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ترامپ به مذاکره نیاز دارد
نه توافق
پس از اقدام سپاه پاسداران در ساقط کردن پهپاد
متجاوزآمریکاییواظهاراتضدونقیضمسئوالن
آمریکایی در موضوع جنگ ،حاال و پس از چند
روز دوباره مسئله مذاکره از طرف آمریکاییها
مطرح شــده اســت .در ایــن میان ممکن است
برخی بازیگران سیاسی داخلی به فکر استفاده
از این گزینه بیفتند .گزینهای که با واقعیت های
موجود اساسا همخوانی نــدارد و به طور کامل
ضرری کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای
کشور خواهد داشت .نوع خواست دوطرف ماجرا
به چنین مــذاکــر های چست؟ طبیعتا ایــران در
چنین مذاکرهای به دنبال برداشته شدن فشار
اقتصادی از کشور خواهد بود ،اتفاقی که قرار بود
با برجام رخ دهد اما به دلیل نبود تضمینهای
بین المللی برای قراردادهای آمریکایی (فارغ
از این که چه کسی رئیس جمهور باشد) و همین
طور تضاد عقیده ،تضاد منافع و درگیری تاریخی
ایران و آمریکا ،این اتفاق رخ نداد و دیری نپایید
که طرف مقابل به دنبال امتیاز بیشتر از حربه
قبلی استفاده کرد .لذا اساسا نمی توان انتظار
داشت که هدف ایران از مذاکرات به نتیجه برسد.
در طرف دیگر ترامپ هدفش در زمــان کنونی
صرفا مذاکره است و به دنبال توافق نیست .او
که تحت فشار افکار عمومی داخلی به انتخابات
 2020نزدیک می شود ،حاال بدون دستاورد
خاصی در حوزه سیاست خارجی از زمان خروج
از برجام باید به مبارزه نامزد دموکراتها برود.
دموکراتها در انتقاد از او خواهند گفت که خروج
از توافق اوباما نه توافق جدیدی را به ارمغان آورد
و نه حتی ایران را به میز مذاکره کشاند و اتفاقا
تنش ها را نیز افزایش داد .از همین رو ،ترامپ
صرفا با داشتن برگه "مذاکر ه در حال انجام"
می تواند پاسخی برای طرف های مقابل داشته
باشد .با این تحلیل او تا  2020نیازی به توافق و
امضا ندارد بلکه نیاز دارد تا ایران را به میز مذاکره
بکشاند .ضمن آن که آمریکا هنوز به صورت
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رسمی از 12خواسته خود برای مذاکره کوتاه
نیامده است12 .خواسته ای که عمال ایران را
به مستعمره آمریکا تبدیل خواهد کرد .جالب
این که ترامپ که دم از مذاکره می زند دیروز
ضمن تحریم دفتر رهبری و برخی فرماندهان
نظامی از تحریم قریب الوقوع محمدجواد ظریف
مسئول دیپلماسی کشور خبر داده است .یعنی
تیر خالص به همان ادعای مذاکره و دیپلماسی.
گرچه او در ژاپن از مسئله هسته ای و جدیدا هسته
ای در کنار موشکی به عنوان تنها خواسته های
آمریکا در مذاکرات سخن گفت ،اما سوال این
جاست آیا ما می توانیم همان چیزهایی را که از
جنگ جلوگیری کرده به طرف متخاصم مان به
ثمنبخسهدیهبدهیم.ازاینجهتاستکهباید
تاکید کرد مذاکره به معنای باتالق است ،مذاکره
در وضعیت کنونی بــرای طــرف مقابل معنای
تسلیم ایران را خواهد داشت و خواستههای آن ها
و امتیازات و مطالباتشان را بیشتر و بیشتر خواهد
کرد .از طرف دیگر مذاکره حداقل تا  2020به
هیچ نتیجه واقعی نخواهد رسید .در این زمینه
تجربه کره شمالی پیش روی ماست .پس از سه
سال و آن همه سروصداهای دیــدار دوطرفه،
هیچ اتفاقی رخ نداده و فشار اقتصادی و تحریمی
سرجای خودش باقی است.
