اخبار

2
یادداشت روز
مصطفی غنی زاده

international@khorasannews.com

چرخش امارات چقدر جدی
است؟
دوهفتهایاستکهبحثچرخشسیاستخارجی
امارات برسر زبان رسانههای منطقه افتاده است.
واکنشدستگاهسیاستخارجیایرانبهاینموضوع
تا بدین جا به شکل حساب شــدهای محتاطانه و
بهدور از هیجان و شگفتزدگی بوده است .ضمن
تقدیر از این نوع مواجهه باید تالش کرد که چنین
مواجههای ادامه یابد .علت این امر به چند موضوع
برمیگردد .اوال حکومت امارات به واسطه شرایط
خود نمیتواند سیاست خارجی چندان مستقلی
داشته باشد .وضعیت اقتصادی ،مباحث نظامی،
سرمایه گــذاریهــای خارجی و ساختار سیاسی
داخلیاینامارتنشینموجبشدهاستکهنتوان
چرخش سیاست خارجی را در آینه واقعیت باور
کرد.درواقعاماراتیکشیخنشینهفتمنطقهای
استکهتمامیارکانآنباتوجهبهاتکابهکشورهای
خارجی به ویژه سعودی و آمریکا نظم یافته است .از
این رو تغییر شرایط سیاست خارجی آن میتواند
با فشار آمریکاییها حتی برخالف خواست امارات
دوبــاره به حالت اول برگردد .حال این که به طور
اساسی باید به خواست واقعی اماراتیها نیز شک
کرد.ثانیا در موضوع یمن میتوان احتمالهای
دیگری را نیز درنظر گرفت .گرچه امــارات بخش
اعظمیازنیروهایخودراازیمنخارجکردهاست،
اما آن ها را با نیروهای نیابتی جایگزین کرده است؛
یعنی از لحاظ کارکردی و واقعیت میدانی تغییر
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اساسی اتفاق نیفتاده است .از طرف دیگر به نظر
میرسد امارات با وجود اختالف با سعودی هنوز در
زمین سعودی بازی میکند .به ویژه آن که میتوان
درنظر گرفت که سعودی پس از شکست در یمن و
پایان یافتن رویای پیروزی کامل به فکر فعال کردن
گزینهدوپارهکردنیمنافتادهاستوازاینجهتسر
دولتعبدمنصورهادیراگوشتاگوشبریدهاست؛
موضوعی که در اظهارات وزیر کشور هادی دیده
میشود .بنابراین تغییر شرایط عدن را نمیتوان به
معنایکامل،اختالفسعودی-اماراتیتعبیرکرد.
حال این که شاید شرایط کنونی برای کشور یمن
بدتر از شرایط قبلی است چراکه احتمال جدایی
جنوبیها افزایش یافته است.ثالثا در گزارشهایی
کــه میگویند امــــارات در ح ــوزه نفتی و بانکی
گشایشهاییرابهوجودآوردهاستبایدتوجهکنند
که مسئله صادرات نفت ایران از طریق پایانههای
اماراتی بسیار بسیار دور از ذهن است چراکه اگر
چنین اتفاقی رخ میداد به طور قطع آمریکاییها با
آن به شدت برخورد میکردند .همچنین که اطالع
از چنین اقدامی در داخــل سرزمینهای امــارات
برای آن ها کار ســادهای است؛ همه میدانند که
دبی بهشت جاسوسان منطقه است و مضافا براین
ساختار سیاسی چندگانه در امارات این موضوع را
به اطالع طرف آمریکایی میرساند وبرخالف تصور
برخی تحلیل گران که معتقدند ممکن است آمریکا
چشمپوشی عامدانهای انجام داده است باید گفت
که گرچه سیاست خارجی آمریکا در تشتت عجیبی
قرارداردامادرموضوعفشارحداکثریبرایرانهیچ
اختالفیدربینمسئوالنعالیآنوجودندارد.
ازطرفدیگرگشایشهایبانکیکهاخبارموثقتری
درباره آن وجود دارد در وضعیت کنونی به نفع حلقه
اقتصادی دبی است .ضمن این که باید از مسئوالن
داخلیدرخواستکردکهازهرگونهبارگذاریمجدد
هابمنطقهایایراندردبیپرهیزکنندتادرآیندهاز

