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کارشناس مسائل فلسطین

پایان تاریخ مصرف نتانیاهو؟
هفتـه ای کـه گذشـت شـاهد تظاهـرات وسـیعی
در قـدس اشـغالی و تل آویـو علیـه نتانیاهـو بودیم.
تظاهرات این بار کمی متفاوت از برخی تجمعات
طـی دو سـال اخیـر بـود .اگـر در تجمعـات پیشـین
اعتراضـات بیشـتر به پرونـده هـای فسـاد نتانیاهو
بـود ،امـا ایـن بـار اعتراضـات وسـیع تـر ،ادامـه دار
تـر و در برگیرنـده موضوعـات بیشـتری اسـت.
ایـن بـار مخالفـان نتانیاهـو صالحیت سـکانداری
دولـت ،احسـاس عـدم راهبـرد صحیـح بـرای
امنیـت مرزهـای شـمالی و مهـار حـزب ا،...
تشـدید مشـکالت اقتصـادی و عـدم مدیریـت در
موضـوع کرونـا را دلیـل حضورشـان در جلـوی
منـزل نتانیاهـو مـی داننـد .اعتراضـات حتـی
بـه خـارج از اسـرائیل هـم کشـیده شـده اسـت.
روزنامـه جروزالـم پسـت در مطلبـی بـا عنـوان «
اعتـراض ضـد نتانیاهـو در چنـد روز آینـده جهانـی
می شود»نوشـت ،جنبش اعتراضی علیه بنیامین
نتانیاهـو نخسـت وزیـر اسـرائیل ،روز جمعـه در
سطح بین المللی گسـترش می یابد و اعتراضاتی
ِ
گیـت سانفرانسیسـکو برگزار می
روی پل گلدیـن
شـود...پایگاه عبـری آی  24نیـز در یادداشـتی از
نکته های مهمی پرده برداشـته که نشان می دهد
اعتراضـات تا چـه میـزان مهـم و چالـش اجتماعی
در اسرائیل جدی اسـت .این سـایت نوشته است:
پـس از شـیوع بحـران کرونـا و آغـاز تظاهـرات علیه

خبر

درچهاردهمین جلسه بررسی
پرونده پتروشیمی

داماد فراری پای
نعمتزاده را وسط کشید

چهاردهمین جلسه دادگــاه رسیدگی به
اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی
پتروشیمی و  ١۴متهم دیگر بــه ریاست
قاضی مسعودی مقام در شرایطی برگزار
شد که داماد نعمت زاده وزیر پیشین صمت
که اکنون از کشور خارج شده است ،پای پدر
همسرش را به پرونده باز کرد.
بــه گـــزارش باشگاه خــبــرنــگــاران جــوان،
قاضی مسعودی مقام پــس از اظــهــارات
حمزه لــو یکی از متهمان پــرونــده گفت:
شخصی که شما را همراهی کرده ،علی
اشرف ریاحی است که با گذرنامه ای به نام
دیگری از کشور فرار کرده است.وی افزود:
او حتی علیه وزیــر سابق که پــدر خانمش
است ،مستنداتی را ارائه داده است .ریاحی
همچنین درباره شبنم نعمت زاده در بحث
دارویی مطالبی را ارائه کرده و مستندات
از ســوی شرکا و معاونان شما بــوده است
که راستی آزمایی شدهاند.در مقابل متهم
حمزه لو گفت :آ نهایی که از کشور فرار
کرده ،علیه آنهایی که در کشور ایستادهاند
و از خودشان دفاع میکنند ،سند میدهند
که خیلی جالب است.

