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دعای روز ششم
ماه مبارک رمضان

...

یادداشت روز
امیر مسروری
رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم

پمپئو در عراق
به دنبال چه بود؟
در حالی پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عراق سفر
کرد که واشنگتن چند روز قبل ناوگان جدیدی از
تسلیحات دریایی و هوایی را به منطقه ارسال کرده
اســت .هدف اعالمی آمریکا فشار به ایــران برای
پذیرش تعهدات جدید هسته ای و امنیتی است.
اما واقعیت چیز دیگری است .البته افرادی چون
ابوهالله تحلیلگر عرب ،مدعی هستند این سفر بر
خالفادعایاعالمیبرایپیامصلحوواسطهگرایی
عراقنسبتبهجایگاهاینکشورورابطهحسنهبغداد
باتهراناست.اماماجراپیچیدهترازاینحرفهاست
وبهنظرمیرسدبرایشناختاینموضوعبایدتامل
بیشتری داشــت .تاملی که بر پایه شناخت منافع
آمریکاازعراقوموضوعاتروزبغداداست.
درخبرهاآمدهاست،هدفاصلیسفرپمپئوراضی
کــردن بغداد به ق ــرارداد با غول آمریکایی است.
خبرگزاری رویترز با اشــاره به این موضوع گفت :

دولت عراق در حال نهایی کردن یک قــرارداد 30
ساله به ارزش ۵۳میلیارد دالر با دو شرکت اکسون
موبیلازآمریکاوپتروچایناازچیناست.
هر چند این خبر توسط دولــت عــراق و ربط آن به
معافیت تحریمی ایران تکذیب شد اما واقعیت این
است که آمریکایی ها با بازیگری جدید در عراق به
دنبالقراردادهایبلندمدتوالبتهپرهزینههستند.
کما این که خبرها حاکی از کاهش نیروی نظامی
آمریکاییدرعراقوجایگزینینیروهایبلکواترباآن
هاست.بهطوریکهسطحدرگیریامنیتیآمریکادر
عراقکاهشیافتهوترامپسناریویجدیدیرادنبال
میکند.هدفاصلیاینسیاستچپاولواستعمار
نوین است تا منافع جدید آمریکا که همان جذب
درآمد از غرب آسیاست تامین شود .اگر بخواهیم
به طور خالصه اشاره کنیم باید گفت ،هدف آمریکا
تامین هزینه  ۷تریلیارد دالری در خاورمیانه است و
هدفترامپتامیناینهزینههابافروشتسلیحات
به عربستان ،پروژه بازسازی عراق و مواردی از این
قبیلاست.
هدف دیگری که پشت این سفر نهفته ،تغییرات
ساختاری در قانون اساسی عراق   است .آمریکایی
ها به این جمع بندی رسیده اند تا زمانی که دولت
عراقبهقانوناساسیحاضرتمکینکندهیچجای
بازیگریبرایآمریکاییهانمیماند.درواقعقانون
اساسیعراقبرپایهرایباالوجمعیتاستوهمین
مسئله دست برتر شیعیان را در پارلمان ،دولت و
نهادهای اجرایی باز گذاشته و قدرت مقاومت را

افزایش می دهد .سفر پمپئو در کنار هزینه های
عربستاندربازسازیعراق،نشانازسناریویجدید
واشنگتنبرایاصالحساختارقدرتدرعراقاست؛
به طوری که بتواند بازیگری شیعیان را مهار کند و
نقشآنهارافروکاهد.
از سویی ،این سفر با موضوع دیگری هم همراه بود.
مسئلهحشدالشعبیوبقایآندرمنطقه؛موضوعی
که آمریکایی ها را نگران کرده و واشنگتن خواستار
آن است تا احتماالت الزم برای مسئله معامله قرن
را در نظر بگیرد .بقای حشدالشعبی به معنای
حفظ کمربند امنیتی تهران تا بیروت است و از
سویی آمریکا با  ۱۰۰تیپ و لشکر عملیاتی مواجه
است که می تواند معادالت سیاسی را به سمت
محورمقاومتتغییردهد.حتیاگرجنگیهممیان
مقاومتوآمریکایارژیمصهیونیستیرخندهد،بودن
یانبودنحشدالشعبیمسئلهاینیستکهبتوانبه
راحتی از کنارش عبور کرد .به عبارت دیگر مسئله
حشدالشعبیوآیندهآنونیزجایگاهاینگروهاهمیت
ویژه ای دارد و به نظر می رسد طرف آمریکایی در
مذاکراتاخیربهآناشارهکردهاست.
در نتیجه باید اشاره کرد ،موضوع سفر به عراق
هر چیزی بود اال جنگ با ایــران یا راضی کردن
عراق به همراهی با تحریم های واشنگتن علیه
تهران .جمع بندی ها نشان می دهد این سفر
یک سفر اقتصادی -سیاسی بود تا آن که یک سفر
سیاسی  -امنیتی؛ هدفی که در برآوردها و اخبار
رسانه ای نیز به آن اشاره شد.

