی برای مقابله با میزبانی از تروریست ها در
داخلپاکستانوازطرفمسئوالنآنبهوجودآورد.
اماپسازحملهبهچابهاروشهادتدوتنازنیروهای
انتظامیکشورمشخصشدطرفپاکستانیقصدی
برای تبدیل امیدهای طرف ایرانی به اراده خودش
نــدارد .حاال و پس از حمله تروریستی به نیروهای
مرزبانیسپاهپاسدارانمشخصشدهاستکهنمی
توانامیدیبهطرفپاکستانیداشت.بهویژهآنکه
این حمالت دقیقا چند روز قبل از حضور بن سلمان
در اسالم آباد و امضای قرارداد 20میلیارد دالری با
خاناتفاقافتادهاست.بهنظرمیرسدعمرانخان
به واسطه فشارهای اقتصادی موجود بر پاکستان
به سمت دالرهای سعودی کشانده شده و سیاست
عموما متعادل خود در منطقه را تبدیل به سیاستی
یکطرفهوحتیضدامنیتیکردهاست.
در مقابل به نظر می رسد که سیاست مدارای ایران

نیز باید تغییر کند .سیاستی که تا به حال تصمیم
بر همکاری صرفا دیپلماتیک با طرف پاکستانی به
منظورجلوگیریازخونریزیبیشترراداشتدیگر
کارکردهایخودراازدستدادهوعاملیبرایخون
ریزیبیشتردرکشورشدهاست.اینجاستکهباید
گزینههایدیگرکشورمورداستفادهقرارگیرد.این
گزینه ها قطعا شامل اقدامات مقابله ای سخت در
تقابلباتروریستهانیزمیشود.
پس از واقعه گروگان گیری مرزبانان ،مقامات
سیاسیدوکشوررفتوآمدهاییراداشتندکهحاال
وباتوجهبهاظهاراتتندعراقچیمشخصمیشود
در آن دیدارها اخطارها و هشدارهای آخر به طرف
پاکستانیدادهشدهاست.درکناراینهشدارهابه
طرفخارجی،مسئوالنسیاسیکشوربهمقامات
نظامی نیز این تعهد را داده بودند که اگر از این
دست اتفاقات دوباره رخ داد ،اجازه پاسخ سخت
را خواهند داد .موضوعی که در اظهارات سرلشکر
عزیز جعفری نمود یافت .هرچند روزگذشته
سرلشکر باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای
مسلح کشورمان از آغاز عملیات کشور پاکستان
علیه تروریست ها خبر داد و گفت :اعالم کرده ایم
کهاگرتوانمقابلهنداریدماخودمانواردمیشویم
و انتقام خون عزیزانمان را میگیریم.اما سوابق
مسئله نشان داده که بعد از گذشت مدتی خیلی
نمیتوانبهتداومارادهطرفپاکستانیبرایمقابله
باتروریستهاامیدواربودبنابراین اینپاسخسخت
ِ
هدف
بایددارایشرایطیباشدکهبرایرسیدنبه
جلوگیری از اقدامات این چنینی ،کمترین هزینه
مــادی و معنوی را بــرای کشور داشته باشد .این
شرایط عبارت اند از :اوال در این زمینه باید قوانین
بینالمللیموردتوجهباشد.ازآنجهتکهیکگروه
تروریستیچندینباربهخاککشورماتجاوزوحمله
کردهاست،ایرانحقبرخوردوهمچنیناقدامپیش
دستانهبرایجلوگیریازاتفاقاتمشابهرادارد،به
ویژهآنکهشورایامنیتدربیانیهخوداینعملیات
راتروریستیقلمدادکردهاست.توجهبهحقوقبین
المللازآنجهتمهماستکهبهواسطهبرخوردبا
تروریست ها بهانه ای به طرف های غربی و عربی
به ویژه آمریکا که سعی در ایجاد فشار بین المللی
بر ایران دارد ،داده نشود .ثانیا در این مقابله باید

