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صلح افغانستان؛ همچنان «هیچ
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پس از برگزاری نخســتین دور از کنفرانــس تبادل آرا میان گــروه طالبان و برخی
از رهبران احزاب و فرماندهان جهادی افغانســتان در مســکو که با استقبال همه
طرفها روبه رو شده بود ،قرار بود تا دور دوم این کنفرانس جمعه گذشته در دوحه
پایتخت قطر برگزار شود .با این حال ،این نشست به علت مخالفت گروه طالبان با
فهرست 250نفره منتشر شده از سوی دولت افغانستان و تالش برای تغییر آن که
با مخالفت ارگ ریاستجمهوری افغانستان مواجه شده لغو شد و تا اطالع ثانوی به
تعویق افتاد .از زمان لغو این نشست ،تحلیلهای مختلفی درباره چرایی شکست
در انجام این دور از دیدار رهبران احزاب و فرماندهان جهادی سابق افغانستان و
گروه طالبان مطرح شده است اما ریشه اصلی آن به «ترفند آمریکایی» برمیگردد
که به اختصار توضیح داده خواهد شد:
تاکنون پنــج دور مذاکرات میان زلمــی خلیلزاد نماینده ویــژه آمریکا برای صلح
افغانســتان و دفتر سیاســی طالبان در قطر برگزار شده اســت که میتوان گفت،
آخرین دور از این مذاکرات که به مدت  16روز نیز در دوحه جریان داشــت ،باعث
نگرانی جدی دولت وحدت ملی افغانستان شــده بود .در واقع دولت افغانستان
احســاس میکرد توافقات مهمی میان دو طرف در دوحه صورت گرفته و کابل از
این میان حذف شده اســت .هیئت آمریکایی و رســانههای این کشور تمام تالش
خود را به کار بســتند تا اعــام کنند در این نشســت بــا طالبان بر ســر دو موضوع
مذاکرات بیناالفغانی(مذاکره مســتقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان)
و همچنین پایان نبرد و آغاز آتشبس با گروه طالبان به توافق رسیدهاند .از سوی
دیگر گروه طالبــان به صورت رســمی اعالم کرد که بــا آمریکا تنها دربــاره خروج
نیروهای این کشور از خاک افغانســتان صحبت کرده و تا زمان اشغال این کشور
حاضر به گفتوگو با دولت افغانستان نیست .در واقع طالبان اعالم کرده است که
حکومتوحدتملیراحکومتیدستنشاندهوفاقدقدرتاجراییوتصمیمگیری
میداند که گفتوگو با آن جز اتالف وقت نیست .از سوی دیگر سخنگوی رسمی
طالبان بارها پس از مذاکره با نماینده آمریکا اعالم کرده که بحث آتشبس و آغاز
مذاکرات بیناالفغانی خارج از صالحیت طرف آمریکایی بــوده و آنها فقط باید
درباره خروج تصمیم بگیرند و پس از خروج آنها خود افغانها در خصوص مسائل
داخلیشان به جمعبندی و توافق خواهند رســید .بهرغم اعالم تمام این مسائل
ارگ ریاســتجمهوری افغانســتان که خود را بازنــده اصلی مذاکــرات صلح این
کشور میدانست با طرف آمریکایی وارد گفتوگوی جدی و خواستار ایفای نقش
مستقیم در مذاکرات شــد موضوعی که هم آمریکاییها و هم دولت افغانستان به
خوبی میدانند که طالبان زیر بار این حرف نخواهند رفت.
در این جا به نظر میرســد خلیلزاد و دولت کابل به جمعبندی رســیده بودند در
حرکتی غیررســمی گروه طالبان را در مقابل عمل انجام شــده قــرار دهند و این
عمل هم حضور مقامــات دولتی در ترکیب تیــم اعزامی به دوحه بــرای حضور در
نشست بیناالفغانی بود .ارگ ریاستجمهوری افغانستان با مطرح کردن «جرگه
مشورتی صلح» و جمع کردن برخی چهرههای مختلف در نهایت به فهرستی250
نفره رســید تا آن را برای حضور در نشســت دوحه عازم قطر کند .نــکات مهم این
فهرست حضور چهرهها و مقامات دولتی در آن و همچنین مورد تأیید قرار گرفتن
این فهرست از سوی دولت افغانستان بود و معنای حضور این فهرست در نشست
دوحهدرواقعیعنیبرگزارینخستیندور«مذاکراتمستقیم»میانگروهطالبانو
دولت افغانستان .گروه طالبان که پیش از این نیز خط قرمز خود را مذاکره مستقیم
با دولت افغانستان اعالم کرده بود متوجه چنین ترفندی از سوی آمریکاییها شد و
در لحظات آخر با حضور افراد حاضر در این فهرست در نشست دوحه مخالفت کرد.
به نظر می رسد بدنه سیاسی و تیم مذاکرهکننده طالبان بر این مسئله آگاه است که
فرماندهان میدانی و بدنه میانی و مبارز این گروه بر خطوط اساسی مذاکره و صلح
تعیین شــده از ســوی طالبان عصبیت و تمرکز دارد و اگر توافقی خارج از خطوط
قرمز تعیین شده صورت بگیرد به احتمال فراوان فرماندهان میدانی این گروه با
آن به جدیت مخالفت کرده و خارج از بدنه طالبان به مبــارزه با آمریکاییها ادامه
خواهند داد بنابراین یکی دیگر از مسائل در مخالفت با فهرست  250نفره دولتی
افغانستان نیز همین موضوع بوده است.
طالبان بر این گمان هســتند که حضور مقامات دولتی در قطر باعث خواهد شــد
آمریکاییها از این فرصت بهره ببرند و با اســتفاده از ابزارهای رسانهای پرتعداد و
قدرتمند خود ،این نشســت را تبدیل به میدان مذاکرات مستقیم طالبان و دولت
کابل کنند .بر این اســاس آمریکاییها با این ترفند طالبان را به صورت ناخواسته
پای میــز مذاکره با دولت نشــانده بودند و دولت افغانســتان را وارد بــازی کرده و
توانسته بودند دل او را به دست آورند و خود را در اوج روزهای شکست ،برنده صلح
افغانستان معرفی میکردند.
از سوی دیگر در تمامی ادوار برگزار شــده مذاکرات میان طالبان و آمریکاییها،
طالبان همواره بر به وجود آوردن امارت اســامی در افغانستان تأکید کردهاند و
این معنایش این اســت که این گروه تمامیت حکومت در افغانستان را میخواهد
و بعد از آن ممکن است ســایر احزاب و گروهها را در حکومت سهیم کند ،بنابراین
درواقع هدف طالبان از نشستن با ســایر گروههای افغانستانی در اماکن مختلف
از جمله مسکو و دوحه بیان همین نظر است و در نهایت جلب نظر آنها .بنابراین
تاکنون هیچ توافقی میان طرفین از جمله تعیین زمان خروج نیروهای آمریکایی از
افغانستان ،تعریف ماهیت تروریسم از نگاه طرفین ،تشکیل حکومت موقت و سایر
گمانهزنیهایی که مطرح میشــود ،صورت نگرفته و تنها تحلیلهایی اســت که
درباره این مذاکرات صورت میگیرد.
آمریکاییها به خوبی میدانند چنــان چه قبل از خروج نیروهایشــان بتوانند
موضوع آتشبس و مذاکرات مســتقیم میان دولت افغانســتان و گــروه طالبان
را به نتیجه برســانند ،برنده یک طرفه بازی خواهند بود زیــرا از این طریق تمام
مشروعیت طالبان را زیر ســؤال خواهند برد و با شکســتن مبارزه  18ساله این
گروه بدون کمتریــن هزینهای بــه مطلوب خود خواهند رســید .از ســوی دیگر
طالبان به دنبال خروج پرهزینه آمریکا از افغانســتان اســت بنابراین با توجه به
این که به نظر می رسد هماکنون در میدان نبرد و مذاکرات دست باال را داشته
و از تمایل آمریکا برای خروج از کشورش آگاه اســت ،به راحتی اسیر این چنین
ترفندهایی از طرف آمریکایی نمیشــود .تالشهای وزارت امورخارجه آمریکا
و اشــخاصی مانند پمپئــو و خلیلزاد برای برگــزاری هرچه زودتر نشســت بین
االفغانی قطــر حکایت از آن دارد کــه آمریکاییهــا همچنان بر ایــن ترفند خود
اصرار دارند و به آن امید بســتهاند .با این حال با توجه به آن چه در باال گفته شد
دســتاورد مذاکرات چند دورهای میان آمریکا و طالبان همچنان «هیچ» است و
با توجه به خواستههای طرفین بعید است در مدت زمان کوتاه جمعبندی نهایی
درباره موضوع صلح افغانستان به وقوع بپیوندد.

