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حجت االسالم والمسلمین مروی :اگر به جای
قوه قضاییه بودم مسئولیکه بندی را ساخته که با یک
باران از بین رفته به محاکمه می کشیدم

در اقدامی مغایر با قوانین داخلی و معیارهای بین المللی حقوق
بشری ،دونالد ترامپ  ،رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد تعدادی از
محکومانومتهمانجنایاتجنگیراعفوکند.روزنامهنیویورکتایمز
نوشت ،دونالدترامپدستوردادهاستپروندههاییبرایعفوتعدادی
از اعضای ارتش آمریکا که متهم یا محکوم به ارتکاب جنایات جنگی
هستند ،آماده شود .یکی از این افراد "ادوارد گاالگر" رئیس عملیات
ویژه نیروی دریایی ارتش آمریکاست که قرار است درهفته های آتی
به اتهام تیراندازی به غیرنظامیان و کشتن یک اسیردشمن با چاقو
درعراق ،محاکمه شود .پرونده دیگر نیز مربوط به "ماتئو گولستین"
یکیازاعضایکالهسبزهایارتشآمریکاستکهمتهماستیکمرد
افغانغیرمسلحرادرسال 2010کشتهاست.
عفو متهمان یا محکومان جنایات جنگی و از جمله کسانی که
هنوزمحاکمه نشده اند ،در تاریخ اخیرآمریکا بی سابقه توصیف شده
است و درعین حال ،این نگرانی وجود دارد که با تصمیم ترامپ،
مشروعیتقانوننظامیدرآمریکادچارفرسایششود.
تاکنون دولت آمریکا در توجیه خودداری از ورود به دیوان بین المللی
کیفری و پذیرش صالحیت دادگاه های بین المللی برای محاکمه
اتباع این کشور ،به ویژه نظامیان ،به نظام قضایی خود استناد می
کرد.بااینحال،اکنونبهنظرمیرسدجنایتکارانجنگیدرمحاکم
داخلی آمریکا نیز به مجازات نخواهند رسید و ازعفو رئیس جمهوری
نیزبرخوردارخواهندشد.
البتهنادیدهگرفتنضوابطحقوقبشریازسویدولتدونالدترامپ
فقط به عفو متهمان و محکومان جنایات جنگی محدود نبوده است.
از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید ،دولت آمریکا برنامه بازجویی های
خشنوشکنجهمتهمانامنیتیراازسرگرفتهاست؛اقدامیکهپیش
ازاینودردولتباراکاوباما،بهدلیلخشمافکارعمومیمتوقفشده
بود.همچنیندولتجمهوریخواهترامپباکمکجمهوریخواهان
کنگره به برنامه انتقال زندانیان از زندان بدنام گوانتانامو به دیگر
کشورهاپایانداد.بااینحال،جدیتریناقدامدولتترامپزمانیبود
کهواشنگتناعالمکردروادیدورودقضاتدیوانبینالمللیکیفری
به خاک آمریکا را لغو خواهد کرد مگر این که این نهاد ،به رسیدگی
به پرونده نظامیان آمریکایی متهم به جنایات جنگی درافغانستان
پایان دهد؛ تهدیدی که در نهایت نتیجه داد و رسیدگی به این پرونده
متوقفشد  .
اکنون ترامپ قصد دارد گام بلندتری در جهت نادیده گرفتن موازین
حقوق بشری بردارد و تعدادی از متهمان و محکومان دادگاه های
آمریکایی رسیدگی کننده به جنایات جنگی را عفو کند .اجرای این
تصمیم،بهسربازانآمریکایی،بهویژهکارکنانشرکتهایخصوصی
امنیتیموسومبهارتشخصوصیآمریکااطمینانخاطرمیدهدکه
درمیادینجنگی،هرجنایتیرامرتکبشوندوبهعفورئیسجمهوری
آمریکا امید ببندند .تا اکنون که نظامیان آمریکایی ازعفو رئیس
جمهوری اطمینان نداشتند ،در عراق و افغانستان جنایاتی همچون
تیراندازیعامدانهبهغیرنظامیان،ادراربراجسادکشتهشدگان،قطع
انگشت اجساد به رسم نگهداری یادگاری و کوه ساختن از زندانیان
برهنهرامرتکبمیشدند.
مسلمادرصورتعفونخستینمتهمانیامحکومانجنایاتجنگیاز
سویترامپ،قابلانتظارخواهدبودصحنههایهولناکتریازسوی
نظامیانونیروهایارتشخصوصیآمریکاعلیهدیگراندرجنگهای
فرامرزیاینکشوررخدهد.اینموضوعنهفقطخبرنگرانکنندهای
برای کشورهای دیگر خواهد بود  ،بلکه روند رو به گسترش موازین
حقوق بشری را در جهان به شدت دچار وقفه خواهد کرد ؛ به ویژه این
کهاگرچنینرویکردیازسویدیگرکشورهایجهانبهعنوانالگوو
راهنماموردتکرارقرارگیرد.