اما اگر از گزینه مذاکره استفاده نشود چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ آیا یک جنگ محدود یا گسترده
در راه است؟ باتوجه به رفتار آمریکایی ها (به
ویژه شخص ترامپ) و اخبار چندگانه و مغشوش
رسانه های آمریکایی پس از ساقط شدن پهپاد
آمریکایی می توان به تحلیل رسید .قطعا بهانه
جلوگیری از کشته شدن 150نفر همان طور
که بسیاری از تحلیل گران بینالمللی گفتهاند
مسخر هترین عذر برای پاسخ نــدادن به ایران
اســت .در سهسال گذشته چندین هــزار زن و
کودک یمنی زیر بمبهای آمریکایی-سعودی
کشته شــده انــد و ترامپ هنوز از ارزشمندی
دالرها ینفتی سعودی سخن می گوید .در
اساس این که حمله ای برنامه ریزی شده باشد
می تــوان شک کــرد امــا حتی اگــر فــرض کنیم
دســتــوری بــوده و سپس ملغی شــده اســت ،به
نظر می رسد همان طور که واشنگتنپست نیز
گزارش داده ،قبل از نهایی و اجرایی شدن حمله
اطالعات جدیدی به کاخ سفید و ترامپ داده
شده که او را مجبور به لغو دستور حمله کرده
است .می توان حدس زد که این اطالعات به
موضوع ارزیابی دوباره توان دفاعی ایران با توجه

مدیرعاملشرکتپدیدهشاندیزدرگذشت
محمدجوادرنجبر/دکترابوالفضلانتظاریمدیر
عامل گروه شرکت های پدیده به دیار باقی شتافت.
به گزارش خراسان ،انتظاری که از چند روز پیش
به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان های مشهد
بستریبود،شبگذشتهدعوتحقرالبیکگفت.
وی دبیرکل جمعیت دفــاع از آرمــان های انقالب
اسالمی به عنوان یکی از تشکل های  17گانه زیرمجموعه جبهه پیروان خط
امامورهبریخراسانرضوینیزبود.مرحومانتظاریمتولد 1344وازمهرماه
سال  1396تاکنون مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های
پدیدهبود.ازمهمترینمسئولیتهاوسوابقمدیریتیاومیتوانبهمعاوناداری
مالیشهردارمشهد،سرپرستشهرداریمشهد،عضوهیئتمدیرهبانکشهر،
رئیسدفترنظارتوبازرسیشهرداریمشهد،معاوناداریمالیدانشگاهعلوم
اسالمی رضوی ،نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی،
اولین رئیس خانه احزاب و مدیر بیمارستان فوق تخصصی رضوی اشاره کرد.
مراسمتشییعپیکروی،ساعت۱۰امروزسهشنبهازمحلبستنوابصفویحرم
مطهررضویبرگزاروپسازآنبرایتدفینبهزادگاهشنیشابورمنتقلمیشود.

به ضربه پدافندی یا شکست در حمله سایبری
(که توسط برخی رسانه های آمریکایی ادعا
شده است) برمی گردد .در واقع آمریکاییها
از ترس پاسخ ایــران مجبور به عقبنشینی در
پاسخ به سقوط پهپادشان شــد هانــد .به نظر
می رسد پس از عقبنشینی در موضوع ورود
ناوهواپیمابر به خلیجفارس در ماه گذشته ،این
بار و پس از سقوط پهپاد موازنه هوایی نیز مانند
دریایی و زمینی به نفع ایران سنگین شده است.
ساقط شدن پیشرفته ترین پرنده آمریکایی به
وسیله موشک ساخت ایــران ،ایــن موضوع را
پیشکشیده که طبیعتا ایرانی ها می توانند
هواپیماهای اف 16و اف ( 22که ستون فقرات
نیروی هوایی آمریکا و کشورهای جنوب خلیج
فارس هستند) را که از سامانه های به مراتب
ضعیفتر و قدیمی تری نسبت به گلوبالهاوک
دارد نیز ساقط کنند.
