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بازی  3وجهی آمریکا در منطقه
از بحران سال 2011به اینسو ،مهار بیداری اسالمی یا بهار
عربــی مهمترین چالش آمریــکا و بهویژه عربســتان در منطقه
شــد .پس از ورود امارات به جنگ یمن ،تعداد بازیگران پروژه
مهار به ســه رســید و درواقع مثلث مهار تکمیل شد .از یکسو
سیاســتگذاری و دســتگاه اطالعاتــی آمریــکا بــا همکاری
دالرهای ریاض و دوحــه طرح مهار را کلید زد و از ســوی دیگر
معامله قرن بهعنوان مهمترین چالش جدی دولت ترامپ ،در
حال اجرایی شدن است .در چنین شرایطی تحوالت منطقه
و از همه مهمتر همراهی دولتهای غرب آسیا و شمال آفریقا
اهمیتویژهایداردوبدوندرنظرگرفتنایندولتهابهطور
حتم معامله قرن اجرایی نمیشود .در چنین شرایطی شاهد
دو تغییر مهم در آفریقا هســتیم .بوتفلیقه جای خــود را به یک
رئیسجمهورموقتدادوالبشیرباکودتاینظامیحکومترا
بهنظامیانوابستهبهخودواگذارکرد!
بهعبارتدقیقترهردوتغییربخشیازگسترشنارضایتیهای
عمومیدرکشورهایعربیراتاحدودیمهارساختوازتلفیق
اینناآرامیهاواعتراضاتانفجاریدرقبالپروندهمعاملهقرن
پسازماهرمضانجلوگیریکرد.برهمیناساسهدفآمریکا
رادرمنطقهمیتوانبرچندبعدتحلیلکرد:
الف)چهرهجدیدمنطقهای:آمریکاییهاباقدرتدادنبهبن
ِ
تغییراتبهوجود
سلمانوحمایتازچهرهبنزایددراماراتو
آمده در بخشهــای دیگر کشــورهای عربی ،عمــ ً
ا به دنبال
بازنشسته کردن چهرههایی اند که هرچند قدرت ساختاری
به آنها گرهخورده اما نتیجهای جز نارضایتی عمومی ندارند
و میتوان برآورد کرد در چند ســال آینده شاهد انقالبهایی
بهمراتب تندتــر و ضدآمریکاییتــر از ســال 2011در منطقه
هستیم .مسئلهای که اگر آمریکاییها برای آن فکری نکنند،
قطع ًا بحــران جدیــدی را پیــش رودارند .در چنین شــرایطی
تغییرات به وجود آمده نشان میدهد آمریکاییها با همراهی
ژنرالهایکودتاگرسودانبهگونهایسودانرابراییکدوره
دوسالهفریزکردندودرقبالالجزایر،نگذاشتندگزینهایروی
کاربیایدکهقراربودسهمبیشتریبرایگازاروپادرنظربگیرد
و حاال انرژی اروپــا با تصمیم و تایید ترامــپ در اختیار رهبران
قاره ســبز قرار خواهد گرفت .بر همین اساس عالوه بر کسب
رضایت الجزایر در قبال معامله قرن ،با گرو نگهداشتن انرژی
اروپا از هر نوع مخالفت بروکســل در قبال پروژه معامله قرن و
دیگر سیاســت های واشنگتن پیشــگیری کرد .مسئلهای که
میتواندریافتالجزایروتغییراتآنچرابرایترامپوکابینه
اواهمیتدارد.بهعبارتدیگر،موجتغییراتدرسیاستمداران
عربیوکشورهایغربآسیاوشمالآفریقاکلیدخوردهوهدف
اصلی آمریکا از این تغییرات استفاده بهتر از ظرفیتهای این
منطقهاست.
اعالم قرار دادن اسم
ب) مهار ایران و محور مقاومت :آمریکا با
ِ
سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی ،عم ً
ال هر
نوع همکاری با این گروه را در کشورهای منطقه ممنوع اعالم
کرده و بهنوعی به کشــورهای مختلف این هشــدار را داده که
سپاه خط قرمز واشنگتن است .سخنان پمپئو و دیگر مقامات
آمریکایی نشان میدهد ،تحلیل واشنگتن در سال 2019با
 2003کام ً
ال متفاوت اســت .آنها از ســال 2003به مقابله
با گروههایی روی آوردند کــه از آن بهعنوان محور مقاومت یاد
میشدوحاالباتجدیدنظردرحوزهتصمیمگیریبهایننتیجه
رسیدندکهبرایمهارایراننهتنهاهزینهسیاسیوامنیتیبرای
حذف حشدالشــعبی در عراق ،حزبا ...در لبنان ،انصار ا...
در یمن ،گروههای مقاومت در سوریه و ...بیفایده است بلکه
نتیجهای به دنبال ندارد و صرفــ ًا هزینه کرد 7تريليون دالری
از سرمایه مالیاتدهندگان آمریکایی است .بر همین اساس
محاصره از درون و پروژه مهار ســپاه را کلید زدند .محاصره از
درونخودگزارشیجدارامیطلبداماطرحترامپبرایمهار
سپاه هرچند به رویارویی با این نهاد نخواهد رسید اما هدفش
تقابل مردم و دولتهای مختلف با این نهاد رسمی جمهوری
اسالمی ایران اســت تا بهنوعی ترس و وحشت از تنبیه آمریکا
در کشورهای منطقهای سپاه را محدود ســازد .نتیجهای که
با اســتحکام قدرت برونمرزی نیروی قدس ســپاه پاسداران
انقالباسالمیبیاثرخواهدبودوبهدلیلداشتنفرماندهی
برابر و اســتراتژی موزاییکــی راهبری در ســطح فرماندهی،
غیرممکن اســت .بدین معنــا درصورتیکه ســپاه هــم با این
گروهها کاری نداشته باشد به دلیل نوع سیاستهای در نظر
گرفتهشده ،این گروهها قادرند هدف و مسیر خود را بهعنوان
یک گروه آزادیبخش دنبال کننــد و در ارکان تصمیمگیری
حضورداشتهباشندوبهعنوانیکبازیگردربرابرتصمیمهای
رژیمصهیونیستیوآمریکامقاومتکنند.
ج)تضعیفقدرتهایمنطقه:سیاستهمیشگیواشنگتن
تضعیف اقتــدار حکومتهای منطقــهای و به تعبیــر دقیقتر
تضعیف قــدرت اختیار و اســتقالل آنهــا بود .مســئلهای که
با وجــود جمهــوری اســامی ایــران و گروههــای مقاومت در
کشورهایمختلفبعیداستبهنتیجهبرسد.ازطرفیترامپ
به دنبال تحمیل خواســتههای خــود در معامله قرن اســت تا
هر نوع باب مذاکــره را برای دولتهای طــرف ببندد و پرونده
را برای همیشــه ببندد .اما یک مشــکل عمده باقی میماند؛
تضعیف دولتها بدون حمایت مســتقیم از آنان و هزینههای
نظامی غیرممکن است .از سویی آمریکا نگران است با تمرکز
سیاســتها در یک کشــور همانند ایران ،همچون ســال 57
غافلگیر شود و کشور واســطه را با تمام امکانات و توان نظامی
از دســت بدهــد .بر همیــن اســاس واشــنگتن در موضوعات
کشــورهای غرب آســیا محتاطانه برخورد و تــاش میکرد با
دخالت مســتقیم امــور را رتقوفتق کنــد .بااینحال از ســال
گذشتهاینسیاستتغییرکردهوآمریکاتاحدودیبهسیاست
خود در قبل از  1357برگشته اســت .مسئلهای که بهعنوان
واگذاریعنوانژاندارممنطقهایبهریاضازآنیادمیشود.در
چنینشرایطیریاضحلقهواسطهقدرتدرکشورهایغرب
آسیا و آمریکا خواهد بود .اما یک مسئله باقی میماند ،آنهم
این که آمریکاییها متوجه شــدند تضعیف کشــورها از سوی
واشنگتن تا حدودی قابلاجراســت اما توسط ریاض به دلیل
نوع نگرش و ایدئولوژی حاکم غیرممکن است .مسئلهای که
موجبشدتاقطرازائتالفخارجشودومصرهمرهبریریاض
رادریکارتشعربینپذیرد.درکنارآناماراتباعماندرگیر
شدهواحتمالتکرارسناریویقطربرایکویتهموجوددارد.
به نظر میرســد آینده منطقه را بایــد بر پایه تصمیــم ترامپ و
چگونگیواکنشایراندرقبالآنتحلیلکرد .اماآنچهقابل
پیشبینیاست،سرعتگرفتنتغییراتدرکشورهایمنطقه
به ویژه کشورهایی است که ساختار قدرت در چند سال اخیر
ثابتبودهیابهنوعیاحتمالوقوعبیداریاسالمییابهارعربی
در آن وجود دارد.