هوشمندی پاسخ ها در مقابل داعش تکرار شود و
هرگزینهایکامالکنترلشدهزیرضربهقرارگیرد.
ثالثادرهرگونهحرکتنظامییاشبهنظامیبایدبه
موضوع افکار عمومی و گروه ها و احزاب هم سوتر
با ایران در داخل پاکستان توجه شود .در واقع با
استفاده از رسانه ها و اظهارات دیپلماتیک توضیح
دادهشودکهتقابلنهبیندوملتکهبینملتایران
وگروهکوچکیازفریبخوردگانبودهوهست.این
موضوعازآنجهتمهماستکهبهآیندهوجلوگیری
از سوءتفاهم های دو ملت در جهت آرمــان های
انقالباسالمیتوجهشود.رابعاارتباطدیپلماتیک
بادولتپاکستانبایدحفظوازتقابلآشکارسیاسی
و اظهارات تند جلوگیری شود .این موضوع از آن
جهت مهم است که می توان پرونده کنونی را به
یک بحران عمومی ،بــزرگ و بلند مدت بــرای دو
کشور تبدیل یا آن را به عنوان پروژه شکست خورده
گروهیدرفضایامنیتی-سیاسیپاکستانمعرفی
کرد و به آن پایان داد؛ قطعا گزینه دوم برای هر دو
کشور مطلوب تر است .خامسا فشار دیپلماتیک
بین المللی روی پاکستان به ویژه از طریق دولت
هایهند،افغانستانوچینبایدپیگیریشود.این
موضوع در وزارت خارجه درباره هند پیگیری شده
است و باید با قوت ادامه یابد ،به ویژه آن که هندی
هانیزیکروزقبلازحملهتروریستیدرایرانتحت
حمله تروریستی قرار گرفته اند .در پایان نیز باید
تاکید شود که حامیان منطقه ای گروهک های
تروریستی در هرگونه اقدام مقابله ای باید بخشی
از گزینه سخت باشند.این کشورها نیز باید درک
کنند که سیاست مدارای ایران همیشگی نیست و
در مقابل خون ریزی تقابل سخت از خود نشان می
دهد.البتهبایددقتکردکههرگونهاقداممقابلهای
برایاینکشورهابایدبالحاظتمامیشروطیکهبه
آناشارهشدوهوشمندیبسیاربیشتررخدهد.
به صورت کلی می توان دید که سیاست سکوت و
مدارایجمهوریاسالمیدرمنطقهبهپایانرسیده
و دوران پاسخ متقابل ،هوشمند و کنترل شده آغاز
شده است .این تغییر در سوریه نیز اتفاق افتاده و
اظهارات مقامات نظامی کشور نشان می دهد،
ایران قصد دارد در مقابل گستاخی دشمنانش از
خوداقتدارنظامینشاندهد.