حال اگر نه مذاکره کنیم و نه جنگی بشود چه
اتفاقی خواهد افتاد؟ تجربه ایران پس از تحریم
های  89تا  93این است که اقتصاد کشور پس
از مدتی خود را منطبق با واقعیت های جدید می
کند و دوباره برای رشد قدم برمی دارد .وضعیتی
که به مرور دوباره در حال رخ دادن است .امروز
نیز با تحریم چند فرمانده ارشــد سپاه یا نهاد
رهبری ،آمریکا نشان داد که دیگر هیچ تیر در
ترکش تحریم ندارد و صرفا به "تحریم نمایشی"
روی آورده است .موضوعی که بلومبرگ نیز از
آن به عنوان "پایان راه سیاست تحریم" یاد کرده
است .به نظر می رسد حفظ فشار بر آمریکا (از
طرقی که هم اکنون انجام می شــود) و منتظر
فشار طرف های داخلی به ترامپ ماندن در کنار
رسیدگی به وضعیت داخلی می تواند راهگشا
باشد .مهم است توجه کنیم که در وضعیت کنونی
هیچ گزینه ای که آینده روشن داشته باشد وجود
ندارد مگر حل مشکالت داخلی اقتصاد ،چراکه
گزینه مذاکره با توضیحات باال تا دوسال آینده
هیچ دستاوردی نخواهد داشت و پس از آن هم
مشخص نیست نتیجه ای داشته باشد در حالی
که اگر در همین دوسال کار الزم صورت بگیرد و
کشور معطل مذاکره مجدد نشود می توان انتظار
رشد اقتصادی در سال های سوم به بعد را داشت.
لذا حتی سخن گفتن از مذاکره در داخل نیز به
طرف مقابل امید بیشتر برای حفظ فشار میدهد
و عوامل دولتی و خصوصی داخلی را منفعل می
کندکهنتیجهایجزباقیماندنمشکالتکنونی
و افزایش آن به بار نخواهد آورد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• متأسفمبراتون.فقطموندهبودروزنامهگرون
بشه که شما زحمتش رو کشیدید.تبریک میگم
بهتون.فهرستمحرومیتهایمردمکاملشد.
خراسان:خراسانیعزیز،افزایشقیمتروزنامه
برای ماهم ناخوشایند است اما افزایش لجام
گسیخته مواد اولیه باعث شده بهای تمام شده
روزنامه چندبرابر قیمت فروش باشدبنابراین
برای جبران هزینه ها و ادامه چاپ روزنامه به
عنوان یک امانت و میراث فرهنگی به ناچار
مجبوربهافزایشقیمتشدیم.
•• اجاره خانه ،قیمت هتل سه ستاره پیدا کرده و
هیچ کسی هم جواب گو نیست .درآمدکارگری
برایمحلخوابخانوادههمکافینیست.مرغ
وگوشتوبرنجوحبوباتپیشکش!
•• خبرداریدقیمتماستدبهایاز 12500به
18500تومان رسیده و شیر پرچرب 5400
تــومــان ش ــده؟ از اول ســال 97شــرکــت های
تولیدکنندهلبنیاتسهبارافزایشقیمتداشته
اند ،اما این بار این افزایش به  40درصد رسیده
استونبودنظارتکافیهمچنانادامهدارد!
•• خراسانایکاش ۷۱سالهنمیشدی،همون
 ۷ساله قدیم می ماندی! هر چه پیرتر شدی
حریص تر شدی چرا روزنامه خراسان را از هزار
تومانبه2هزارتومانرسوندی؟آخهبیانصاف
افزایش ۱۰۰درصدی؟!
•• مشکل کرایه خانه فقط با بیدار شدن وجدان
صاحبخانه ها حل می شود .یادشان باشد در
حقیقت مالک اصلی خداست  ،این امانت چند
روزیدستماست.