با حضور  800ناشر خارجی و  2400ناشر داخلی برگزار شد

آیینگشایشنمایشگاهکتابتهرانباشعار«خواندنتوانستناست»
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

وزیر ارشاد :دیوار تحریم و تکفیر با کتاب فرو می ریزد

آیین گشــایش ســی و دومیــن نمایشــگاه بینالمللــی کتاب
تهــران ،پیش از ظهــر دیروز ،با حضــور وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،معاونان و مدیران این وزارتخانه ،جمعی از مهمانان
خارجی نمایشــگاه و عالقهمندان به میراث مکتوب ،در تاالر
چهلسرای مصالی تهران برگزار شــد .به گزارش خراسان،
عالوه بر سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
محســن جوادی ،معاون فرهنگــی وزیر ارشــاد و «گوای هی
مین» ،نماینده کشــور چین ،به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه
کتاب امسال ،به ایراد سخنرانی پرداختند .در سی و دومین
نمایشــگاه بینالمللی کتــاب تهــران ،دو هزار و  400ناشــر
داخلیو 800ناشرخارجی،بهصورتمستقیموغیرمستقیم
حضور دارند و مهم ترین رویداد فرهنگی کشــور ،در مصالی
تهران و در فضایی به مساحت  110هزار متر مربع ،کار خود
را آغاز کرده است.
▪کتاب؛ سفیر میان ملتها