حرفمردم



ستون«حرفمردم»انعكاسدهندهصادقحرفهایشماست.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی میگوید ،رفتار اخیر اینستاگرام محکوم اســت ولی فعال محدودسازی
ی   در خصوص رفتار اخیر اینســتاگرام به خانه ملت گفت :شورای عالی
در دستور کار نیســت  .فیروزآباد 
فضای مجازی در بیانیه خود در قبال این رفتار اشارهای کرد مبنی بر این که مردم باید توجیه شوند زیرا آن
هانمیتوانندکارهایجدیخودرابربسترپیامرسانهایخارجی انجامدهندکهیکطرفهبهفیلترکردن
برخیازصفحات-فقطبهدلیلشکلظاهریلوگویآنصفحات-اقداممیکنند.ویدربارهعکسالعمل
ایران در قبال اینستاگرام گفت :هم اکنون رفتار اینستاگرام را محکوم میکنیم؛ فعال محدودسازی آن در
دستورکارنیست.دبیرشورایعالیفضایمجازیدرخصوصایننکتهکهتجربهفیلترینگتلگرامباهدف
کوچ دادن به پیامرسانهای داخلی ناموفق بود ،گفت :هم اکنون فقط از مردم دعوت می کنیم .به گزارش
خانه ملت ،به تازگی اینستاگرام صفحات فرماندهان سپاه پاسداران را با استناد به سیاست ایاالت متحده
مبنیبرقراردادنسپاهدرلیستگروههایتروریستیمسدودکردهاست.