بهبودی -تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به سیل دوباره در کالت گفت :چرا باید
خسارتسوءمدیریترامردمبپردازند؟بهگزارشخراسان،حجتاالسالموالمسلمین
احمدمرویعصردیروزپسازبازدیدازمناطقسیلزدهکالتدرجمعمردمسیلزده
اینشهرستاندرمسجدجامعباتاکیدبررعایتحقوقطبیعتوانجامصحیحکارهادر
اداراتگفت:اگربهجایقوهقضاییهبودممسئولیکهبندیراساختهکهبایکباراناز
بینرفتهاستبهمحاکمهوحقوقاینمردمراازحلقومویبیرونمیکشیدم.ویادامه
داد:اگرمسئوالنکارشانرادرستانجامدادهومسیررودخانهراپاکسازیوالیروبی
کردهبودند ،االنایناتفاقاتنمیافتاد.تولیتآستانقدسرضویباتاکیدبراینکهبه
دلیلبیتدبیریوسوءتدبیرمدیریتعدهای؛عدهایدیگرمجبوربهچادرنشینیشده
اند ،افزود :چرا باید خسارت سوء مدیریت را مردم بپردازند؟ وی با اشاره به سیل اخیر
کشوروتاکیدبردقتدرانجامکارهاتصریحکرد:بسیارجایتاسفداردکهبایکباران
درشهر ۱۸،نفرجانشانراازدستبدهندو ۱۸خانوادهعزادارشوند.چهکسیمسئول
است؟حجتاالسالموالمسلمیناحمدمروی اظهارکرد:انشاءا...بهخانوادههایی
که گرفتار سیل شدند در حد خود کمک می کنیم ،اما هدف ما بیشتر اجتماع است نه
ساخت مجتمع .وی افزود :ایجاد اشتغال اولویت ماست و آن قدر این جا اشتغال ایجاد
کنیمتاخودتانمجتمع،ورزشگاهو...بسازید.تولیتآستانقدسرضویادامهداد:طرح
دام سبک را که سال گذشته به صورت آزمایشی در شهرستان کالت اجرا شد در جهت
رشداشتغالدراینشهرستانادامهمیدهیم.ویدرادامهازمنازلمردمسیلزدهدر
درهخشتکالتبازدیدکرد.