وزیــر ارشــاد ،طــی ســخنانی ،بــا اشــاره به لغــو ســخنرانی
رئیسجمهور در این مراســم ،به دلیل «برنامــه کاری از پیش
تعیین نشده» ،به تشــریح جایگاه صنعت نشــر در رونق تولید
کشــور پرداخت .به گزارش خبرگزاری مهر ،صالحی گفت:
امسال به عنوان ســال «رونق تولید» نام گذاری شده و سالی
است که نباید صنعت نشر را در آن نادیده گرفت .صنعت نشر
در اقتصاد ملی کشــورها ،به صورت مســتقیم و غیرمستقیم
جایگاه مهمی دارد .بر اساس آمار «وایپو» ،در میان  ۱۱کشور
بزرگ دنیا ،صنعت نشر ساالنه  ۴۶میلیارد دالر درآمد داشته
است .از سوی دیگر ،نشر در حوزه اشتغال مستقیم هم ،سهم

قابل توجهی دارد .تــا جایی که بر اســاس آمار موجــود ،تنها
در کشــور چین ۴۶ ،میلیون نفــر در این صنعت ،مشــغول به
کار هستند .وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی تاکید کرد :گفته
میشود که دیپلماسی عمومی ،گاه مثمر ثمرتر از دیپلماسی
سیاســی عمل میکند .دیپلماسی نشــر ،کانون دیپلماسی
عمومی به شــمار مــیرود .در دنیا ،ایــران را بــا کتابهایش
میشناســند و ما نیــز ،ملتهای دیگــر را با کتابهای شــان
میشناسیم و کتاب همواره یک سفیر مهم ،میان ملتها بوده
است.صالحیتاکیدکرد:کتابمیتواندمانعکسانیشودکه
قصد دارند ملت بزرگ و باتمدن ایران را منزوی کنند؛ این یک
حقیقت است که دیوار تکفیر و تحریم ،با کتاب فرو میریزد.
▪ایجاد دوستی پایدار بین ملتها با کتاب

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی نیــز ،در این
مراسم ،با اشاره به شعار امسال نمایشــگاه کتاب« ،خواندن
توانستن است» ،اظهار کرد :امسال عالوه بر دو هزار و 400
ناشر داخلی ،حدود  ۸۰۰ناشر خارجی ،به صورت مستقیم
و غیرمستقیم ،آثار خود را در نمایشگاه به عالقهمندان عرضه
میکنند .به گزارش ایسنا ،محسن جوادی با اشاره به حضور
چین ،به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران ،گفت :به
وسیله کتاب ،دوستیهای پایداری بین دو ملت ایران و چین
ایجاد میشود و حضور چین در این نمایشگاه را ،میتوان به
عنوان احیای جاده ابریشم از طریق کتاب دانست.
بازدید از ســی و دومین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران،
از امــروز تــا  ۱۴اردیبهشــتماه ،در مصــای تهــران ،برای
عالقهمندان به میراث مکتوب ،امکان پذیر است.

قالیباف در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مطرح کرد:

تعلیق تصمیم گیری؛ راهکاری درست درباره FATF
بهبودی نیا -عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت:
مخالفان و موافقان  FATFدر کشور راه ندارند و تعلیق تصمیم
گیری ،راهکار درست درباره  FATFاست.
به گزارش خراسان ،محمدباقر قالیباف عصر روز گذشته در
مراسم ســخنرانی تخصصی درباره  FATFو مسائل و چالش
های ژئوپلیتیک ایران در دانشــگاه فردوســی مشهد گفت:
امروز سی سال از عمر  FATFمی گذرد و در این مدت ما چه در
انجمن های دانشگاهی و چه در فضای عملی در خواب بوده
ایم و اقدامی انجام نداده ایم ســوال این جاســت که در طول
این مدت وزارتخانه ما که دستگاه دیپلماسی ما برای اجرای
سیاست های خارجی است کدام یک از تهدیدهای  FATFرا
از زمان ایجاد آن تا امروز برای ما بیان کرده است؟ وی افزود:
واقعیت این است که تنها یکی ،دو سال است که این بحث در
کشور ما مطرح شده است.
قالیباف خاطرنشان کرد :دستگاه های اجرایی ما و حداقل
ما در انجمن ژئوپلیتیک غفلت کرده ایم و به خاطر این که در
گذشته در خواب غفلت بودیم امروز باید دقیقه به دقیقه را قدر
بدانیم و به تهیه نقشه راه بپردازیم و همه ما باید دست به دست
هم دهیم تا نقشه راه روشن را ترسیم کنیم.
محمدباقر قالیباف تصریح کــرد :به عنوان اولین گام در این
راه یکی از اقداماتی که باید انجام شود تقویت بنیه اقتصادی
با تکیــه به داخل اســت چرا که مــا در بنیه اقتصــادی دارای
ضعف های زیادی هستیم و برای تقویت بنیه اقتصادی نیاز