نتانیاهو ،گانتـز ،رئیس حـزب آبی و سـفید درباره
افزایـش خشـونت علیـه تظاهرکننـدگان ابـراز
نگرانـی و تاکیـد کـرد ایـن برخـورد سـمبل یـک
شـیب لغزنـده اسـت کـه مـی توانـد مـا را بـه سـمت
جنـگ داخلـی سـوق دهـد .ایـن به ایـن معناسـت
که مخالفان نتانیاهو می دانند بی بـی قدرت را به
این سـادگی رها نخواهد کـرد و امنیـت اجتماعی
را بـه گـروگان گرفتـه اسـت.اما آن چـه نتانیاهـو را
بیـش از پیـش در معـرض خطر قـرار می دهـد ،برپا
شـدن کابینه او بر یـک دولت وحدتـی اضطراری و
سسـت اسـت .از هفتـه هـای قبـل اختالفـات بیـن
حزب لیکود به رهبری بنیامیـن نتانیاهو و ائتالف
آبـی و سـفید بـه رهبـری بنـی گانتز بـر سـر تصویب
بودجـه دولـت همچنـان ادامـه دارد و شـبکه 11
تلویزیـون رژیـم صهیونیسـتی فـاش کـرد کـه بنـی
گانتـز در جمع اعضـای حزبش بـار دیگر بـر موضع
خود مبنـی بر تصویـب بودجه بـرای دو سـال آینده
تاکیـد کـرده امـا نتانیاهـو بـه دنبـال تصویـب یـک
سـاله بودجـه اسـت.
مسـئله ای کـه نشـان مـی دهـد نتانیاهو بـه دنبال
فروپاشی دولت و برگزاری انتخابات دوباره است
تـا شـاید بـاز هـم بـا تکـرار چندیـن بـاره انتخابـات
بـر قـدرت بمانـد.در ایـن خصـوص روزنامـه عبری
زبـان معاریـو در گزارشـی تاکید کـرد کـه بنیامین
نتانیاهـو با جدیـت در فکر انحالل دولـت ائتالفی
و تشـکیل دولتـی جدیـد و راسـتگرا متشـکل از
 61عضـو اسـت .بـه گفتـه ایـن روزنامـه ،نتانیاهـو
دولت جدید خـود را با مشـارکت احـزاب تندروی
حریدی و احـزاب ائتالف یمینا بـه رهبری نفتالی
بنـت تشـکیل خواهـد داد .همچنیـن قـرار اسـت
شـماری از اعضـای کنسـت کـه حامـی نتانیاهـو و
مخالـف سیاسـتهای بنـی گانتـز وزیـر جنـگ و
نخسـت وزیر کشـیک رژیم صهیونیسـتی هسـتند
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و در چارچـوب ائتلاف آبـی و سـفید در انتخابـات
اخیر مشـارکت داشـتند ،به دولت جدید او ملحق
شـوند.برخی اعضـای کنسـت در گفـت وگـو بـا
معاریـو گفتهانـد کـه طـی هفتههـای اخیـر تلاش
زیادی برای جذب برخی اعضای کنست از حزب
گانتـز بـه دولـت جدیـد نتانیاهـو صـورت گرفتـه
اسـت .احتمـال مـیرود کـه پـس از مشـکالت و
بحرانهـای اخیـر در میـان احـزاب راسـتگرا بـه
سـبب سیاسـتهای نتانیاهـو ،نفتالـی بنـت تـا
حـدودی بـه سـمت او متمایـل شـود.به نظـر مـی
رسـد نتانیاهـو تابسـتان داغـی را تـا انتخابـات
آمریـکا خواهـد داشـت.
وجـود مخالفـان اجتماعـی و مردمـی در کنـار
چالـش مخالفانـش در دولـت وحـدت ملـی،
وضعیـت او را بیـش از قبـل دچـار چالـش و بـی
ثباتی کرده اسـت؛ برخی شواهد نشـان می دهد
نتانیاهـو راه فـرار از ایـن چالـش هـا را برگـزاری
دوبـاره انتخابات به امیـد رهایـی از دولت وحدت
ملـی بـا گانتـز و رقیب چـپ گرای خـود مـی داند.
امیـدی کـه بـه وضعیـت اقتصـادی ،کرونـا و نتایج
انتخابات پیش روی آمریکا بسـیار وابسـته اسـت.
مـی تـوان گفـت تـا انتخابـات آمریـکا و تعییـن
تکلیـف وضعیـت ترامـپ و حلقـه صهیونیسـتی
فعلـی کاخ سـفید بـه سـرکردگی کوشـنر دامـاد
ترامـپ ،وضعیـت بـی ثباتـی سیاسـی و اجتماعی
آمریـکا ادامـه خواهـد داشـت .اگـر ترامـپ کاخ
سـفید را تـرک کنـد ،امیـد مخالفـان وی بـرای
زیرکشـیدن صندلـی قـدرت بـی بـی پـس از 12
سـال چندیـن برابـر خواهـد شـد؛ امـا اگـر ترامـپ
بـار دیگـر در کاخ سـفید مسـتقر شـود مـی تـوان
پیـش بینی کـرد کـه نتانیاهـو به سـمت برگـزاری
انتخاباتـی جدید بـرای رهایـی از جـدال و تنش با
گانتـز و وزرای چـپ کابینـه اش بـرود.