انگشت ترامپ روی ماشه جنایت

دردیدارباجمعیازدانشجویانوجوانان

روحانی :هرجا نسل جوان حضور یافت
از تنگناها عبورکردیم
رئیس جمهور با اشاره به این که در دو سال گذشته ملت ایران به رغم همه تنگناها و
مشکالتقدمهایبسیاربلندیرابرداشت،گفت:هرکجاکهنسلجوانکشورحضور
داشت و دانشآموزان و دانشجویان و نسل فعال جامعه بودند ،توانستیم به راحتی یا
سختی کمتر ،از مشکالت و تنگناها عبور کنیم .به گزارش ، peresident.irدکتر
حسن روحانی شب گذشته در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان ،با بیان اینکه
 29اردیبهشت یادآور روز شور ملت ایران به ویژه نسل جوان کشور ،پای صندوق آرا
بود ،تصریح کرد :حضور مردم پای صندوق آرا به معنای اراده یک ملت برای بازسازی و
نوسازیکشوروجامعهاست.دکترروحانیبابیاناینکهماملتیهستیمکهمیتوانیم
حرفومنطقخودمانرابهکرسیبنشانیم،افزود:دردولتیازدهمودوازدهمکارهای
نکهبامشکالتوبحرانهایزیادیهممواجهبودیم.
بسیارزیادیانجامشده،بهرغمای 
رئیسجمهورافزود:زلزلهوسیلدرسالهایاخیرراشاهدبودیم،امادههازلزلهوسیل
دیگرهمبودکهکمترراجعبهآنصحبتشدوایندرحالیبودکهملتماونسلجوان
ما،دانشگاهیانونخبههایماوارادهملتمااززنومردوپیروجوانوهمهاقوامدربرابر
این بحرانها ایستادگی کردند .رئیس جمهور افزود :حضور نسل جوان و تالش برای
به کارگیری ظرفیتهای استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشکالت است و قانون
اساسیماظرفیتهایباالییداردکهیکیازآنهااصل 59استکهمیگویداگردریک
مسئلهمهمفرهنگی،اجتماعییاسیاستخارجی،اختالفنظرداریم،میتوانیمپای
صندوقآرابرویمتامردمنظردهند.طبقایناصلودرمسائلاساسینمایندگانملت
درمجلسمیتوانندتصمیمبگیرندتاموضوعبهرأیعمومیگذاشتهشودومشکلحل
شود.دکترروحانیخاطرنشانکرد:بایدکاریکنیمپایاندورهتحصیلدردانشگاهفقط
یکبرگکاغذبهمعنیلیسانس،فوقلیسانسیادکترینباشد،پایاندورهتحصیلیباید
توأمبامهارت،دریکرشتهباشدواینشدنیاست.دانشگاههایمابایدفضارابرایاین
هدفمتحولکنند.پیشازسخناندکترروحانیتعدادیازدانشجویانبهبیان نظرات
خوددربارهمسائلمختلفسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوصنفیپرداختند.
در همین حال فارس مدعی شد که ضیافت افطاری رئیسجمهور با دانشجویان
عصر دیروز در حالی برگزار شد که مانند سال گذشته نمایندگان اتحادیههای بزرگ
دانشجوییبهاینمراسمدعوتنشدهبودند.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه خـودت بایـد
گلیـم خـودت رو از آب بکشـی بیـرون ،دولـت
هیـچ کاری بـرات نمـی کنـه جـز ایـن که نقشـه
میکشـه همیـن چندرغـازی رو هـم کـه در
میـاری ،ازت بگیـره!
•• تـورو خـدا صـدای مـا کارگرهـای باربـری
حمـل اثاثیـه منـزل رو بـه گـوش اتحادیـه
برسـونید .برای هر سـاعت هشـت هزارتومان.
یخچـال و وسـایل سـنگین رو پشـت مـون
میگیریـم و چهـار طبقـه بـاال مـی بریـم .خدایا
خـودت بـه فریـاد مـا بـرس.
••کارمنـدان امـور مالیاتـی حقـوق کمـی
میگیرند که مجلس براشـون طرح های جدید
تصویب می کنه؟ واقعا ایـن مجلس نمایندگان
حکومـت اسلامی و مسـتضعفان اسـت؟
•• علت اصلی گرانـی ملک  ،بنگاه ها هسـتند.
بنـگاه هـا بـا تحریـک خریـدار بـه ایـن کـه داره
قیمـت میـره بـاال بهتـره بخـری و هـزار روش
دیگـه باعـث تـورم ملـک هسـتند .ضمنـا
ملـک هـای قیمـت مناسـب رو هـم خودشـون
میگیرنـد و باز هـم بـه گرانـی دامن مـی زنند.
••نیـروی انتظامـی در مـاه مبـارک رمضـان
در طـول روز بـه رسـتوران هـا و اغذیـه پایانـه
مسـافربری و راه آهن اجازه فعالیت نمیدهد.
پـس مسـافران کجـا غـذا بخورنـد؟ از مأمـور
اماکن می پرسـم ،می گوید در هتل! مگر همه
مسـافران در هتـل و مسـافرخانه اقامـت دارند
که غذایشـان را آن جـا بخورند؟ پس مسـافران
گـذری چـه کار کننـد؟
•• با این حکم های جدید بازنشسـتگی،حقوق
همـکار فـوق لیسـانس از حقـوق فـوق دیپلـم
کمتـر شـده.لطفا توضیـح دهیـد چرا؟
•• مسـئولین محترم خواهـش می کنیـم تاریخ
کنکـور را دسـتکاری نکنیـد و ایـن قـدر بـه ایـن
بچـه هـا اسـترس وارد نکنیـد .بـه خـدا دارنـد