•• امروز سیب زمینی خریدیم ،کیلویی هشت
هزار تومان بود  ،از خرید آن منصرف شدیم! این
بودوعدههاییکهبهمردمدادهمیشد؟
•• آقایرئیسجمهورشمافقطفشارهارابهمردم
تحمیلمیکنید.اگرمیخواهیدکاهشمصرف
انرژی را مدیریت کنید ،ساعت کاری ادارات را
در پایان وقت اداری یک ساعت کم کنید نه این
کهشاغالنرازودتربهمحلکارشانفرابخوانید.
•• آقــای روحانی شما قبل از انتخابات شعار
دادیـــدآن چنان رونــق اقتصادی ایجادکنم،
آن چنان درآمدها را سرشارکنم که مــردم به

رئیسجمهوراختصاصسهمیهداوطلبانکنکورمناطقی
راکهدچاربالیایطبیعیشدهاند،ابالغکرد
فارس-رئیسجمهوراختصاصسهمیهحداکثر5درصدمازاد
برظرفیتدورهروزانهدانشگاههایکشورکهمختصداوطلبان
کنکور مناطقی را که دچار بالیای طبیعی شدهاند ابالغ کرد.
بر اساس این ابالغیه به داوطلبان آزمون سراسری ورود به
دانشگاههاومراکزآموزشعالیکشوردرشهرهایابخشهایی
که دچار بالیای طبیعی اعم از زلزله ،سیل یا آتشفشان همراه
با خسارت مستقیم جانی و مالی شدهاند ،ظرفیتی به میزان
حداکثر  5درصد مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاههای
واقع در آن مناطق و در صورت نبود رشته در آن مناطق در
دانشگاههایاستانهایهمجواردررشتههایموردتقاضای
استانداریهابهمدتحداکثرسهسالوبااخذتعهدخدمتبه
میزان دو برابر تحصیل ،اختصاص مییابد .در بخشی از نامه
روحانیآمده«:مادهواحدهبهداوطلبانآزمونسراسریورودبه
دانشگاههاومراکزآموزشعالیکشوردرشهرهایابخشهایی

پیامك2000999 :

که دچار بالیای طبیعی اعم از زلزله ،سیل یا آتشفشان همراه
با خسارت مستقیم جانی و مالی شدهاند ،ظرفیتی به میزان
حداکثر  5درصد مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاههای
واقع در آن مناطق و در صورت نبود رشته در آن مناطق در
دانشگاههایاستانهایهمجواردررشتههایموردتقاضای
استانداریهابهمدتحداکثرسهسالوبااخذتعهدخدمتبه
میزاندوبرابرتحصیل،اختصاصمییابد.تبصره-1شهرها
یابخشهاییکهدچاربالیایطبیعیهمراهباخسارتجانی
ومالیشدهاندتوسطوزارتخانههایکشور،علوم،تحقیقاتو
فناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتعیینمیشوند.
تبصره  -2آییننامه اجرایی این ماده واحده به طور مشترک
توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ
تصویباینمصوبهتهیهخواهدشدوبهتصویبخواهدرسید».

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ایــن45هــزارتــومــان یارانه احتیاجی نداشته
باشند .پس چی شدآقای روحانی؟ وعده سر
خرمنبهمردمدادید؟ممنوناززحماتشما!
•• نیمه اول سال ساعت قانونی یک ساعت جلو
کشیده شده تا باعث بهره وری بیشتر بشه  ،این
تغییر ساعت کاری جدید نتیجه معکوس دارد،
لطفاتحقیقکنید.
•• در دانشگاه هایی را که عالم بی عمل تحویل
می دهــد ،ببندید چون بستن آن ازافتتاحش
بهتراست.
•• خانم سلحشور شماحال مردم را بدکرده اید
نه امربه معروف و نهی ازمنکر،شمابه فکرقدرت
خودتان هستید و اصال به فکرمعیشت مردم
نیستید.