اسامی و میزان جریمه چند میلیاردی
 4شرکت لبنی اعالم شد

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

شناسایی مدارس پخش کننده کلیپهای مبتذل

مهر-سخنگویسازمانتعزیراتحکومتیازحکم ۶۶میلیاردریالیچهار
شرکتمتخلفلبنیخبرداد.سیدیاسررایگانیازقطعیشدنجریمهچهار
شرکت لبنی خبرداد و گفت :رأی چهار شرکت لبنی به دلیل گران فروشی،
۲۸فروردین امسال در شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی قطعی شده و بر
ایناساسشرکت"میماس"بهپرداخت ۱۶میلیاردو ۴۷۸میلیونریالبه
عالوه ممهور کردن شرکت به مهر تخلف مرتبه نخست ،شرکت "شأن دشت
(پاژن)"بهپرداخت ۹میلیاردو ۱۲۱میلیونریالبهعالوهممهورشدنبهمهر
تخلفمرتبهنخست،شرکت"لبندشت(چوپان)"بهپرداخت ۲۸میلیاردو
۶۵میلیونریالبهعالوهممهورشدنبهمهرتخلفنخستوشرکت"میهن"به
پرداخت ۱۳میلیاردو۵۵۴میلیونریالدرحقصندوقدولتمحکومشدند.

بطحاییدرتشریحپیگیریهادربارهاتفاقاتاخیرمدارسوپخشکلیپها
اعالمکردکهسهمدرسهدراینزمینهشناساییویکمدیرعزلشدهاست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دبیرخانه ستاد همکاریهای آموزش و
پرورش،بطحاییدرنشستفصلیستادهمکاریها درمرکزمدیریتحوزه
علمیه قم به هجمههای اخیر علیه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت   :برخی
از این کلیپها که در مجموع  15دقیقه است بیرون از فضای مدرسه،
مونتاژی است اما همین که دانشآموز موسیقی مبتذل و شنیع را حفظ
کرده نشانه هجمه و تغییر هویت است .در این زمینه سه مدرسه شناسایی
شد ،درباره یک مدرسه تردید وجود دارد و درباره مدرسهای که شناسایی
شد ،مدیر مدرسه عزل شد.

َ
بمنِّ َ
ات َس َخ ِط َ
اط نَقِ َمتِ َ
ض َم ْع ِص َیتِ َ
َّ
بس َی ِ
َض ِر ْبنِ ی ِ
وج َب ِ
کَ ،و ال ت ْ
بین
ک َو َأ َی
زحنِ ی فِ یهِ مِ ْن ُم ِ
الل ُه َّم ال ت َْخ ُذلْنِ ی فِ یهِ ِلت ََع ُّر ِ
الراغِ َ
کَ ،و ز َْح ْ
کَ ،
ادیکَ ،یا ُمنْ ت ََهی َر ْغ َبةِ َّ