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دیوانه می شـوند .همه مردم امکان فرسـتادن
بچـه هاشـون بـه دیـار کفـر را کـه ندارند!
•• آقـای وزیـر بهداشـت ،اگـر دولـت بـه مـن هم
ماهی 20میلیـون تومان حقـوق پرداخت کند
اصال فشـارخون به سـراغ مـن نخواهـد آمد!
•• در جـواب دوسـتی کـه میگـه مـا بنگاههـای
املاک در جریـان همـه چیـز هسـتیم،
خدمتتـون عـرض کنـم آره مـا کاملا دربـاره
قیمت هـا اطالعات داریـم ولی نمـی دونم چرا
همه بنگاه هارو به یه چشـم می بینید؟ دوسـت
عزیـز تـو یـا خـودت کاسـب بنـگاه هـا هسـتی یا
خونه ات رو ارزون دادی و حاال گنا ِه کار خودت
رو مـی انـدازی گـردن امالکـی هـا .خیلـی بده
کـه مـردم رو قضـاوت کنـی.
••مسـئوالن پرایـد  ۲۰میلیونـی رو میکننـد
۵۰میلیون بعد سه میلیون قیمت آن را کاهش
مـی دهنـد و آن چنـان در بـوق وکرنـا مـی کننـد
کـه انگاربـه قیمـت قبـل برگشـته .آخـه بـا ایـن
کارهاتـون نمیگیـن ملـت عاشـقتون میشـن؟!
••خواهـش مـی کنـم حداقـل یـک بـار کلمـه
سـلبریتی را بـرای بـی سـوادهایی مثـل مـن
معنـی کنیـد .توضیـح بدهیـد ایـن کلمـات
بیسـر و تـه را از کجـا مـی آوریـد؟
•• خراسـان عزیز پیگیری کن تامین اجتماعی
حـق بیمـه خویـش فرمـا را 30درصدبـرای
امسـال گـران کـرده .آخـر چـرا مـا بایـد چـوب
مدیرانـی را بخوریـم کـه فقـط دسـت شـان در
جیـب مـردم اسـت واز مدیریـت فقـط گـران
کـردن را بلدنـد؟!
••چـرا بـا گذشـت یـک سـال و چنـد مـاه
ازگرانیهـای سرسـام آور270 ،نماینـده
مجلـس دم فـرو بسـته انـد و از حقـوق مـردم
دفـاع نمیکننـد؟
••خواهـش مـی کنـم پیگیـری کنیـد آرای
نماینـدگان شـفاف سـازی بشـه .حـق منـه بـه

نمابر05137009129 :