یکسوراخدوبارگزیدهنشویم.گرچهاستفادهمعقول
ومحدودازاینگشایشمنطقیاست.بهصورتکلی
باید بیان کرد که گرچه چرخش امــارات به سمت
ایران امری بسیار مطلوب است و میتواند بار دیگر
شرایط سیاسی منطقه را با تغییرات جدی مواجه
سازد اما باید توجه داشت که شاید اماراتیها پس از
همهدشمنیهایمستقیموغیرمستقیمشانقصد
داشته باشند یکی به نعل و یکی به میخ بزنند و هردو
طرفماجراراداشتهباشند.اینیعنیاماراتخودرا
در طرف مقابل بلوکه سیاسی منطقه نگه میدارد و
درپازلآنبازیمیکندوضرباتشرامیزنداماخود
راازضررهایبرخوردایرانیاطرفهاییمنیمصون
میسازد.درچنینروشیاماراتچندقدمبهسمت
ایرانبرمیداردبدوناینکهپلهایپشتسرشرا
خراب کند؛ واین یعنی خالی گذاشتن دست ایران
در هر لحظهای که بخواهد .در این زمینه مدل قطر،
شیوهای مناسب است .چرخش سیاست خارجی
اینکشورکهدردورهایعمالدرسوریهفتنهانگیزی
نظامی انجام م ـیداد و سپس خود را از سیاست
خارجی محور عربی جدا کرد و حتی مورد غضب آن
قرارگرفت.امابایدتوجهداشتکهقطردودههاست
که به فکر استقالل نسبی سیاست خارجی خود
است و به همین منظور شرایط سیاسی و اقتصادی
خودرانظمنوینیدادهاست.امریکهدربارهامارات
بهشکلدیگریاست.سیاستخارجیایرانبایدبه
دورازهرگونههیجانزدگیازطرفاماراتیبخواهد
تا اقدامات بیشتری انجام دهد .برگههای برنده در
دستایراناستومیتوانخطبازیابیرضایتایران
راجلوترآورد.بهویژهآنکهزمانبهنفعایراندرگذر
است و حماقتهای سیاست خارجی آمریکا هرروز
پیشازروزقبلنمایانمیشود.شرایطسعودینیز
در وضعیت بغرنجی است.بنابراین صبر راهبردی
تاکنون میتواند با کمی تداوم به نقطه مطلوب تری
درسیاستمنطقهایبینجامد.

مقصرصفناندرشیروانوبجنورد؛سودجویانیانبودنظارت؟
شیری-مقصرصفهایناندرشیروانوبجنوردچهکسیاست؛سودجویانیا
نبودنظارتیامدیریت؟درحالیکهفصلبرداشتگندماستوکمبودیازلحاظ
آرد به طور طبیعی نباید باشد دلیل آن چیست که صف های طوالنی نان ابتدا در
شهرشیروانتشکیلشدوبعداینویروسبهبجنوردرسید؟اگرچهاستاندارهم
پنجشنبهشبجلسهایدراینخصوصداشتهکهگزارشیازآنرسم ًااعالمنشده
استمردمانتظاردارنددستگاههایمتولیقدمهارابلندتربردارند.صفنانوایی
هادربجنوردچندروزاستکهآغازشدهوباوجودوعدهدستاندرکارانبرایرفع
مشکلهنوزادامهداردوشهروندانبرایتهیهنانبایدمدتزمانزیادیدرنوبت
بمانند.گزارشخبرنگارماازنقاطمختلفشهربجنوردحاکیاست،عالوهبرصف
هاییکهدرنانواییهایمرکزاستانایجادشدهبسیاریازآنها ساعت 12دیگر
نانیبرایعرضهنداشتندوتعطیلبودندیاآخریندقایقپختظهرراسپریمی
کردندوبهمراجعهکنندگاناعالممیکردندکهدرصفنمانیدچونناننمیرسد.
درهمینزمینهبسیاریازشهروندانبادستخالینانواییهاراترکمیکردند.