خدایا مرا در این ماه به خاطر نزدیک شدن به نافرمانی ات وامگذار و با تازیانه های انتقامت عذاب مکن و از موجبات خشمت دورم بدار ،به فضل و عطاهایت ،ای نهایت دلبستگی دل شدگان.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• بـه آن هموطـن گرامـی کـه فرمـوده بعضـی
ازمعلمـان دربنگاه هـا کارمـی کننـد و البته هیچ
کس هـم منکر آن نیسـت ،عـرض می کنم چـرا از
خودنمـی پرسـیدکه چه کسـانی وباچـه اهدافی
آمـوزش وپـرورش را کـه رکـن اصلـی تربیـت
کشوراسـت بـه چنیـن روزی انداختـه انـد؟
•• قیمت پرایـد کارخانـه افزایش پیدا کـرد چون
مشـتری آن زیـاد شـده بـه دلیـل ایـن کـه مـردم با
این همه گرانی دیگـر نمی خواهند زنـده بمانند
شـاید پس از تصـادف ومـرگ پولـی گیر خانـواده
بیایـد و زندگـی کنند!
•• آیـا آن هایی که سـهام عدالـت ندارند جـزو این
ملـت حسـاب نمـی شـوند کـه یـه تعـدادی سـود
میبرنـد یـه تعـدادی هـم نـه؟ (یـه کارگـر)
•• بلبرینـگ پرایـد  160هزارتومـان بادسـتمزد
 210هـزار تومـان! ازکجـا بیـارم؟ مسافرکشـم.
•• از دولـت و وزارت کشـور و شـهرداری تهـران
متشکریم که از تجارب استاندار معزول گلستان
(آقای مناف هاشـمی) به عنوان مشـاور شـهردار
تهران اسـتفاده می کنـد  .لطفـا از دیگـر مقامات
معـزول هـم اسـتفاده کنید .
•• زندگـی مـن سـر گرانـی هـا نابـود شـد.بعد از
شش سـال زندگی ،به خاطر اجاره مغازه و اجاره
خونـه دارم از همسـرم جـدا میشـم .شـوهرم مـن
رو بـا وسـایل هـام فرسـتاد خونـه بابـام .حـاال کی
جـواب گوسـت؟
•• دربـاره گرانـی هـای مسـکن بایـد عـرض کنـم
سرمنشأ99درصد این ها خود بنگاه ها هستند
چون نـه اطالعـات کافـی دارنـد و نه قیمـت های
آپارتمان مشـابه هـم را مـی داننـد  .میگـن هرچه
صاحـب ملـک بگـه ماهمـان قیمـت را اعلام می
کنیم.میگممگرشماکارشناسملکنیستیکه
قیمترابدانی؟متاسفانهجوابدرستیندارند.
بعـد سـردرمغازه شـان هـم نوشـتند کارشـناس
ملک .هرکسـی ازخانه پـدرش قهرکـرده ، ،آمده

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

بنگاه امالک باز کـرده! بازرسـان صنف هم هیچ
نظارتـی ندارند.
فـروش سـهام عدالـت ،چه
•• آزادسـازی خریـد و
ِ
زمانی بــــه سـرانجام می رسـد؟
•• به نظر می رسد استانداربرکنارشده گلستان
دسـتی بر آتش دارد .یـا از آقـازاده هاسـت یاهم
بـه جایـی وصلـه! دربـاره مـردم چـی فکرکردند
که پسـت های باالتری رو براش خالـی کردند؟
حاال هروقـت بخـوان باخیال راحت سـفرخارج
شـون رو میرن!
•• ناحیـه  6هنـوز پـول کالس ضمـن خدمـت رو
واریز نکرده .خراسـان چـرا پیگیری نمـی کنی؟
••سـال های سـال اسـت که بیـن پلیـس و کانون
دفتراسنادرسمیدرخصوصنحوهانتقالسند
خودروهـا اختالف نظر وجـود دارد و مردم بر سـر
دو راهـی انـد که حـرف کـدام یک صحیح اسـت.
از ریاسـت جدید قوه قضاییه اسـتدعا داریم برای
یـک بـار دسـتورات الزم را صادر کننـد تا مـردم از
این موضـوع برای همیشـه بهره مند شـوند.
••عجیبه که وقتـی بچه هـای مـردم در مدارس
سـوختند و بـه بدتریـن شـکل کتـک خوردنـد
آقـای مطهـری و همکارانشـان اخـراج کسـی
رو نخواسـتند ولـی بـه خاطـر شـادی بچههـا
خواسـتار اخراج مدیران مدارس شـدند،تاریخ
گذشـتگان فقـط بـرای مطالعـه نیسـت ،بـرای
عبـرت گرفتـن اسـت.
•• بنده معلول و متأهل وتحت پوشش بهزیستی
بـدون شـغل ومسـتمری وبدون مسـکن هسـتم.
چرا سـبدکاال یا همان کمک غذایـی دولت برای
بنـده واریـز نمـی شـود؟ پیگیـری کنیـد بـه خاطر
خـدا ومـاه مبـارک رمضان.
••تـا کـی مـی خواهیـد ایـن دو تـا تیـم پایتخـت رو
بزرگ کنیـد؟ کمـی به فکـر پدیـده باشـید.با این
همه بریز و بپاش و تبلیغ تو آسـیا هیچی نشـدند.
•• چـرا فکری بـرای ایـن همـه گرانی نمی شـه؟

نمابر05137009129 :