عنـوان شـهروند یـا هـر عنـوان دیگـه ای بدونـم
نماینده شـهر مـن کـه در مجلـس حضـور داره،
بـرای هـر موضوعـی چـه رایـی داده؟ اگـر ایـن
نماینـدگان محترم به ایـن انـدازه درک ندارند
که موضوع به این سـادگی رو تشخیص بدهند
از مجلـس بیـان بیـرون.
••قابـل توجـه افـرادی کـه از ثبـت نـام وگرونـی
خـودرو مـی نالنـد هـدف دولـت جمـع کـردن
نقدینگـی موجـود دردسـت مردم اسـت وبس.
•• در قسـمت آتـش در فجیـره هیـچ عکسـی تـا
حـاال منتشـر نشـده و ایـن عکـس شـما دروغ
اسـت و مربـوط بـه برخـورد تریلـی بـا یـک
نفتکـش در آمریکاسـت.
خراسان :مخاطب گرامی ضمن تشکر از
توجه شما ،به اطالع می رسانیم که در شرح
عکس ،منبع آن را قید کرده ایم.
••جواب دوسـتی که گفتـه بـود فرهادمجیدی
اسـطوره اسـت فکرکنـم نمـی دونـه اسـطوره
چیـه؟ علـی دایـی ،پرویـن ،کریـم باقـری،
مهـدوی کیـا و ...بـه امیدجـام حذفـی.
••وقتی انصـاف و انسـانیت کال از جامعه رخت
بربسته میشود صاحبخانه برای اجاره 600
تومـان مـی خواهـد در حالـی کـه همـه درآمدم
یک میلیـون و  800هزارتومان اسـت!
••نوبـت خرما وشـکر گذشـت وگـران شـد چند
روز آینده نوبت چی اسـت که پـی گرانی اش را
مـردم به تـن بمالند؟
••مامعلمـان خواسـتارحقوق بیشـترازبقیه
کارمنـدان نیسـتیم .فقـط خواهـان برابـری بـا
بقیـه کارمنـدان وامتیـازات آن هاهسـتیم.
•• دولـت از کوپـن نمـی ترسـه .یـه تعـدادی کـه
کم هـم نیسـتند از این شـرایط سـود مـی برند.
••فصـل تمـام شـد و طبـق روال هـر سـال
وعدههای اسـتقاللی ها برای فصل بعد شـروع
شـد ...بـه قـول شـاعر بـزک نمیـر بهـار میـاد!





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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ازدواجزیرآبی،قبرشوییآنالینو«گوسفند» آزارییکگوسفند!




2.3 M views

ازدواج زیر آبی بازیگر تلویزیون
فیلمی از خواستگاری در زیر آب بازیگر سریال
«گــذر ازرنــج ها» که خود شیوا طاهری در صفحه
اینستاگرامش قــرار داده بود در فضای مجازی
دست به دست چرخید .پیش از این نیز طاهری با
انتشار عکسهای مدلینگ اش برای خودش حاشیه
ساخته بود .این بار اما کاربران فضای مجازی به این
خواستگاری زیر آبی الکچری واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :در حالیکه بسیاری از مردم شریف
کشور برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود با انواع
سختیهاورنجهامواجههستند،این بازیگر،ویدئویی
از خواستگاری الکچریاش رو به رخ می کشه .کاربر
دیگری نوشت« :فیلم از مراسم خواستگاری زیر
آب شون منتشر می کنن که مثال بگن خیلی هالیوودی
هستیم!» کاربری هم نوشت« :این سلبریتی هایی که
خبر از درد مردم ندارن چطور توی صفحات مجازیشون
بــرای مــردم جامعه نسخه می پیچن و از مشکالت
اقتصادی میگن».



3.8 M views

قبرشوییآنالین!

فداکاری یک جوان در مترو

افزایش مشغله های زندگی و روی آوردن مردم
به شهرنشینی ،شغل های عجیبی را به وجود آورده
است .یکی از این شغل های عجیب که کارت تبلیغاتی
اش در فضای مجازی هم بازتاب زیادی داشت روشن
کردن شمع ،شستن و گلکاری مزاراموات است که
این روزها مشتریان زیادی هم دارد .بر روی این کارت
تبلیغاتی که بدون هیچ اسم و رسمی بود ،نوشته:
«برمزارم بیا ...یادم کن/بخوان سوره ای شادم کن» و
روشن کردن شمع ،گل کاری و شستن با گالب را تبلیغ
کرده است .خبرنگاری که با این شماره تماس گرفته
قیمت شست وشوی مزار با گالب را  50هزار تومان
بیان کرد و گفت که به او گفته اند این کار توسط خانم
هایی که سرپرست خانواده یا بد سرپرست هستند
انجام می شود و مشتری به صورت آنالین می تواند
تمام کارهایی را که انجام می شود ،ببیند.