کتاب«روایتآیتا...خامنهایازاولیندیدارباشهیدنواب»کهترجمهفارسیکتابخاطراترهبرمعظمانقالباست ،بهزودیازسویانتشارات
«انمعالصبر
انقالباسالمیمنتشرمیشود.بهگزارشایبنا،روایتآیتا...خامنهایازاولیندیدارباشهیدنوابصفوی،بهزبانعربی،درکتاب ّ
نصر ًا» ،آمدهاست.اینکتابازسویدفترحفظونشرآثاررهبرانقالبمنتشرشدهاستوترجم هفارسیآننیز،بهزودیروان هبازارخواهدشد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• درشرایط فعلی کشور که مسئوالن باید
بیشتر هوای مردم را داشته باشند این گرانی
خودروها چه معنایی دارد؟
••آقایان مسئول دام پزشکی شما مقصرید
که مجوز حمل دام رو میدید تا به استان های
نوار مرز قاچاق بشه وکمبود ایجاد بشه ؛ آقایان
مسئول مگر کامیون های حمل دام قاچاق
رو نمی بینید که به خارج می برند .شماهم
باید جواب این نابسامانی رو بدید .مگر خبر
 20:30رو نگاه نکردید که دامــداری ها رو
خالی کردند!
•• چرا روی محصوالت تولید داخل عیب می
گذاریم؟چراخودمانرادستپایینمیگیریم
و روحیه ها را تضعیف می کنیم؟ باید اعتماد
به نفس واعتماد به یکدیگر رابــاال ببریم و به
خودمان افتخار کنیم.
•• آقـــــای نــوبــخــت چــــرا تـــا کــنــون عــیــدی
بازنشستگانتامیناجتماعیپرداختنشده؟
چرا قول می دهید ولی عمل نمی کنید؟
••مسئوالن و مردم توجه کنید این همه گرانی
اقالم گوشت  ،تخم مرغ  ،مرغ و  ، ...به خاطر
گرانی دالر پیش آمده .مسئوالن ارزش دالر را
مثل قبل کنید  ،همه چیز ارزان می شه.
•• گرانی های سرسام آور اقشارضعیف وکم
درآمدجامعه رابــه شدت در فشارقرارداده
است.چشم پوشی آنان ازبرخی کاالهاقابل
تحمل اســت امااگرتغذیه وخـــوراک شان
باکمبودمواجه شودقطعا ویقینا باعث ریسک
سالمت وتندرستی آنان خواهدشد.
•• صفحه فــنــاوری اطــاعــات را چــرا حذف
کردید؟ بهتر از خراسان قدیم بود.
•• قرار بود تا آخر سال حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی یکسان سازی شود لطفا به
مسئوالن یاد آوری کنید .
•• برای چه خودتان راخسته می کنید؟ قیمت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

پرایدرایک دفعه 80میلیون کنید ،کسی
حرفی ندارد.
•• در حالی که ملت با سختی دست و پنجه
نرم می کنند و انگار فقط مانده بودیم که برای
روزمادرچگونهگلتهیهکنیم! صفحهاقتصاد
روزنامه نوشته گل گران نمی شود!
•• مگهدررسانههااعالمنمیکنندکهمدارس
نباید از اولیا با هیچ عنوانی پول یا کمک به
مدرسه بخواهند؟ پس چرا مدیران مدارس،
بچه ها را تهدید می کنند که تا پول به مدرسه
ندهید از کارنامه خبری نیست؟
•• نمایش فیلمهزارپادربرخیسینماهاوتوزیع
نشدنآندرشبکهنمایشخانگیبعدازگذشت
هشتماهازآغازاکران،چهمعناییدارد؟
•• نمایندگان مجلس آیا می دانید با استیضاح
رئیس جمهور وضعیت کشور را وخیم تر می
کنید واقتصاد کشور را به دست سودجویان
می دهید؟ دشمنان برای ضربه زدن به کشور
پیشقدم می شوند .انتقاد ناروا کردن وحرف
زدن علیه همدیگر درست نیست .پس دست
به دست هم بدهید واقتصادکشور را درمان
کنید وبهبود بدهید و مشکالت وناراحتی
ها را کمتر واقتصاد پاک را بزرگ تر کنید  ،نه
این که مشکالت را بزرگ تر کنید وگره ها را
محکم تر بزنید.
•• ب ــاور کنید مــا تنها کــشــوری هستیم که
همزمان هم دالر 12000تومانی داریم هم
 4200تومانی ،هم گوشت  38تومانی هم
95تومانی ،هم حقوق 32میلیونی هم یک
میلیونی ،هم  63شغله داریم هم بیکار ،هم
پراید صفر ۲۲میلیونی داریــم هم صفر ۴۶
میلیونی!
•• بــا ایــن گــرانــی مــرغ و اجــنــاس دیــگــر یک
نفر کارگر سر گذر که از یک هفته شاید دو
روز سرکار باشد آن هم با جنگ و دعــوا با

نمابر05137009129 :