به مــواردی از قبیل اصالح سیســتم بانکی ضــروری به نظر
می رســد .وی افزود :عدهای در بخشــی از اقتصاد در ســایه
تولید به چپاولگری پرداختــه اند که باید با ایــن نوع رفتارها
نیز با جدیت برخورد شــود تا زمانی که بنیه اقتصادی مان را
با تکیه بر ظرفیت های داخلی حل نکنیم مشــکل ما در برابر
 FATFحل نمی شــود در واقع تمامی صاحب نظران و اقشار
جامعه باید  FATFرا بشناســند ولی متاســفانه امروز تصمیم
گیــران در چرایی این معاهده ایســتاده انــد و وارد چگونگی
آن نمی شوند.
محمد باقر قالیباف گفت FATF :نه آن قدر قدرتمند و مشروع
اســت که نتوان در برابر آن ایســتاد و با آن مبارزه کرد و نه آن
قدر ضعیف است که ما بخواهیم راجع به آن بی توجه باشیم و
امیدواریم در محیط های دانشگاهی و دستگاه های اجرایی
با تهیه نقشه راه مناســب بهترین تصمیم در این زمینه گرفته
شود.
وی در پاسخ به این ســوال که شــما به عنوان یکی از اعضای
تشــخیص مصلحت نظام موافق یا مخالف این طرح هستید،
گفت :بنده معتقدم «تعلیق تصمیم گیری» برای تحقق شرط
ها ،الزمه تصمیم گیری درســت اســت و تنهــا راه موفقیت و
عبور ما از این گردنه  ،مواجهه فعاالنه با  FATFاست ابتدا باید
اشراف و شناخت تخصصی و فنی کاملی از مناسبات اجرای
این ســاز و کارها ایجاد شــود وهمه راه های نفــوذ و ضربه به
امنیت کشور بسته شود.

تلفن051 37009111 :

•• چراهیچنظارتیبرایرانخودرونیست؟هرچقدروهر
وقتکهبخواهندگرانمیکنند.یعنیمامسئولیبرای
نظارتبرخودروسازهانداریم؟
•• لطفاگزارشیدربارهالیتتهیهکنید.بدوندلیلشارژ
کممیکنندوصورتحسابیاگزارشیهمنمیدهند.
•• چندروز دیگرماه مبارک رمضان شروع می شود ولی
کشور همچنان دچار سوءمدیریت دولت است و معلوم
نیستبحرانگرانیارزاقعمومیکهمدتیاستشروع
شده چطور مدیریت می شود؟ قطعا دولت مثل بحران
مرغوپیازومیوهبازاررارهامیکند.
•• هنوز حقوق افزایش پیدا نکرده بیشتر کارخانجات
وتولیدکنندههایمحترمداخلیبههموناندازهوشاید
بیشتربهقیمتکاالهااضافهکردهاند.اینوسطتکلیف
من کارگر که نه به اندازه قانون کار حقوق می گیرم ونه
بیمه هستم چیه که باید جور این همه گرونی رو بکشم؟
آیا این طوری به شعار استفاده از کاالی داخلی عمل
میکنند؟
•• هنوز ماه رمضان نرسیده بعضی از بــرادران بازاری
مسلمان دوباره اجناس را در انبارها احتکار کرده اند و
درصدد افزایش مجدد قیمت ها هستند .تا دیروز قند
و شکر و ماکارونی و دیگر مایحتاج به وفور در مغازه ها
موجود بود االن سر بزنید هیچ کدام نیست .آیا هیچ
نظارتینبایدباشد؟
•• اولین گام مهار تورم و گرانی ،تثبیت قیمت هاست؛
یعنیدراینآشفتهبازار،انتخابقیمتاجناسبراساس
سالیق شخصی ومنفعت طلبی که منجربه افزایش
سرسام آور وبی دلیل و منطق قیمت ها می شودخاتمه
یابد و سپس قوانین اقتصادی باتصمیمات جامع
وتخصصیبرنامهریزیواجراشود.
•• به لطف کارفرمایی که دارم به اجبار بیمه تامین
اجتماعی به بیمه عمر روی آوردم .باهمان مبلغ تا سیل
وآتش سوزی رو پوشش می دهد .به نظرمن خودتان
باید به فکر خودتان باشید .تامین اجتماعی چه گلی به
سربازنشستگانمازده؟
•• داوری «عصر جدید» افتضاح است .احساسی و غیر
منطقی و غیر کارشناسانه است .داوران به رای هم نگاه
می کنند و رای می دهند و یک ذره هم استقالل رای
ندارند.اینداوریهاسطحبرنامهراتنزلداده.متاسفم
برایاحسانعلیخانی.
•• شورای شهرتهران کارش فقط نام گذاری خیابان ها
وشورایشهرمشهدکارشفقطافزایشکرایههاست!
•• حقوق فروردین فرهنگیان تاکنون پرداخت نشده
است.مسئوالنپیگیریکنید.باآبرویفرهنگیانبازی
نکنید!