•• اشخاصی که حقوق بسیار کمی می گیرند ،
مثل کارگرهایی که برای کار منتظر می ایستند
و یک روز کار دارنــد و  10روز کار ندارند ،در
این شرایط سخت اقتصادی چطور می توانند
زندگی کنند؟ آیا به آن ها فکر می کنیم؟ آیا آن
ها حتی توان خرید نان خالی را هم دارند؟ این
چهشرایطبدیاستکهماداریم،چهکسیباید
پاسخگوباشد؟
•• بــا ای ــن گــرانــی لــــوازم یــدکــی و استهالک
بــاالوگــرانــی بیمه ثالث وبدنه واج ــرت باالی
تعمیراتآیاقیمتخودروکاهشمییابد؟
•• مگر مسابقات المپیک جهانی حل جدول
استکهجدولهاراسختطراحیکردید؟
•• ریاستمحترمقوهقضاییهجنابآقایرئیسی،
مردمروستایقرهجنگلدر 35کیلومتریغرب
مشهدباکمبودشدیدآبمواجهاندواینوضعیت
در تابستان شدیدتر می شود .حق مردم ضایع
شده ،سازمان آب منطقه ای چناران هم هیچ
فکری برای حل این مشکل چه مقطعی (جیره
بندی)وچه بلند مدت نمی کند و بــرای مردم
ارزشیقائلنیستند.بهدادمردمبرسید.
•• چرا دریافت دفترچه بیمه سالمت پولی شده
است؟
•• بندهیکبازنشستهازشهرهایشمالیهستم
و به توصیه پزشکان ناچار در شهر مقدس مشهد
اجاره نشین شده ام .با گران شدن اجاره برای
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تمدید قــرارداد صاحبخانه به بنده گفتند هر
چقدرشمابگوییدمنراضیهستم،مبلغبسیار
ناچیزی را پیشنهاد دادم که قبول کردند حتی
وقتی متوجه شدند منزلم در بارندگی های
شمال آسیب دیــده ،مبلغی از ودیعه را به من
برگرداندند .می خواستم از این مالک بامعرفت
شرکتاتوبوسرانیمشهدتشکرکنم.
•• چرا بعضی از مسئوالن فقط شعار می دهند و
عمل نمی کنند؟ کارمزد های  200تومانی را
در باجه های ملک آباد ،کوثر و مترو کم می کنند
پس چرا در روزنامه چاپ شده که نباید کارمزد
بگیرند؟مردم راضی نیستند و این کارمزدها
حراماست.
•• دوستی که گفته اصــاح طلبان بهتر است
نمایندهمعرفینکنند،آنهاهرچهمیکشنداز
دوره آقای احمدی نژاد است که سه چهار سالی
است تاثیرش را گذاشته ،من یــادم هست که
آقایاحمدینژاددرسال۸۹گفتندازتحریمها
حمایتمیکنیم.
••منم مخالف افزایش قیمت روزنامه هستم
ولی وقتی کارهایی رو که روزنامه بــرای حل
مشکالت شهر و مردم کرده به یاد میارم دوست
دارمبمونید.قبولدارمهزینههاتونافزایشپیدا
کردهواوضاعاقتصادیمناسبنیست.
••دمــتــون گـــرم چــهــار صفحه جـــذاب طنز،
سرگرمی ،گزارش ویژه و حوادث اضافه کردید،
واقعاسرگرمکنندهاست.ایکاشهزینههاتون
جوابمیدادوقیمتروافزایشنمیدادیدولی
بازمدمتونگرمروزنامهتونخواندنیترشده.
••بخش زیادی از محتوای صفحه «همشهری
سالم» مناسب ما نوجوانان بود؛ حاال با حذف
اینصفحهچیزیدرروزنامهمناسبمانیست.
خراسان :صفحه کودک و نوجوان هر روز در
صفحهآخر«زندگیسالم»چاپمیشود.
••خراسان حاال که  71ساله شدی حداقل در
این گرانی صد در صدی تخفیفی بده تا مشتری
شویم.باباانصافتکجاست؟
خراسان :خراسانی عزیز با طرح روزنامه های
برگشتیمیتوانیداز 25درصدتخفیف100+
هزارتومانبهرهمندشوید.
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