کارگران ،آیا این جور زندگی کردن انصاف
است؟ چرا به فکر قشر ضعیف بدبخت و فقیر
جامعه نیستید؟ ما همیشه شرمنده زن و بچه
هایمان هستیم .فقط جلوی گرانی را بگیرید.
•• واقعا سفره های مردم خالی شده .قدرت
خرید همه کم شده دیروز دخترم قرمه سبزی
بدون گوشت درست کرد ،خودمان با هرچه
بشه شکم مان را سیر می کنیم ولی بچه ها
مــون رو چه کارکنیم؟ ازدســت مهمان هم
فراری هستیم.
•• در صفحه حوادث اغلب اوقات می نویسید
پیرمرد  60ساله یا پیرزن  55ساله .در حالی
که به شخص  55یا  60ساله پیر نمی گویند.
لطفا اصالح کنید.
•• آقایرئیسجمهور!تمامگرانیهایجامعه
از سوی این دو خودروساز است که به جامعه
القا می شه.
•• چرا گفته فرماندار تهران را که دروغ است
درخصوصبستهشدندرحسینیهارشادبرای
برگزاری مراسم مرحوم پوران شریعت رضوی
به دلیل ناهماهنگی با هیئت امنای حسینیه
چاپ کــرده اید درحالی که چطورخانواده
متوفی ازفــرمــانــداری مجوز می گیرند اما
ازخودحسینیه وقت نمی گیرند؟!
•• به نمایندگی ایران خودرو که حدود هفت
مدل خودرو جلوی در بود مراجعه کردم وبرای
خرید خودرو پرسیدم ،گفتند فعال هیچ نوع
طــرح فروشی نــداریــم ودربـــاره خــودروهــای
موجود هم گفتند که مال مشتری است و برای
فروش گذاشته اند .قیمت ها روپرسیدم از
قیمت بازار هم بیشتر می گفتند متوجه شدم
اگردوخودروساز قدرت رقابت با خودروهای
خارجی و حتی چینی رو نــدارنــد درعــوض
ق ــدرت بــه هــم زدن بـــازارخـــودرو و تحمیل
خودروی بی کیفیت وگران به ملت را دارند!

آیت ا ...مصباح یزدی :متدینان ما نسبت به حقوق زنان اهتمام نداشته اند
ایــبــنــا-آیــتا ...مــصــبــاح یــــزدی در دیـــدار
دستاندرکاران نخستین همایش کتاب سال

بانوان گفت :برخی معتقدند که فرقی بین زن
و مرد نیست و اختالفات جزئی از نظر بدنی و
روحی وجود دارد که در وظایف و حقوق این
دو گروه ،تأثیری ندارد؛ برخی نیز معتقدند
که همواره به زنان ظلم شده است و شاید
در هیچ برههای از تاریخ ،حقوق زنان که

شایسته حقوق انسانی و الهی باشد ،وجود
نداشته باشد.
ما در این زمینه با افراط و تفریط مواجه هستیم
و باید اعتراف کنیم که متدینان ما در این مسئله
به درستی به وظایف خود عمل نکرده و به حقوق
زنان اهتمام نداشتهاند.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

عهد نامه حذف غذا از مراسم ختم و سلفی زیبا با ایران
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استعفای عبرت آموز!

مالیات کفن و دفن

نژادپرستی در تلویزیون!

خبر استعفای نماینده پارلمان اسلوونی به خاطر
یک ساندویچ در فضای مجازی پخش شد .این
نماینده اسلوونی از رستوران نزدیک مجلس
این کشور ساندویچ گرفته اما چون کارکنان آن
رستوران مشغول کار بوده اند و او عجله داشته
بدون این که پولش را پرداخت کند می رود
و به این دلیل که این موضوع در جامعه پخش
شده بود مجبور شد که استعفا کند .کاربری
نوشت« :فشار افکار عمومی و فضای مجازی
این قدر باالست که پرداخت نکردن پول یک
ساندویچ هم میتونه تو رو از کار برکنار کنه».
کاربری هم نوشت« :ما خودمون نماینده داریم
که مدرکش جعلی بوده و به مردم توهین کرده
و بعدش هم فقط بعد از دو روز بستری شدن
برگشته سرکار».