با حضور وزیر ارشاد برگزار شد

آیین گشایش غرفه چین در نمایشگاه بین المللی کتاب
غرفه کشور چین ،مهمان ویژه نمایشگاه کتاب امســال ،صبح دیروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
رئیسسیودومیننمایشگاهبینالمللیکتابتهرانوتعدادیازمسئوالنفرهنگیکشور،گشایشیافت.به
گزارشایبنا،محسنجوادیطیسخنانیدرمراسمافتتاحغرفهمهمانویژهگفت:امیدواریمباحضورمهمانان
چینیدرنمایشگاهکتابتهران،روابطدوکشورتوسعهپیداکندوزمینهرشداقتصادیوفرهنگیدوکشوررا
فراهمآورد«.گوئوویمین»،معاونوزیرتبلیغاتجمهوریخلقچیننیزباابرازخرسندیازدعوتکشورش
بهنمایشگاهکتابامسال،بهعنوانمهمانویژه،گفت:چینوایران،هردوتمدنیباستانیدارندوازدوهزار
سال پیش ،ارتباطات دوکشور از طریق جاده ابریشم و مبادالت دوستانه برقرار بوده است .امیدواریم در دوره
معاصرنیز،اینتعامالتفرهنگیعمیقترشود.گفتنیاست،درمراسمافتتاحغرفهکشورچینکهدرنیمطبقه
شبستانمصالیامامخمینی(ره)قراردارد«،پنگسین»سفیرچیندرایراننیزحضورداشت.

کمیته امداد خبر داد:

کمک  147میلیارد تومانی مردم به سیل زدگان

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت :تاکنون  147میلیارد تومان برای سیلزدگان و
آسیب دیدگان از سوی مردم جمعآوری شده است .علیرضا عسگریان درباره کمکهایی که تاکنون به
مناطق سیلزده از سوی مردم به کمیته امداد پرداخت شده است ،به فارس گفت :تاکنون  147میلیارد
تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم به مناطق سیلزده بوده است که  45میلیارد تومان آن نقدی
است .وی افزود :کمیته امداد برای 20هزار مسکن تعهد ساخت و ترمیم داده است و پیشبینی میکنیم
بیش از  10هزار مسکن نیاز به ساخت کامل داشته باشد و امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

پل شریدر :دیگرنمیشود بهآمریکایی بودن افتخارکرد
«پلژوزفشریدر»کهمهمانویژهسیوهفتمینجشنوارهجهانیفیلمفجراست،چهارشنبهچهارماردیبهشت
درنشستیخبریدرپردیسچارسوازسینمایایران،آیندهسینمایدنیا،تحریمهایآمریکاوموضوعاتدیگری
صحبت کرد .بهگزارش ایسنا،اوابتدادربارهجشنوارهجهانیفیلمفجرگفت«:دردنیاچندجشنواره هستند
که بتوانماینجشنوارهراباآنهامقایسهکنممثلجشنوارهتورنتو.ولیازابعاد جشنوارهفجر وتعدادفیلمهای
حاضر در آن شگفتزده شدم ».او درباره آشناییاش با سینمای ایران هم گفت« :درباره جایگاه سینمای ایران
که تردیدی نیست چون جایگاه ویژهای دارد .طی  ۱۵سال گذشته سه نهضت ملی سینمای ایران ،رومانی و
آرژانتینشکلگرفتهوهمیشهاینانتظارمیرودکهدرهرجشنوارهایازسینمایایرانفیلمیحضورداشته
باشد».شریدرافزود«:برایبیشترمادرغرب،سینمایایرانباکیارستمیشروعشدولیبعدبهفرهادیرسیدیم
و حاال هم فیلمهای دیگری هستند .یکی از دوستان من گادفری چشایر (منتقد آمریکایی) است که فیلمهای
ایرانیزیادیدیدهواکنونکتابیدربارهسینمایایرانمینویسدوبهمنفیلمهایایرانیپیشنهادمیدهد».
وی درباره تحریمهای ترامپ علیه ایران و آسیبهای آن به هنرمندان و سینما و میزان اثرگذاری این
هنر با ابراز تأسف از تحریمها اظهار کرد« :االن دورانی است که نمیشود به آمریکایی بودن افتخار
کرد در حالی که من همیشه و حتی زمان جنگ ویتنام به آمریکایی بودنم افتخار میکردم.
هم اکنون آن چه پیش آمده به بهانه تغییر رژیم ایران و در واقع برای دستیابی به نفت و منابع طبیعی
شماست و این چیزی است که در  ۱۰۰سال گذشته وجود داشته و تأثیر یک هنرمند در مقایسه
با ماشین پروپاگاندا خیلی اندک است .به همین دلیل به نظرم این وضعیت بسیار عذابآور است».
شریدردرادامهدربارهجایزهاسکاراظهارکرد«:مناحترامزیادیبرایمراسماسکارقائلنیستمودرستاست
که امسال نامزد شده بودم ولی نمیدانم اگر جایزه میگرفتم چه حسی داشتم از این که جایزهای بگیرم که
اهداکنندگانش برایم ارزشی ندارند .اسکار نوعی ازاولویتبندی کاذباست ومردم اغلبفراموش میکنند
چه کسی برنده میشود ».او همچنین درباره سینمای مستقل توضیح داد« :در هر سال ۱۲فیلم از این سبک
میتواندنمایشدادهشودکهاینهاازبین ۱۵هزاراثربهچنینموقعیتیمیرسندولیاینراکهبافیلممستقل
وبدونتبلیغاتگستردهموفقباشید،بعیدمیدانم».