سخنگوی جدید دستگاه قضا در اولین نشست خبری خود با
دست پر حضور یافت .غالمحسین اسماعیلی روز گذشته در
این نشست به سواالت خبرنگاران که تقریب ًا تمام پرونده های
ریز و درشت مطرح در کشور را مورد بحث قرار دادند ،پاسخ
داد .وی در ابتدای این نشســت از انتصاب حجت االســام
والمســلمین مرتضوی مقدم از قضــات باتجربه دیوان عالی
کشور برای ریاست این نهاد خبر داد .اسماعیلی تأکید کرد
رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه جوان گرایی در انتصابات
اســت اما در عین حال دیوان عالی کشــور اقتضائات خاص
خودش را دارد .به گزارش ایســنا ،وی همچنین با اشاره به
این که خودش از حجت االسالم محسنی اژه ای معاون اول
قوه قضاییه و سخنگوی سابق قوه قضاییه  15سال جوان تر
اســت ،از خدمات ســخنگوی سابق تشــکر کرد .اسماعیلی
همچنین از آزادی محمدعلی طاهری محکوم پرونده موسوم
به عرفان حلقه خبــر داد و بیان کــرد که او حبس خــود را به
میزان هفت سال و نیم تحمل کرده اما برخی محرومیتهای
اجتماعی او هنوز به قوت خود باقی است.
▪سعید قاسمی احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و
باصالبت و قاطعیت انجام میشود

اسماعیلی در پاسخ به ســوالی درخصوص اظهارات جنجال
برانگیز اخیر سعید قاسمی و درباره این که هالل احمر و سپاه
از او شــکایت کردهاند یا خیــر ،گفت :در ایــن خصوص ،علیه
ایشان شکایت و به بازپرسی ارجاع شده و در مرحله رسیدگی
است .ایشــان احضار شــده اند و تحقیقات بدون اغماض و با
صالبت و قاطعیت انجام میشــود و با توجه به این که شــاکی

وجود دارد ،دیگر ضرورت حضور مدعیالعموم وجود ندارد.
غالمحســین اســماعیلی در ادامــه ایــن جلســه بــه تعــداد
عفوشــدگان اخیــر دادگاه هــا به مناســبت چهلمین ســال
انقالب اشاره و اظهار کرد :حدود  100هزار نفر از زندانیان
مشــمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که نزدیک به
 ۶۰هزار نفــر از زندان آزاد شــدند و حدود  ۴۰هــزار نفر نیز
تخفیف و تقلیل در محکومیتشان صورت گرفت.
ســخنگوی قــوه قضاییه با اشــاره به ســیل اخیر تأکیــد کرد:
اهمالهایی را از ناحیه مدیران شاهد بودیم که وظایف خود
را انجام ندادند و آن کوتاهیها زمینه ســاز زیادشــدن سیل
شده است .تدبیری که ریاست قوه ابالغ کردند این بود که با
دقت و حوصله و در فضایی آرام بررسیها انجام شود و بخشی
که نیازمند به تذکر است تذکر داده شود و بخشی که نیازمند
مطالبه گری اســت مطالبه گری شــود و آن جایی که جرمی
احراز می شود به جرم متخلفان رسیدگی شود و ماموریت آن
برای دادستانهای سراسر کشور و سازمان بازرسی ترسیم
شده است.
وی در پاســخ به ســوالی درباره اجرای قانون رســیدگی به
اموال مسئوالن گفت :ریاســت قبلی قوهقضاییه معتقد بود
قانون ابهــام دارد و باید ابهامات آن برطرف شــود اما رئیس
جدید قوه قضاییه معتقد اســت کــه به رغم وجــود ابهامات،
قانون باید اجرا شود؛ بنابراین مقدمات اجرای قانون فراهم
شــد و در همین مدت که بیش از یک ماه اســت ،این موضوع
در دستور کار قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن تدوین شده
اســت و انشــاءا ...به زودی با ابــاغ آیین نامــه اجرایی این
قانون ،اجرای آن آغاز شود.