فهرستی از هزینه های پرداخت شده برای
کفن و دفن فوت شده ای در فضای مجازی
پخش شد که  9درصد مالیات بر ارزش افزوده
در آن واکنش کــاربــران را در پی داشــت.
کــاربــری نوشت« :یعنی بمیری هم باید 9
درصد مالیات بر ارزش افزوده بدی ».کاربر
دیگری نوشت« :کاش یک کاری کنن که برای
بازماندگان داغ از دست دادن عزیز با داغ
هزینه های سرسام آور قاطی نشه» .کاربری
هم نوشت« :این هم یک خدمته که مالیات
داره و باید پرداخت بشه».

در یک مسابقه تلویزیونی ،مجری از شرکت
کننده که در حال حل کردن جدول متقاطع است
می پرسد «نژاد برتر سفید؟» که شرکت کننده
در جواب این سوال می گوید« :آریایی» و مجری
مجدد این جمله نژادپرستانه را تکرار میکند.
این فیلم که چند روز است بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشته و باعث شد کاربران فضای
مجازی ضمن انتقاد به این حرکت مجری و البته
طراح سوال واکنش های زیادی نشان دهند.
کاربری نوشت« :همه انسان ها باهم برابرند
و فقط یه عده نزد خدا دوست داشتنی ترن و
اونا هم آدمای با تقوایی هستن» .کاربر دیگری
نوشت« :به نظر باید صدا و سیما خیلی زود
جلوی این رفتارهای نژادپرستانه رو بگیره».
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عهدنامه حذف مراسم غذا از مراسم ختم
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سلفی با ایران!
جوان میهن دوست تبریزی با مسافرت به تمام
استان های کشور و گرفتن سلفی زیبا از مکان
های تاریخی آن ها ،فیلمی یک دقیقه ای ساخته
است که مورد توجه کاربران فضای مجازی
قرار گرفت .کاربری نوشت« :عالی بود هرچند
خیلی جاهای دیگه هم هست از دریاهامون،
جنگل هامون و بیابان های خیلی از استان ها و
شهرهامون که ثبتشون نکرده» .کاربر دیگری
نوشت« :کاش تا نیشابور هم می رفت؛ جای
عطار نیشابوری ،خیام و کمال الملک توی این
ویدئو خالیه».

عهدنامه حذف مراسم شام یا ناهار از سوی
بازماندگان در یکی از روستاهای بروجرد بازتاب
زیادی در فضای مجازی داشت .در این عهدنامه
اهالیروستامتعهدمیشوندکهازتاریخمشخص
شده رسم غلط شام و ناهار مراسم ختم را حذف
کنند .کاربران فضای مجازی از این طرح استقبال
کردند .کاربری نوشت« :این عهدنامه رو پخش
کنید تا این رسم از رو دوش همه صاحبان
مصیبت برداشته بشه ».کاربر دیگری نوشت:
«در اصل باید دیگران برای خانواده مصیبت
دیده غذا ببرند نه این که اون خانواده که عزیزی
رو از دست داده به فکر سیر کردن مهموناش
باشه» .کاربری هم نوشت« :واقعا ً درود به
شرفشون ما کل ترسمون برای روز مرگمونه که
کی خرج ناهارو قبر و  ...رو داره بده».
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افشاگری کارآفرین نمونه از مافیای گوشت
افشاگری کارآفرین نمونه کشور در برنامه پایش
از مافیای قدرتمند واردات گوشت که نمیگذارند
گوشتها به مردم برسد بازتاب گسترده ای
داشــت .این کارآفرین مشهدی از مجوزهای
انحصاری که فقط به عده ای خاص داده می شود
خبر دادو در ادامه از ورود گوشت 28هزار تومانی
به کشور گفت ،در حالی که گوشت در بازار کیلویی
 120هزار تومان است .کاربری نوشت« :باید
تشکل های مردم نهاد از دولت و از سازمان امور
دام مطالبه کنن» .کاربر دیگری نوشت« :وقتی
رانت به وجود میاد و نظارت هم درست و حسابی
صورت نمی گیره این اتفاقات میفته».