تلفن051 37009111:

•• لطفا پیگیری کنید که شــرکت ســایپا دوبــاره قیمت ها
رو بــدون ســر و صــدا۴میلیــون بــرده بــاال .خــدا وکیلی من
مصــرف کننــده دیگــه اون پولــی کــه از قبــل جمــع کــردم
االن دیگــه نمــی تونــم باهــاش ماشــین بخــرم .خداییــش
این انصافــه؟ ایــن خــودرو ســازها هر جــور که دلشــون می
خواد قیمــت هــا رو می بــرن بــاال .ایــن ســازمان حمایــت از
مصرف کننده کجاســت؟ اصال هســت؟ بــه داد ما برســید
تــو رو خــدا.
•• آقــای وزیــری کــه نمــی توانــی قیمــت پیــاز ،ســیب
زمینــی ،گوشــت و مــرغ را کنتــرل کنــی پــس بــه درد چــی
مــی خوری؟متاســفانه خیلــی هــا حرفــی نمی زننــد چون
مــی ترســند پســت شــون رو از دســت بدهنــد .لطفا بــه داد
مــردم برســید!
•• درباره شــرکت های بیمــه گــزارش تهیه کنید چــون که
جلــوی صــدور و حتــی تمدیــد بیمــه هــای آتــش ســوزی را
که دارای پوشــش ســیل هســتند ،گرفتند .با چــه مجوزی
و با کــدوم منطق همچیــن تصمیماتی اتخاذ میشــه ؟ پس
بــرای چــی مــردم بیمه خریــداری مــی کننــد؟ حــاال صدور
بیمــه جدیــد کــه هیــچ االن یــک ماهــه اجــازه تمدیــد بــه
مشــتری هــای قبلــی رو هــم ندادند!
••چــرا قانــون منــع بازنشســتگی بــه درســتی اجــرا نمــی
شــود؟ فرزنــدان تحصیــل کــرده مــا بیکارنــد .جــوان مــا تــا
کار نداشــته باشــد جرئــت ازدواج نــدارد .ما والدیــن تاکی
غصــه بخوریــم؟
•• دختــرم با فــوق لیســانس زبان انگلیســی بــرای تدریس
به چند مدرســه غیرانتفاعی مراجعــه کرده امــا می گویند
مــی خواهیــم از معلمــان بازنشســته اســتفاده کنیــم! چــرا
بایــد ایــن گونه باشــد؟
•• آیــت ا ...مــکارم فرمــوده انــد «برنــده بــاش» قمار اســت .
جالبــه کــه پایــه و سرچشــمه این قمــار ،صــدا و سیماســت.
•• تــورم ایــن قدرزیــاد اســت کــه تأمیــن اجتماعــی افزایش
نــرخ بیمــه رااز 20بــه40درصــد رســانده اســت .اگــر ایــن
ســازمان به20ســال قبــل برگــردد بــا مشــتریان خــود
همیــن کارراخواهدکرد؟آیا این کارضربه بــه کارگاه های
تولیــدی وبیــکاری نیســت؟!
•• لطفــا بــازرس اتــاق بازرگانی،یــک باربــه اتحادیــه صنف
تعویــض روغــن ســربزندتاببیندچه وضعــی حاکم اســت؟
•• دربــاره تنبیــه بدنــی دانــش آمــوزان نوشــته بودیــد  .بــه
نظرتــان آیــا فقــط تنبیــه بدنــی ممنــوع اســت؟ بــه نظــر من
خشــونت بعضی از معلمان از تنبیــه بدنی هم بدتر اســت.
حــاال تحقیــر وتوهیــن وبــد دهانــی چــی میشــه؟
•• مــرداد ۹۷بــا هــزار تــا آرزو پــول جمــع کــردم تــا بــرای
ماشــین اســم بنویســم .بــرای ایــن کــه مــدل ۹۸بدهنــد و
بهمن مــاه رو انتخاب کــردم حــاال باید ۱۵میلیون بیشــتر
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از تحویلی هــای دی مــاه پرداخت کنــم .آخه چــرا؟ ما همه
تــو یــه روز ثبــت نــام کردیــم.
•• آقــای روحانی رفتنــد ترکیه مراســم اســتقبال رو دیدیم
ِکیــف کردیــم .حــاال عمــران خــان اومــد ایــران .بــا ایــن کــه
اســتقبال خوبــی داشــت تلویزیون چــی نشــون داد؟
•• مــن 29ســال دارم .نــه مــی تونــم و نــه مــی خــوام کــه
ازدواج کنــم .امیــدوارم جامعــه بــه تصمیــم و شــرایطی کــه
دارم احتــرام بگــذاره .شــرایط مــن بــرای ازدواج خــوب
نیســت و خــودم هــم عالقــه ای نــدارم .چــرا در جامعــه مــا
زن بــه تنهایــی ،ارزشــمند شــناخته نمیشــه و حتمــا بایــد
یــک مــرد در کنــارش باشــه؟
•• ایــن بــار دوم اســت کــه یــک معضــل شــهری را گوشــزد
مــی کنــم ولــی شــهرداری هــا از کنــارش بــه راحتــی مــی
گذرنــد .بــه تازگــی عــده ای بــرای بــه دســت آوردن زبالــه
هــای بازیافتــی مختلــف ،کیســه هــای زبالــه را پــاره مــی
کنند و این باعــث میشــه زباله ها در ســطح خیابــان پخش
بشــه و زحمــت بیشــتری بــه دوش پاکبــان هــا بیفتــه .چــرا
شــهرداری در ایــن بــاره اقدامــی نمــی کنــه؟
••بــه نظــرم بــه فیلتــر کــردن ســایت دیــوار یــا حذفــش
نیــازی نیســت.کافیه بابت بخش مســکن و خــودرو هزینه
دریافت بشــه تا دیگه کســی قیمتهــای کذایــی و فضایی
اعــام نکنــه و اگــر هــم خواســت تســت قیمــت بزنــه هزینــه
پرداخــت کنــه.
•• امــروز بــزرگ تریــن مشــکل درکشــورما ازدواج جوانــان
وتشــکیل خانــواده اســت و نبــود کار ودرآمــد مانــع ایــن
خواســته هــا شــده .مجلــس بایــد درایــن خصــوص برنامــه
ای دقیــق ومنســجم طراحــی کنــد.
•• خــدا را شــکر یــک نفــر بــه مســئله قمــار بــودن مســابقه
«برنــده بــاش» توجــه کرد.واقعــا در ایــن شــرایط اقتصادی
ایــن جوایــز جزایجــاد حســرت و انــدوه عمومــی کاری
نمیکنــد.
••شرکت ملی گازاستان بیایددرســال روزهای سردوگرم
را بشمارد و بعد نرخ اســتفاده ازگاز را تعیین کند!
••بــه آقــای اســتاندار بگوییــد کســی بــه کارخانــه دار
نمیگویــد زالو به کســی مــی گوینــد زالو کــه رانــت دولتی
میگیــرد و در خــارج ســرمایه گــذاری مــی کنــد!
••متاســفانه هیــچ نظارتــی بــر قیمــت رنــگ در بــازار انجام
نمــی شــود و انــواع رنــگ فــوری ،روغنــی ،پالســتیک،
انــواع تینــر ،از طــرف شــرکت هــا و فروشــگاه هــای بــزرگ
رنــگ در مشــهد هــر روز گــران تــر مــی شــود بــه طــوری کــه
از شــش مــاه گذشــته تــا بــه حــال پنــج برابر شــده ،مشــاغل
بســیاری از جملــه پلــی اســتر کاری ،نقاشــی ســاختمان
کــه عــده زیــادی در ایــن حرفــه ها مشــغول بــه کار هســتند
به دلیــل ایــن گرانــی هــای سرســام آور به شــدت بــه خواب