چرا هرکسی به خودش اجازه میده قیمت ها را
باال ببره؟ این چه مملکتی اسـت که هر روز باید
یک جنس گران بشـه ،آن هم چند برابر؟ خدایا
به داد مردم برس بـه داد کارگرهای بدبخت که
بـه نان شـب شـان مانـده انـد بـرس .امـروز رفتم
ماکارونـی گرفتـم هشـت هـزار تومـان ،خرمـا
شـده جعبه ای  20هزار تومان .این رسـم مردم
داری نیسـت به خدا آقای رئیس جمهور .داری
چه کار مـی کنی؟!
•• کاش می شـد همان طورکـه قلیـان رادرپارک
هـا ممنـوع کردند کشـیدن سـیگار راهـم ممنوع
کنند تا حداقل فرزندان کوچک مان درساعاتی
که بـرای تفریح بـه این مـکان ها مـی آینـد از ضرر
آن درامان باشـند .شـب گذشـته درپارک طرقبه
شـاهد منظره بسـیار زشـتی بودم ازپدرومـادری
که همزمان دود سـیگار را در صورت فرزندشـان
فـوت می کردنـد و بـه نوعی بـازی مـی کردند!
••قـرار بـود مـدارس غیرانتفاعـی یـا همـان غیـر
دولتـی همیـار دولـت درتامیـن فضای آموزشـی
وپـرورش فرزنـدان ایـن مرزوبـوم باشـد وعدالـت
آموزشـی نیـز سـرلوحه کارشـان باشـد امـا امـروز
مظهر فخر فروشـی وتفاخر اجتماعی شده است
و بیشـتر موسسـان ومدیـران آن ها به ثـروت های
سرشـاری دسـت یافتـه اند.
••چرا دولت با گران فروشـان و احتکار کننده
هـا و کـم فروشـان برخـورد جـدی نمـی کنـه؟
چـرا اداره تعزیـرات و بازرسـی مثـل پلیـس
سـاختمان برخـورد قاطـع تـری بـا کسـانی
نمی کند کـه با زندگی مردم بـازی می کنند؟
پلیس سـاختمان در هر سـاعت و ثانیـه و صبح
و شـب مـی رسـد سـر سـاخت و سـازهای غیـر
قانونـی ولی بـرای بازرسـی و تعزیـرات و اداره
مربوطـه بـرای برخـورد بـا گـران فروشـان و
احتـکار کننـده بایـد حتمـا مـردم گـزارش
بدهنـد؟! مـردم واقعـا زیـر فشـارند.





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

قلیاندانشجویی،حلیمپنبهایوعقبنشینیبهسبک آقایوزیر!
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شعبده بازی نوجوان بلوچ
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده و یک نوجوان
بلوچ را نشان می دهد که حرکات خارق العاده ای
با توپ انجام می دهد .این نوجوان در بخشی از
این کلیپ چشم هایش را می بندد و با یک ضربه
توپ را وارد دروازه یا سبد می کند .این ویدئو
واکنش کاربران زیادی را به دنبال داشته است.
کاربری نوشته« :امیدوارم این نوجوان رو یه روزی
توی برنامه عصر جدید ببینم .چون واقعا حیفه
استعدادهایی مثل این پسر دیده نشن ».کاربر
دیگری هم نوشته« :عجیبه این دیار سیستان و
بلوچستان در عین محرومیت چه استعداد های
شگرفی در خودش داره همین چند وقت قبل بود که
پشتک و وارو زدن یک نوجوان دیگر د راین منطقه
در یک مدرسه ،همه ایران را متعجب کرد ».



عرضه قلیان دم در خوابگاه !
یکی از کاربران توئیتر در مطلبی از افتتاح یک مغازه
قلیان فروشی و لوازم جانبی قلیان جلوی در خوابگاه
دانشجوییدانشگاهاصفهانخبردادهونوشته«:اسم
این بازارچه ،بازارچه خوابگاهه .یعنی بیشتر مشتری
هایش دانشجویان هستند .واقعا چه جوری و چرا
شهرداری مجوز داده که چنین مغازه ای جلوی خوابگاه
دانشجوییافتتاحبشه؟چرادانشگاهاصفهانخودشو
به خواب زده؟!» هرچند که دانشگاه اصفهان تاکنون
به این موضوع واکنشی نشان نداده اما این موضوع
حرف و حدیث های زیادی به راه انداخته است .کاربری
نوشته« :به نظر من این خیانت به آینده یک کشوره.
همین!» اما کاربر دیگری نوشته« :چه فرقی می کنه که
جلویخوابگاهدانشجوییقلیانفروشیبازبشهیایک
خیابان آن طرف تر؟ اگر کسی اهل دود و قلیون باشه
هرجوری شده می ره تهیه و سالمتیشو دود می کنه».