•• بعداز چندین روز بیکاری ،شوهرم امروز صبح رفت
سرکاربا50هزارتوماندستمزد!فقطقندوچایتونسته
بخره .من بادوفرزند گرسنه چه کارکنم؟ قبض هایمان
ماندهاست.دولتامید!منناامیدم،برسبهدادم.
•• همکاربازنشسته عزیز حقوق من وشما را یک روز
دیرتر یا زودتر بدهند فرقی نمی کند چون با این مخارج
کمرشکن اینحقوقناچیز15روزبیشتردوامنمیآورد.
•• قیمت ها افسارگسیخته شده و دولت هم دست روی
دستگذاشتهوتماشامیکندومیگویدکهماهمهچیز
روبهحالتقبلبرمیگردانیم!
•• مخابرات یک هفته ای می شود که خط تلفن ثابت و
دایمیماراقطعکردهاستوازطرفیجالبهقبلازقطع
تلفن ،قبض کاغذی را هم پرداخت کرده بودیم .سامانه
 ۲۰۱۱۷میگویدقطعدوطرفهاستو بهدفاترمراجعه
کنید ،به دفتر امور مشترکین مراجعه کردم می گویند
 ۱۷۵۰۰تومانهزینهوصلدارد!میگویمبدونبدهی
قطع شده حاال برای وصل هزینه دارد؟ می گوید مالک
خط درخواست قطع داده است .می گویم مالک خودم
هستمودرخواستیندادم.جوابینمیدهندبهشرکت
مخابرات خیابان فداییان مراجعه کردم ،جناب رئیس
جوابمیدهنددرسال 91درخواستقطعدادهشده!
•• آقای روحانی از این که به قولتان عمل کردید ونفت
رابهسفرهمردمآوردیدبسیارمتشکریمولییکاشکال
اساسی هست و آن این که بوی نفت را آوردید ،نه پول آن
را! این بوی بد باعث شده که محتویات سفره از جمله،
نان ،مرغ ،پیاز ،گوشت ،گوجه و ...از سفره ما فراری
باشندورختبربندند.راستیتایادمنرفتهبهمحضرشما
عرضکنمکهبهعلتگرانیموادپالستیکیومشتقات
پتروشیمی خیلی ها قادر به خرید سفره هم نیستند.
متشکریمآقایروحانی!
•• سال  96آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه
برگزار شد که در این آزمون قبول شدیم و تمام مراحل
گزینش را با موفقیت طی کردیم اما به تازگی و پس از
یکسالونیمبالتکلیفیشنیدهشدهکهسازمانبرنامه
و بودجه برای شروع به کار پذیرفته شدگان بودجه ای
تخصیص نداده و پیگیری های مسئوالن قوه قضاییه
تا کنون گویا بی نتیجه مانده است .لطفا در خصوص
احقاقحقهزاراننفرازپذیرفتهشدگانکشوریدراین
خصوصگزارشیتهیهکنید.
•• واقعا فکر کنم ایــن افــزایــش حقوق بیشتر به نفع
کارخانجات و تولید کننده هاست تا به ضررشون .چون
این طوری بهونه ای برای افزایش بی حساب وکتاب
قیمتاجناسپیدامیکنندبدوناینکهکسییاجایی
ازشونسوالوبازخواستیبکند.مخصوصالوازمیدکی

خودروها!
•• بیاییم از تنگ نظری دست برداریم .به جای این که
بگوییمچراکارمندانروزهایتعطیلحقوقمیگیرند
بگوییم چرا روزهای تعطیل به ما حقوق نمی دهند؟ با
حقوق نگرفتن دیگران چیزی به ثروت ما اضافه نمی
شود.بلندنظرباشیم.
•• توروخدابرایپرسنلبخشخصوصیمخابراتکاری
کنید .بنده  10ساله در مخابرات با مدرک لیسانس
مشغول کار هستم ولی متاسفانه با کمترین حقوق کار
میکنمواینانصافنیست.مخابراتاصالزیربارطرح
طبقهبندینمیره!
•• قول های جناب روحانی برای جبران خسارت سیل
زدگانخداکندازآنحرفهاییباشدکهباالخرهراست
دربیاید!
•• به آقای گلزار بگویید موقع اجرا ادب را رعایت کند یا
کامالبایستدیامثلآدمرویصندلیبنشیندآنگونهلم
دادن به صندلی موقع اجرا اهانت به شرکت کنندگان
است.
•• در پاسخ دوستی که گفته «کلینیک های دام پزشکی
خیلی هزینه می گیرند» کلینیک های درمانی برای
درمان دام های بزرگ ،سال هاست که ورشکسته اند
ولیبرخیهمکاراندربخشکلینیکدامهایکوچک
متاسفانه کمی در حق مراجعان اجحاف می کنند که
قابلتوجیهنیست.
•• می خواستم به آقــای روحــانــی بگم شمافقط به
فکر کارمندان و پرسنل دولــت هستید .حقوق و
مزایاوعیدی شان همیشه هست هر سال هم 30
درصد حقوقشان را باال می برید .آقای روحانی من
یک کارگرفصلی هستم بادوتا بچه محصل به خاطر
نبودکارفقط سالی چهار ماه کار می کنم و بقیه هشت
ماه بیکار هستم .نه بیمه دارم نه عیدی دارم نه افزایش
حقوق دارم .من و خانواده ام دربدبختی زندگی می
کنیم .آقای روحانی! انگار ما کارگرهای فصلی پیش
شما ،ایرانی حساب نمی شویم.
•• من قبال سیدجواد هاشمی رو جور دیگری می دیدم
دربرنامه تب تاب مهمان بود نظرم رو عوض کرد .حرف
دل 90درصدمردمروزد.زندهباد.
•• همهمردمنیازمندآموزشبهداشتهمگانیهستند
و این همان پیشگیری بوده که بهتر از درمان است .این
برداشت و رویه صددرصد غلط که مردم پس از ابتال به
بیماری دنبال پیشگیری بروند ،باید برای همیشه کنار
گذاشته شود .این رسالت را باید صداوسیما برعهده
بگیرد و پزشکان محترم هم شیوه های پیشگیری رابه
بیمارانمراجعهکنندهخودابالغکنند.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