رفتــه .واقعا متاســفم! از طــرف یک اســتاد پلی اســتر کار و
نقــاش کــه تــا همیــن پارســال بیــش از 30کارگر و شــاگرد
داشــت امــا االن خــودش هــم بیــکاره!
••بــه قدرکافــی اســترس وناراحتــی درزندگــی روزمــره
داریــم .مطلــب اصغــر قاتــل درصفحــه تاریــخ مناســبت
تاریخــی هــم نــدارد .از ایــن مطالب ننویســید .چــون اصال
روزنامــه شــاداب نیســت.
••قابــل توجــه مســئوالن محتــرم! پرداخــت ســود ســهام
عدالــت شــغل عشــایر ایــل قهرمانلــو ،مــکان خراســان
شــمالی ،تعداد خانوار ،145تعداد جمعیت1100نفر،
ســال ثبــت نــام 1388امــا فرامــوش شــده در پیگیــری
و پرداخــت حتــی یــک بــار سودســهام عدالــت پرداخــت
نشــده اســت!
••از اســتاندار و شــهردار محتــرم مشــهد تقاضــا مندیــم
طبق حرف شــان کــه ٩٧/١٢/٢٧در روزنامه خراســان
رضــوی هــم چــاپ شــده و در جلســه شــورای بازآفرینــی
حاشــیه شــهر مشــهد فرمودنــد تعییــن تکلیــف اراضــی
مــورد اختــاف شهرســتان طرقبــه شــاندیز و مشــهد تــا
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری حــل خواهــد شــد ،همیــن
موضــوع را پیگیــری و اعــام فرماینــد تــا مشــکل جمعیــت
زیــادی در ایــن منطقــه بــر طــرف شــود.
••روزنامــه خراســان عزیــز ،لطفــا بیشــتر دقــت کــن! در
یکــی از صفحه های دیــروز “کامونیکیشــن درســته” نــه
“کامیونیکشیشــن”! دیگه چقــدر اشــتباه چاپــی و حروف
چینــی و ویراســتاری و  ....خوبــه که ننوشــتی نیســان آبی
کیشــن!
••چند وقت پیش دختــر بچــه ای بــا اورژانس تهــران برای
درمان مــادرش کمک می خواســت که پاســخ گــوی تلفن
( پخــش شــده در فضــای مجــازی) در اورژانــس بــا زیرکــی
خــاص موفــق بــه کســب نشــانی دقیــق بــه منظور اعــزام
آمبوالنــس شــد .در حالــی کــه تاکســی هــای اینترنتــی بــا
نــرم افــزاری کــه دارنــد خیلــی راحــت محــل در خواســت
مســافر را ردیابــی مــی کننــد ،چــرا نبایــد اورژانس یــا آتش
نشــانی یــا پلیــس 110بــه ایــن گونــه نــرم افــزار هــا مجهــز
باشــند؟ به نظر شــما مردم به کدام یــک در مواقــع اضطرار
نیــاز دارنــد ؟ اورژانــس یــا آتــش نشــانی یــا پلیس؟
••دیــروزتــویخیابــونیــکآقاداخــلماشــینباشیشــه
باالسیگارمیکشــیدباوجوداینکه3بچهداخلخودرو
نشســتهبودنــدوازایــنبابــتخیلیتاســفخــوردم.
•• لطفــا فکــری دربــاره پیــاز بکنید.قیمــت آن خیلــی
بــاال رفتــه .کاری کنیــد حداقــل بتوانیــم آشــپزی
بکنیــم.
••مقاله آب شــدن کــره خاکــی رو خونــدم ولــذت بردم.
ممنــون از گردآورنــدگان ایــن مطلب.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