2.8 M views

عقب نشینی به سبک آقای وزیر
«وزیر کشور ،تصویر جنجالی خود را از اینستاگرام
حذف کرد» چند روز پیش بود که رحمانی فضلی
تصویری را روی صفحه اینستاگرامی خود گذاشت
که حسابی حاشیه ساز شد .در آن تصویر دو نفر از
مردان ترکمن دیده می شدند که در حال بوسیدن
وزیر کشور بودند و رحمانی فضلی در کپشن تصویر
نوشته بود« :ثمره خدمت چیزی جز رضایت مردم
نیست ...ابراز محبت هموطنان سیل زده ترکمن به
خادم خود ».آن موقع این تصویر حسابی خبرساز شد
و کاربران شبکه های اجتماعی به انتقاد از آقای وزیر
پرداختندتااینکهرحمانیفضلیدیروزاینتصویررا
از صفحه شخصی اش پاک کرد .کاربری نوشته« :انگار
خود وزیر هم از حرفش پشیمان شده ».کاربر دیگری
هم نوشته« :شایدم از حاشیه هاش خسته شده.



3.1 M views

مچ گیری از سردار روی آنتن زنده
دیروز ویدئویی از برنامه «سالم صبح بخیر» شبکه
 3منتشر شد که واکنش کاربران زیادی را به دنبال
داشــت« .محمد حسین کلهر» مجری برنامه که
میزبان یکی از سرداران ناجا بود ،در بخشی از برنامه
گفت« :من عادت دارم با هرکسی که رفیق می شوم
خودکارش به دستم می چسبد! حاال خودکاری دست
من است که مال جناب سردار است .سردار خودشان
اهل امر به معروف هستند .من هم به ایشان می
گویم که خودکارشان ایرانی نیست ...من این خودکار
را نگه می دارم تا جناب سردار یک خودکار ایرانی
برای خودشان تهیه کنند!» کاربری نوشته« :کار جالبی
کرد .اگر هرکدوم از ما حواس مون به همین نکته های
کوچک باشه کلی فروش اجناس ایرانی رونق پیدا می
کنه ».کاربر دیگری هم نوشته« :البته خود مجری رو
باید بررسی کرد که گوشی موبایلش مال کجاست؟
لباس هاش مال کجاست و . ...چون میگن اول یه
سوزن به خودت بزن بعد یه جوالدوز به دیگران».

2.1 M views

ازدواج  2کارتن خواب در تهران
در روزهای اول ماه رمضان ،ازدواج دو کارتن خواب
درتهرانحسابیخبرسازشد.ماجراازاینقراراست
که عروس و دامادی به نام سمانه و سعید بعد از ترک
اعتیاد به زندگی عادی خود برمی گردند و در روزهای
اول ماه مبارک رمضان ،پیمان ازدواج می بندند تا
زندگی جدیدی را در کنار یکدیگر بسازند .کاربری
در این باره نوشته« :چه خبر خوبی بود .این نشون می
ده برای بازگشت به زندگی هیچ وقت دیر نیست».
کاربر دیگری هم نوشته« :متاسفانه بیشتر ما آدم ها
وقتی یک معتاد رو می بینیم فکر می کنیم که چه جور
آدمیه .در صورتی که این ها بیمارند و باید بهشون
کمک کنیم تا به زندگی برگردند».

2.4 M views

حلیم پنبه ای!
«پشم و پنبه به جای گوشت!» این تیتر مطلبی
است که این روزهــا در فضای مجازی دست به
دســت می شــود .ظاهرا در همین روزهــای ماه
رمضان که بازار آش و حلیم داغ است گزارشی
منتشر شده که چند فروشنده برای کش دار شدن
حلیم ها به جای گوشت از پشم و پنبه استفاده
کرده اند! کاربری در واکنش به این خبر نوشته:
«بعضی ها چه جوری از این درآمد حرام استفاده
می کنند؟!» کاربر دیگری هم نوشته« :مگر نظارت
نیست؟! چه جوری عده ای می تونن در این حد خالف
کنن؟»کاربردیگری نوشت:انصافا هم این طور
نیستند من سال هاست از چند فروشنده حلیم
خرید می کنم خیلی سالم وباکیفیته »