قیمت ملخ های نوبرانه و اشتباه نجومی «همراه»!

سخنگوی جدید دستگاه قضا در نخستین نشست خبری تشریح کرد

احضار سعید قاسمی ،عفو  100هزار محکوم و رسیدگی
به اهمال ها در سیل
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ویراژ فخر فروش ها در پایتخت!
شاید با دیدن ویدئویی که در فضای مجازی بسیار بازنشر
شد در نگاه اول گمان کنید ،ثروتمندان یکی از کشورهای
حاشیه خلیج فارس ،با هم قرار گذاشتند که دقایقی با
خودروهای شان ویراژ دهند اما با دیدن پالک های خودرو
متوجه می شوید در همین خیابان های تهران است .کاربران
به این فخرفروشی واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«پول داشتن و ثروتمند بودن به خودی خود بد نیست و
کم نیستن آدمای ثروتمندی که با کارآفرینی نقش مفید و
مؤثری توی اقتصاد کشور دارن اما در این بین افرادی هم
به ثروتهای بادآورده می رسن و همونا باعث این حرکت
های فخر فروشانه می شن ».کاربر دیگری نوشت« :اینا این
همه پول رو چطوری و از کجا به دست آوردن به نظرم اداره
دارایی باید شماره پالک این ماشین ها رو برداره و نحوه
عملکرد صاحبانش رو رصد کنه ببینه واقعا مالیات پرداخت
می کنن ».کاربری هم نوشت« :این دوردورها غیر از این که
امنیت روانی جامعه رو به هم میزنه ،امنیت جانی خود همین
جوونا و البته بقیه مردم رو هم تهدید میکنه .چون جو گیر
میشن و با سرعت های تخیلی تو خیابونا رانندگی می کنن».





4.9 M views

ملخ نوبرانه کیلویی  60هزار تومان!
این روزها ورود ملخها به شهرهای جنوبی کشور هرچند
باعث نگرانی کشاورزان شده ،ولی برای برخی مردم به
یک فرصت درآمدزا درآمده است .شاهد این اتفاق هم
تصاویر فروش ملخ و جیرجیرک در شهرهای جنوبی کشور
است که از پرواکنش ترین و پربازدیدهای فضای مجازی
هم بوده است .طبق خبرهای منتشر شده در فضای مجازی
ملخ تا کیلویی  60هزار تومان و جیرجیرک  25هزار تومان
به فروش می رسد .کاربران به این کاسبی جدید واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :یکی به من بگه بدونم ملخ به
ما حمله کرده یا ما به ملخ ».سرپرست مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت بهداشت هم درباره مصرف غذایی ملخ
و سواالت مطرح شده در این باره گفته است« :دو مبحث در
زمینه مصرف غذایی ملخ مطرح میشود ،یک جنبه شرعی که
قاعدتا ًافرادتابعنظرمراجعخودهستند.موضوعدیگربحث
سالمتوبهداشتی بودنآناستکهملخممکناست دراثر
سموم کشته شده باشد ،بنابراین هشدار داده شده افراد،
ملخهای مرده را از روی زمین جمعآوری و مصرف نکنند».
کاربری نوشت« :دیگه ملخ که االن به وفور داریم و ربطی به
تحریم نداره چرا این این قدر گرونه».