رئیس جنگل ها؛ حامی جنگل خواران؟!


عراق :واردات گاز از ایران را به رغم اقدام آمریکا ادامه می دهیم
وزارتبرقعراقاعالمکردکهباوجودتصمیماخیردونالدترامپمبنیبرتمدیدنکردنمعافیتبرایخریداران
نفتایران،وارداتگازازایرانراادامهمیدهیم.بهگزارشایرنا«،مصعبالمدرس»سخنگویوزارتبرقعراق
روزچهارشنبهدریکگفتوگویخبریاعالمکرد:هماکنونعراقروزانهحدود 28میلیونفوتمکعبگاز
ازایرانواردمیکندکهگازموردنیازتعدادینیروگاهباحدود 2800مگاواتبرقتولیدیراتامینمیکند.
وی گفت :انتظار می رود این مقدار واردات از اوایل ماه ژوئن میالدی (اواسط خرداد ماه) به 35میلیون فوت
مکعبدرروزافزایشیابدتامیزانتولیدبرقبه 3500مگاواتبرسد.ویافزود:ایراننیزتامینروزانه1200
مگاواتبرقشبکهسراسریعراقرا ادامهخواهددادوبااینحالمجموعبرقیکهعراقازایرانواردمیکند
 4700مگاواتاستکهمنجربهکاهشقابلتوجهزمانخاموشیدرفصلتابستانمیشود.المدرسبااعالم
اینکهمبالغقراردادهاباارزمحلیپرداختمیشودگفت:هدفوزارتبرقعراقارائه  18هزارمگاواتبرق
است تا میزان برق عراق در فصل تابستان به بیشترین حد خود در تاریخ عراق برسد .وی گفت :با توجه به این
کهتقاضابرایبرقدراینکشور(ساالنه) 7درصدافزایشمییابد ونیازبهافزودنساالنههزارمگاواتدارد،
بخشبرقعراقنیازبهتوسعهبیشتریدارد.المدرسافزود:وزارتبرقعراقبرنامههاییآمادهکردهاست که
پیشرفتدراینبخشطیسالهایآیندهراتضمینمیکند.یکمنبعدروزارتبرقعراقنیزپیشترگفتهبود:
سخنانمایکپمپئووزیر خارجهآمریکادربارهتصمیمترامپبرایلغومعافیتهاشاملوزارتبرقنمیشودو
فقطشاملبرخیکشورهاستکهازایراننفتخامخریداریمیکنند.لویالخطیب،وزیربرقعراقنیزپیشتر
درافتتاحیهششمینکنفرانسونمایشگاهانرژیعراقگفت :وزارتبرقعراقبرایپیشرفتتدریجیبخش
برق این کشــور برنامه ریزی های تضمین کننده ای انجام داده است به طوری که برق فصل تابستان پیشرو
بسیاربهترازسالهایقبلخواهدبود وهمچنینبرقتابستانسال 2020میالدیازنظرایجادواحدهای
تولیدیبهترخواهدبود.ویبابیاناینکهوزارتبرقعراقباتمامیشرکتهایسرمایهگذاریبهشکلشفاف
همکاریمیکند،گفت:شعاروزارتبرقدرمرحلهپیشروبازشدندرهارویهمهبرایتامینبرقخواهدبودو
عراقدرهایخودرارویکشورهایهمسایهوکشورهایدوستبرایتشویقشدنبهسرمایهگذاریدربخش
برقاینکشورباز وهمچنینبخشخصوصیرابرایساختنیروگاهتشویقمیکند.
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نمابر05137009129:



6.3 M views

بوسه خاضعانه سردار
درمعرضخطراستاماپیرمردحاضربه ِ
ترکآننیست
«خانه
ِ
فریاد از درون می کشد و قاب عکسی از بنیان گذار انقالب در
دست دارد ،شخصی در این میان باهمه ابهت و پیشینه ،در
ِ
بردستانپیرمرد می زند و او را به صاحب
نهایت خضوع بوسه
ِ
قابی که در دست دارد قسم میدهد تا از خانه ای که احتمال
خراب شدن دارد بیرون بیاید تا به او آسیبی نرسد ».این
شرح ویدئویی از بوسه سردار سلیمانی بر دستان پیرمرد
خوزستانی بود که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت.
کاربری نوشت« :حاج قاسم سلیمانی ،مردی که ابرقدرتهای
دنیا رو در خاورمیانه به زانو درآورده ،در حال بوسه زدن بر
دستان پیرمرد روستاییه ،بی خود نیست که سردار دل ها
شده ».کاربر دیگری نوشت « :این کسی که دست پیرمرد
سیل زده را خاضعانه می بوسه فرمانده سپاه قدس ،سردار
دل ها ،خار چشم دشمنان ،ذوالفقار علی(ع) ،سرلشکر قاسم
سليمانيه .کسی که معنی واقعی آیه (ا َِش ّداء ُ َعل َى ال ُكفّارِ ُر َحماء ُ
بَينَ ُهم) است ».کاربری هم نوشت« :بعضی ها به پایه های
میزشون بوسه می زنن و بعضی هم به دست های پینه بسته
مردمی که در حال خدمت بهشونن و ماندگارها و فاتح قلب ها
هم مشخصه کدوم دسته هستن».



3.9 M views

درس حفاظت از حیات وحش
ویدئویی از مداوای یک شیر که درهنگام شکار آسیب دیده
است در فضای مجازی پخش شد .شیر ماده ای که درهنگام
شکار بوفالو ها به شدت صدمه دیده و پوست پاره شده بر
تنش زار می زند ،توسط محیط بانان شناسایی و بعد از تعقیب
و بیهوش کردن مداوا میشود تا بتواند دوباره به زندگی
ادامه دهد .کاربران دوستدار حیات وحش با انتشار گسترده
این ویدئو به آن واکنش نشان دادند و خواستار حیات وحشی
این گونه برای کشور بودند .کاربری نوشت« :این طوری برای
حیات وحششون ارزش قائل میشن و بهش اهمیت میدن».
کاربر دیگری نوشت« :به نظر من نباید تو حیات وحش دخالت
کرد و باید بذاریم طبیعت سیر طبیعی خودش رو طی کنه».
کاربری به این دیدگاه واکنش نشان داد و نوشت« :اگه این
جوریه شما هم اگه مریض شدی و دست و پاتم شکست بذار
بر اساس طبیعت ،کج جوش بخوره و  ...این حرفا یعنی چی!»
کاربریهمنوشت«:بهامیدروزیکهمحیطزیستیبراینسل
های بعد بذاریم که گونه های زیادی از جانورها نسلشون به
دست ما منقرض نشده باشه».