ویژه برنامه رمضانی اختیاریه که این شب ها پیش
از افطار به صورت زنده از شبکه  5سیما به روی آنتن
میرود در یکی از برنامه هایش به فداکاری جوانی که
برای نجات فردی  25ساله جان خود را از دست داده
بود پرداخت که در فضای مجازی هم بازتاب گسترده
ای داشت .ماجرا از این قرار بوده که مهدی رسولی
جوان فداکار وقتی می بیند فردی به داخل محوطه
ریلیمتروسقوطمیکندبراینجاتاوبهداخلمحوطه
می رود و بعد از نجات فرد مذکور که بر اثر مصرف
مواد مخدر دچار توهم بوده خودش نمی تواند نجات
پیدا کند و مرگ مغزی میشود .شایان ذکر است با
رضایت خانواده این جوان اعضای بدنش به بیماران
نیازمند اهدا شد .صحبت های مادر این جوان فداکار
با واکنش های متعددی در فضای مجازی همراه بود.
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جریمه انسانیت

«گوسفند» آزاری یک گوسفند!

خبری باور نکردنی و شوکه کننده در فضای مجازی
دست به دست شد که در آن آمده بود« :دولت ایتالیا
غیرقانونی
در حال تصویب قانونیه که اگر کسی مهاجر
ِ
در حال غرق شدن رو نجات بده و به ایتالیا ببره،
کاپیتان کشتی باید به ازای هر نفری که نجات داده،
پنجهزار و  500یورو جریمه پرداخت کنه!» کاربران
به این جریمه که برای نجات جان آدم ها در نظر گرفته
شده واکنش نشان دادنــد .کاربری نوشت« :برای
انجام انسانیت باید در یک کشور اروپایی جریمه
پرداخت کنی! بعد دم از حقوق بشر میزنن!» کاربر
دیگری نوشت« :دیده بان حقوق بشر فقط با توئیتی
از ایتالیا خواسته از این قانون که از دیروز به اجرا در
آمده جلوگیری کنه .یه وقت اذیت نشه این دیده بان».

از فیلم های تلخ پر بازدید فضای مجازی ،گوسفند
آزاری راننده ای است که با نوع رانندگی اش باعث می
شود گوسفندی که در عقب خودروی وانت قرار دارد
به شدت با دیواره های خودرو برخورد کند .کاربران
به این حیوان آزاری راننده و فیلم بردار این صحنه ها
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این گوسفند
داره با اون گوسفند عقب خودرو بازی می کنه .لطفا
گوسفندنباشیم!»کاربردیگرینوشت«:بااینقیمت
گوشت باید این حیوون رو بغل کرد و با آرامش برد
این ور و اون ور که مبادا گوشتش آب شه ».کاربری
هم با شعری از سعدی به این ماجرا واکنش نشان داد
و نوشت« :میازار موری که دانه کش است /که جان
دارد و جان شیرین خوش است».

1.2 M views

پاکشدندیوارنوشتهحماسی!
ویدئوی انتقاد کاربری به پاک شدن مصراع های «چو
ایران مباشد تن من مباد» و «دریغ است ایران که
ویران شود» از دیوار یکی از ادارات ارتش ارومیه
بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشــت .او که
ویدئویی از سال  97از همین دیــوار و وجــود این
دو مصرع بر روی دیوارها دارد با ارســال ویدئوی
جدید به پاک شدن آن ها اعتراض کرده و از مسئوالن
درخواست رسیدگی دارد .کاربران هم به این ماجرا
واکنش هایی نشان دادند که در ادامه چند واکنش را
می خوانید .کاربری نوشت« :هرچند این اشعار متعلق
به فردوسی نیست ولی شعر حماسی و اتحاد برانگیزیه
و امیدوارم مسئوالن برای پاک کردن آن توضیحی
داشته باشن ».کاربر دیگری نوشت« :شاید اشعار رو
پاک کردن تا با خط زیباتر بنویسن .زود قضاوت نکنیم».