پایان بالتکلیفی کنکوریها
توضیحات وزیر بهداشت درباره نحوه برگزاری آزمون سراسری در  31مرداد ماه
وزیـر بهداشـت بـا بیـان ایـن کـه بـزرگ تریـن
دغدغـه همـه مـا ،حفـظ سلامت عزیزان اسـت،
از برگـزاری کنکـور در موعـد مقـرر خبـر داد و
گفـت :نظارتهـای قـوی بـر اجـرای پروتکلهـا
خواهیـم داشـت تـا حتـی یـک نفـر هـم بـه کرونـا
مبتلا نشود.جلسـه بررسـی نحـوه برگـزاری
کنکور سراسـری شـب گذشـته با حضـور وزرای
بهداشـت و علـوم ،روسـای کمیسـیو نهای
بهداشـت و آمـوزش مجلـس و جمعـی
از نماینـدگان مجلـس در وزارت بهداشـت
برگـزار شد.سـعید نمکی در حاشـیه این جلسـه
گفـت :بـزرگ تریـن دغدغـه همـه مـا ،حفـظ
سلامت عزیزان اسـت و هر فرزند این سـرزمین
را فرزنـد خـود میدانیـم .در ایـن جلسـه بـه
جنبههای مختلـف پرداختیم و مـوارد متعددی
را جمعبنـدی کردیـم .وی افـزود :حاصـل ایـن
گفتوگـو و بحـث چنـد سـاعته ایـن شـد کـه
کمیتـهای بـا حضـور رؤسـای کمیسـیو نها
بـه انضمـام کمیسـیون اجتماعـی و فرهنگـی
تشـکیل شـود و در کنار همکاران مـن در وزارت
بهداشـت و وزارت علـوم و تحقیقـات و سـازمان

سـنجش ،پروتکلهـا مـرور و بـا سـخت گیـری
بیشـتری نسـبت بـه آزمـون دکتـرا تدوین شـوند
تـا بتوانیـم سـه مرحلـه نقـل و انتقـال داوطلبـان
بـه داخـل حـوزه امتحانـی و ورود و خـروج را
بـا پروتکلهـای سـخت گیرانـه دنبـال کنیـم.
وزیـر بهداشـت اظهـار کـرد :درنهایـت تصمیـم
بـه برگـزاری کنکـور در تاریـخ مقـرر  31مـرداد
گرفتـه شـد تـا هـم داوطلبـان از اضطـراب خارج
شـوند و هـم اینکـه تکلیـف برگزارکننـدگان
کنکـور مشـخص شـود امـا ایـن تضمیـن را هـم
خواهیـم داد کـه نظار تهـای مـا بـر رعایـت
پروتکلهـا بـه گونـهای قوی باشـد کـه حتی یک
نفر هم بـه کرونـا مبتال نشـود.نمکی ادامـه داد:
قـرار شـد در مناطـق مختلـف پروتکلهـا تغییـر
کنـد؛ فاصلهگذاری حداقـل دو متـری رعایت و
ماسـک و پک بهداشـتی بـرای داوطلبـان تهیه و
تنهـا از  20درصـد فضـای مکانهـای برگـزاری
آزمـون اسـتفاده شـود .همچنیـن مقـرر شـد
ناظرانـی به صـورت مشـترک با سـازمان بسـیج
و سـازمانهای مـردم نهـاد بـر برگـزاری کنکـور
نظـارت داشـته باشـند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• مشکالت معیشتی و اقتصادی به خاطر
گرانی ،احتکار ،فساد و ...درهرحال مانع
پیشرفت مادی ومعنوی است .انتظار داریم
مسئوالن محترم درهر پست وجایگاهی که
هستند برای جلب رضایت مردم وحفظ ارزش
ها موانع عــزت و ترقی را از مسیرزندگی و
بندگیهمهبردارند.اینفشارهابیشترمتوجه
فقرای جامعه است .بدیهی است خدمت به
دین ازخدمت به مردم نشئت می گیرد.
••شروع کار ادارات از  6:30صبح چندان بر
کاهش مصرف برق تاثیری نداره .به عالوه این
که مشکالت زیادی رو برامون به همراه داره،
تامین وسیله نقلیه اون موقع خیلی سخته،
ضمنا به خاطر این که ساعت کاری با تهران
هماهنگنیستبیشتراوقاتباعثمیشهبعد
از ساعت  ۱۳:۳۰هم در اداره باشیم پس چه
بهتر که همون  7:30صبح شروع به کار کنیم.
•• این طرح تغییر ساعات اداری بابت مصرف
برق چه فایده ای داره؟ قبال ساعت هفت و ربع
کولرها روشن می شد اما االن از ساعت شش
و ربع کولرها روشن می شه .اگه می تونید
ساعت اوج مصرف رو کم کنید.
•• کاش حقوق هم مانند اجناس ،هر لحظه باال
می رفت نه این که هر دهه افزایش پیدا کنه.
•• بـــاالخـــره ی ــه روزنـــامـــه جــرئــت کـــرد از
آمـــــار مـــجـــردهـــای ک ــش ــور بــگــویــد .ایــن
لشکر۱۳میلیونی به جنگ با کی باید برود؟
واقعا تواین مملکت کدام مسئول به این نیروی
عظیمسازندگیپاسخگوست؟مگرمشکالت
اقتصادی اجازه ازدواج می دهد؟
•• مغازه محصوالت شوینده دارم .به خدا از
مردم خجالت می کشم که هرروز باید با یک
قیمت جدید اجناسم را بفروشم .گرونی هم
حدی داره.
••ایـــن هــمــســا نســازی حــقــوق مستمری
بگیران تامین اجتماعی فقط به نفع مدیران
بازنشسته است که به حقوق  9میلیونی آن ها
چهار و نیم میلیون اضافه می شه و به حقوق
من که چهار میلیون و 300می گیرم فقط یک
میلیون و600هزارتومان اضافه می شه .فقط