5.7 M views

رئیس جنگل ها؛ حامی جنگل خواران؟!
فیلمی از عتاب و خطاب رئیس سازمان جنگلها به مدیر
زیر دستش به دلیل پیگیری قضایی پرونده های زمین
خواری در فضای مجازی پخش شد که به دوربین مخفی
شباهت داشت .در این فیلم ،رئیس سازمان جنگل های
کشور علنا به مدیر منابع طبیعی جهرم دستور می دهد
پرونده های زمین خواری را پیگیری قضایی نکند! او حتی
به مدیران منابع طبیعی می گوید ،اگر نمی توانید این کار
را بکنید مشکل از شماست و نامه استعفایش را بنویسید
ما برای کسی کارت دعوت نفرستادیم .این صحبت ها
استعفای عرب شیبانی مدیر و ابراهیمی فرمانده یگان
حفاظت منابع طبیعی شهرستان جهرم را در پی داشت و
در فضای مجازی به این ماجرا واکنشهای زیادی نشان
داده شد .کاربری مدعی شد« :وقتی معاون وزیــر و
مسئول سازمان جنگل ها این جوری داره از جنگل خواری
حمایت می کنه بایدم جنگل ها نابود بشن و سیل ویرانی
ایجاد کنه ».کاربر دیگری نوشت« :گویا این مدیر کشور
که مسئولیت سازمان جنگل ها رو داره عواقب جنگل
خواری رو نمی دونه که در این صورت صالحیت مسئولیت
داشتن رو نداره ».کاربری هم نوشت« :قطعا قوه قضاییه
با قاطعیت به این ماجرا ورود می کنه و ان شاءا ...دولت هم
خودش این مسئله را حل و فصل کند».
این در حالی است که بعد از بازتاب گسترده این ویدئو
و واکنش های زیادی که به آن صورت گرفت ،اداره کل
منابعطبیعی و آبخیزداری استان فارس در اطالعیه ای
که بخشی از آن را می خوانید اعالم کرد« :حفظ ،احیا،
توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابعطبیعی از وظایف،
سیاستها و راهبردهای اصلی سازمان جنگلها برای
دستیابی به توسعه پایدار محسوب میشود و این سازمان
برای نیل به این اهداف هیچگونه مسامحه و گذشت
نسبت به زمینخواران نخواهد داشــت  ....از جمله
اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور) رفع تداخالت ناشی از اجرای
مقررات موازی و تثبیت مالکیت دولت میباشد  . ...در
این بین سیاست اصولی وزارت جهاد کشاورزی و تاکید
ریاست سازمان جنگلها رفع تداخالت اراضی است.
انجام این مهم موجب میگردد بسیاری از پروندههای
قضایی مردم علیه دولت و دولت علیه مردم از پروسه
قضایی خارج و به طریق اداری حل و فصل گردد که در
همین راستا قانون رفع موانع تولید و آرای صادره از
دیوان عالی کشور داللت بر صالحیت کمیسیونهای رفع
تداخالت در رسیدگی به این موضوعات را داشته و موجب
کاهش پروندههای قضایی در حوزه زمین میگردد که این
امر به هیچ عنوان حاکی از چشمپوشی و مسامحه سازمان
جنگلها با برخورد با زمین خواران نبوده  . ...در پایان الزم
به تاکید است که سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور برای انجام وظایف خود که حفاظت جزو شاکله اصلی
آن است از هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهد کرد و به
خاطر انجام این وظایف است که تاکنون برای صیانت از
منابع طبیعی  21شهید و بیش از  500نفر مجروح و بعضا ً
قطع نخاعی تقدیم کرده است».

2.9 M views

تقدیر از پلیس جارو به دست
چند روز پیش در همین ستون از رفتار پسندیده سرباز
پلیس راهنمایی و رانندگی برای جمع کردن خرده شیشه ها
در خیابان ارتش تبریز نوشتیم .او که بعد از این کارش در
فضای مجازی معروف شده بود به برنامه «فرمول یک» رفت و
مافوقش با یک ماه کسری خدمتش به عنوان پاداش موافقت
کرد .کاربری در این باره نوشت« :سربازای زیادی هستن که
این کارها رو انجام میدن و دمشون گرم فقط برای همه این
شانس وجود نداره که یکی اون صحنه رو شکار کنه و عکس
بگیره ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم برای فرهنگ سازی
باید این جور حرکت ها هم بازنشر بشه و هم پاداش بدن
تا همه ببینن و الگو بگیرن ».کاربری هم نوشت« :این یک
وظیفه است که موانع جلوی پای انسان ها رو برداریم .هر
کسی در حد توان .باالخره برای فرهنگ سازی در این اجتماع
هر کسی دنبال راهکاری است».



4.3 M views

بهاحترامهر 2بایدکالهازسربرداشت
تصویری از کار زیبای سرباز قدرشناس مرکز آموزش 05
در رژه روز ارتش شهر کرمان در فضای مجازی پخش شد
که تحسین کاربران فضای مجازی را در پی داشت .در این
تصویر سربازی برای این که روی صورت یکی از جانبازان
حاضر در رژه آفتاب نتابد کالهش را درمی آورد و برای این
جانباز عزیز سایبان درست می کند .کاربران فضای مجازی از
کار این سرباز قدرشناس ،قدردانی کردند .کاربری نوشت:
«چقدر این عکس خوبه و چقدر قدرشناسی این سرباز
ستودنیه ».کاربر دیگری نوشت« :باید توی این رژه ها به
فکرجایگاهیبرایجانبازهایعزیزباشنتاالاقلکمتراذیت
بشن ».کاربری هم نوشت« :توی این تصویر می شد چهره
مدافع قدیم وطن و مدافع حال حاضر رو دید و قدردانی
سرباز جوون از سرباز کهنه کار دفاع مقدس ستودنیه».
کاربر دیگری هم نوشت« :این تصویر از قاب های ماندگار
دوران ماست و به احترام هر دو باید کاله از سرمون برداریم
و ساعت ها ایستاده نظاره گر شون باشیم».
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