یکی از شهروندان که به گفته خود مدت زیادی برای تهیه نان در صف مانده بود
گفت:اینروزهانانواییهازودترساعتکاریشانبهاتماممیرسدوتعطیلمی
شونددرحالیکهصفنانواییهاهمشلوغشدهاست«.رحمتی»رئیساتحادیه
نانوایان بجنورد ،نبود خودروهای حمل آرد را دلیل اصلی کمبود نان و شلوغی
نانواییهادانستودرعینحالترددمسافراندرشهروهمچنینتأمیننانعمده
روستاییان از شهر را از دیگر دالیل شلوغی نانوایی ها ذکر کرد« .امیدوار» رئیس
اتاقاصنافبجنوردهمگفت:وقتیچنینمشکالتیپیشمیآیدبخشدولتی
عالوهبرتشکیلشورایآردونانبایدازبخشخصوصیبرایبررسیمشکالتو
مشورتوهمفکریدعوتکندکهتاکنونچنیناتفاقینیفتادهاست.دراینمیان
«فیروزه»رئیسسازمانصمتخراسانشمالیبهجلسهپنجشنبهشببااستاندار
که برای کاهش سهمیه آرد نانوایان متخلف و افزایش سهمیه نانوایان درستکار
تصمیمگیریشدهاست،اشارهکردوافزود :تشدیدنظارتبرفعالیتنانواییها
شروعشدهاستونانوایانمتخلفبهتعزیراتحکومتیمعرفیمیشوند.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• جــای بسی تاسف اســت بــرای مسئوالن
شرکت نفت که کارت سوخت خودروها را می
سوزانند تا ازمردم پول بگیرند و المثنی صادر
کنند .این هم یک روش سرکیسه کردن مردم
در شرایط بد اقتصادی و تحریم هاست!
•• درجوابپزشکیکهگفتندچوندستگاهی
که قــراره در مطب پزشکان بــذارن معمولی
نیستتوهینبهصنفمامحسوبمیشه،لطفا
بفرمایید این دستگاه های غیرمعمولی چه
نوع دستگاهیه؟ غیر از اینه که پزشکان محترم
از شفافیت درآمدشان ناراحتند؟
•• در برخی مطب ها چند دستگاه کارت خوان
وجود دارد اما به بهانه های مختلف بیماران
را مجبور به پرداخت پول نقد می کنند .لطفا
بفرمایید به کجا باید شکایت کرد؟
•• هیچ حاجی ایرانی راضی نیست گوشت
گوسفندی را که قربانی کرده به کشورهای
دیگر برود .این گوشت ها را به آدم های گرسنه
و فقیر خودمان برسانید که تا کمر در سطل
های زباله دنبال غذا هستند .کمی انصاف
داشته باشید .در قیامت باید پاسخ گو باشید.
خراسان :در این باره گزارش مارا در صفحه
هشتگ بخوانید.
•• چند وقته می خــوام بابت جــدول ها که
درشت و خوانا شده اند تشکر کنم اما پیش
خــودم میگم اینا خوابن بیدارشون نکنم.
بــاز ببینند مدتیه جــدول خــوان ها راحتند
خرابکاری می کنند .باور کنید توی دلم هر
روزجدولحلمیکنموازشماتشکرمیکنم.
خالصه این پیام فقط و فقط یه تشکر خشک و
خالیه و هیچ اعتباری نداره .لطف ًا راهتون رو
به همین روال ادامه بدید.
•• شبکه نمایش از پخش فیلم های تکراری
خجالت نمی کشه واقعا؟! بازیگران این فیلم
ها هم دیگه داره حالشونبد میشه بس که از
تلویزیون فیلم های چند دهه قبلشون پخش
شده .انگار فقط همین  50-40تا فیلم تو
دنیا تولید شده.
•• یه پرستار کارانه  200تا  600هزار تومانی
می گیره وباید تمام سختی هارا تحمل کنه اما