«پیرمرد که با زحمت و دسترنج کشاورزی روزگــارش را
سپری می کند دفتر و کتاب ها را در حالی که خیس و مچاله
و پاره پوره شده اند از گوشه و کنار خانه جمع می کند و می
گوید خیلی از کتاب ها را هم آب برده ».او که سیل از سقف
خانه شان هم فراتر رفته بوده این روزها نگرانی دیگری هم
دارد خودش در این باره می گوید « :نگران خسارات مالیام
نیستم ،فقط نگران دو فرزند پشت کنکوریام هستم».
پیرمرد این روزها نگران هزینه و زحمات دخترانش است
که یک سال خود را برای قبولی در کنکور خرج کتاب و کالس
های کنکور کرده اند .کاربری نوشت« :قبولی در کنکور این
قدر فشار و استرس زیادی به خانواده ها و داوطلبان وارد
کرده که متاسفانه سالمت جوونا و حتی خانواده هاشون رو
به خطر انداخته نمونه اش همین پدر زحمت کشی که االن
نگرانزندگیشنیستومیگهکلیپولدادهبرایکنکوربچه
هاش ».کاربر دیگری نوشت« :باید برای این که بچه هایی که
درگیر سیل بودن هم به بقیه برسن یه مدتی کنکور رو به
تعویق بندازن یا براشون یه سهمیه خاص در نظر بگیرن».
کاربری هم نوشت« :سهمیه دادن دردی رو دوا نمی کنه
بهتره مسئوالن یه فکر اساسی برای کنکور بردارن و همه
آینده جوونا رو توی چند ساعت رقم نزنن».
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همراهی با اشتباه نجومی!
دیروز خبری مبنی بر اشتباه همراه اول در فضای مجازی
منتشر شد .شاید خیلی از شما هم صبح دیروز این اشتباه را
در پیامک های تلفن همراه تان دیده و از قبض نجومی همراه
اول تان شوکه شده باشید .وزیر ارتباطات هم که خودش
اینپیامکرادریافتکردهبوددرتوییتینوشت«:باپیگیری
سازمان تنظیم مقررات ،همراه اول برای ۸۰۰هزار مشترکی
که قبض نجومی ارسال شده بود ،پیام عذرخواهی فرستاد و
خطوط قطع شده ،وصل شدند .صورت حساب صحیح متعاقبا
ارسال میشود ».اما کاربران به این اتفاق واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :خوب شد که این پیامک برای وزیر
هم رفت که بگه سازمان مقررات پیگیری کنن و اال معلوم
نیست از چند نفر این پول گرفته می شد! به نظر میرسه این
حرکت همراه اول نشون داد که به قبض هایی که برامون
میاد نباید اطمینان داشته باشیم ».کاربر دیگری نوشت:
«کاش آقای وزیر از بسته های اینترنت هم استفاده کنه
شاید شاهد اتفاقاتی بودیم .من که فکر می کنم یکی بسته
اینترنت منو می خوره».

کنکوریکهسیلبرد!

2.8 M views

نجات معجزهآسا
ویدئویی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت که توسط
یکیازشاهدانعینیتصادفیدربرزیلباکمکتلفنهمراه
تهیه شده است .در این ویدئو می بینیم که پس از یک
تصادفشدیدرانندگی،رانندهماشینیکهتوسطدوکامیون
کامال ًمچالهشدهبودازالشهماشینزندهبیرونکشیدهشد.
اگرچه این پسر جوان در این تصادف دچار جراحت شدید
شد ،اما گفته میشود که خطری جانش را تهدید نمیکند.
کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«خوبه همین جا یادی کنیم از یک خودروی وطنی که با نوع
طراحی و استقامت خوبی که داره تا حاال بیشترین کمک رو
به کنترل جمعیت کشورمون کرده!» کاربر دیگری نوشت:
« قدرت خدا کامال برام عیان شد .اگر خدا نخواهد برگی
از درخت نمی افته .توی این فیلم معجزه رو میشه دید».
کاربری هم نوشت« :در کشورهایی که تولید خودرو دارن
حفظ جان راننده و سرنشین های اون از اولویت هاست و
استانداردهای خاصی داره که باید پاس کنه».

3.1 M views

زنجیرزنی خونین در عیدپاک
ویدئویی خونین از زنجیرزنی هزاران مسیحی کاتولیک در
فیلیپین در مراسم مذهبی روز عید پاک در فضای مجازی
پخش شد .در این مراسم مردان به صورت دستهای در
خیابانها زنجیر تیغی میزنند که با خون ریزی همراه است.
این گروه از مسیحیان فیلیپینی معتقدند این زنجیر زدن و
دردی که در اثر آن احساس میکنند باعث بخشیده شدن
گناهان آن ها خواهد شد .کاربران به این گونه اعتقادات
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :به نظر میرسه در همه
ادیان تندروهایی هستند که با کارهاشون باعث وهن دین و
مذهب میشن توی مذهب خودمونم یه عده کارهایی مشابه
که هیچ ریشه ای در دین نداره انجام میدن ».کاربر دیگری
نوشت« :آفت همه چیز خرافاته و باید باهاش مبارزه بشه
چون زودتر از انديشه ،ميان تخته های خالی ذهن انسان النه
ميكنه ».کاربری هم نوشت « :اساسا خرافات وقتی شکل
میگیره که مردم در رویارویی با مشکالت زندگی ،سرگردان
بشن و ناامید ،بعد ناچار سراغ خرافات میرن تا شاید بتونن به
یک آرامش درونی و اعتماد به نفس برسن».
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