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

خانم دکتر در یکی از همین بیمارستانهای
دولتی وقتی کارانه  200میلیون تومانی اش
تبدیل به  150میلیون تومان میشه از رفتن
به اتاق عمل سر باز می زنه .آقای وزیر!جناب
آقای رئیس جمهور! این درسته که پرستارها
کارهای بالینی رو انجام بدن کارانه آن ها بشه
سهم پزشکان؟!
•• تا بــرای پرونده ای مــورد امنیتی و حادی
پیش نیاد و کسی کشته نشه پیگیری درستی
انجام نمیدن .در دادگاه ،آگاهی و بقیه اداره
ها به همین شکل است!
•• مطلبی خــوانــدم که در سوئد به گدایان
کداقتصادی داده می شود تا با برآورد میزان
درآمد آن ها مبلغ مالیات بردرآمد مشخص
شود حاال در ایران مشاغل رسمی سعی می
کنند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند!
•• یکی هم که می آیــد و می خواهد شفاف
ســازی کند با باند بــازی ها و جناح بــازی ها
به ویژه از طرف نمایندگان به ظاهر مردمی
مجلس برکنارش می کنند .دنبال مقصر در
خارج مرزها نباشید.
•• درعجبمکهچراسازمانامورمالیاتیکهسال
های سال است از کارگروکارمندوکسبه جزء
مالیات دریافت می کند برای دریافت مالیات
ازپزشکاندرمطبهاهیچبرنامهایندارد!
•• چرا بعضی ها برای به دست آوردن دالر از
مسافران عرب ،غرور ایرانی بودن شان را به
باد می دهند؟ مثال دالل برای پزشک یا مغازه
دار و مسافرکش و ...آیا این شایسته ایرانی
است که برای دالر کوچک شود؟!
•• چرا نیروی انتظامی برای این همه گوشی
هــای کشف شــده سامانه ای ایجاد و ثبت
نمی کنه تا مردم با جست وجو در این سامانه
گوشی هاشون رو پیدا کنند .قبال مخابرات
ردیابی رو انجام می داد و در بعضی موارد
گوشی های سرقتی پیدا می شد ولی االن
۹۹درصد گوشی های سرقتی پیدا نمیشه
چون مخابرات کاررو داده به بخش خصوصی
و بخش خصوصی هم فقط کاسبی می کنه و
به فکر مردم نیست.

نمابر05137009129 :

•• به تازگی واقعا روزنامه خواندنی شده و هر
روز میشه براش وقت گذاشت،به خصوص
صفحه های هشتگ و سرگرمی والبته مثل
همیشه زندگی سالم و دخل و خرج .امیدوارم
هر روز ،به روزتر از قبل باشید و در راه باال بردن
سرانه مطالعه ایران و اطالع رسانی واقعی به
مردم موفق تر باشید.
•• پزشکان محترم آیاخجالت نمی کشید از
این که امثال من کارگر وکارمند با دستمزد
حداقلی مالیات پرداخت می کنیم ولی شما
در مقابل پرداخت به حق مالیات این قدر
آسمان و ریسمان می بافید؟
•• چرا مثل قبل در روزنامه ساعت و اسم فیلم
هایی را که در سینماهای مشهد اکران می
شود چاپ نمی کنید؟
•• خودم شاهد بودم در یکی از مراکز درمانی با
وجود دستگاه کارت خوان از گردشگران فقط
مطالبه وجه نقد می شد .اصوال باید دریافت
وجه نقد ممنوع شود.
•• لعنت بر غول کنکور که مؤسسات کنکور
فقط برای انتخاب رشته دو میلیون تومان به
صورت کارت به کارت طلب می کنند .بهتر
نیست با حذف کنکور ده ها میلیون تومان
پولی که برای هر دختر و پسر صرف مؤسسات
کنکور و کالس های خصوصی می شود خرج
اشتغال و ازدواج آنان شود؟
•• شما روزنــامــه نــگــاران خــراســان که اکثرا
هوادار پرسپولیس هستید نقص شخصیتی
دارید که این قدر درباره تیم تان مطلب می
نویسید!
•• به لطف شما من همیشه نوه خودم رو می
بینم حاال که باسواد شده همیشه میاد صفحه
کودک رو با خودش می بره .عاشق این صفحه
و نقاشی های آن است .از شما متشکرم برای
محتوای خوب این صفحه.
••اگرقرار است حرفی زده شود باید منطقی
باشد.مگرمیشوددرآپارتمانهای 50متری
رب ،ترشی وایــن جور چیزها درســت کرد؟
مگرکارمسکن یک شبه درست می شود که
می گویید یک کاری بکنید.