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

به نفع باالیی ها کارکنید.
••زمانی اگر می گفتند پراید50میلیون تومان
باورم نمی شد اما باور کنید االن اگر بگن که
پراید  500میلیون شده تعجب نمی کنم.
•• بیمه بیکاری کرونا چرا واریز نمی شه؟ اداره
کارجواب نمیده ،بیمه هم همین طور.
•• با توجه به این که در زمــان صلح نیروهای
مسلح باید به کمک سیل زدگان ،زلزله زدگان و
دیگر بالیای طبیعی بروند ،حاال باید فرهنگیان
که بیش از نیمی ازســال تعطیل اند حداقل
به کمک کــادر عزیز درمــان مشغول شوند.
این عدالت نیست عده ای در حال کار طاقت
فراسایندوعدهایدرحالاستراحتوتعطیلی.
•• اگر دانشگاه فردوسی به خاطر شرایط کرونا
مجبور است که ظرفیت آزمون زبان دکترای
خــودش روکاهش بــده ،چــرا بــرای جبران
این مشکل تعداد روزهــای برگزاری آزمون
رو بیشتر نمی کنه؟ چند ماه باید منتظر این
باشیم تا شاید شانس ثبت نام (در مدت زمان
چند ثانیه) و سپس شرکت در این آزمون رو
پیدا کنیم؟ با این معضل چطور میشه از تز
دکترا دفاع کرد؟
••چرا باید گرانی ها در جامعه ما ساعت بزند؟
یعنی دولتی ها فقط باید نظاره گر این بی
عدالتی ها باشند؟!
••بنده کارمند و دچــار بیماری زمینهای
هستم .ستاد مقابله با کرونای استان تصمیم
گرفته که مــدیــران موظف به دادن اجــازه
دورکاری به امثال بنده هستند .اما اگر شغل
بنده به شکلی باشه که امکان دورکاری وجود
نداشته باشه ،تکلیف چیه؟ سه بار با ستاد
استانی تماس گرفتم فقط پاسکاری میکنن.
امروز ،قدرت سرایت بیماری نسبت به اسفند
و فروردین  ۹برابر شده .چرا تصمیم درستی
گرفته نمی شه؟!
••چرا گرانی خانه را کمبود منزل می دانید؟
درصورتی که پارسال اگر کمبود بود باید
قیمت ها به اندازه االن باال بود .منشأ گرانی
ها مصالح و زمین است.
••حاال که کرونا مهمون ناخونده شده ،بهتر
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نیست پنج شنبه ها رو برای کلیه بازار و اقشار
و ادارات و دوایر خصوصی و دولتی تعطیل
رسمی اعالم کنید تا بهتر بشود هم رسیدگی
کرد هم کنترل و هم تردد کمتر شود؟
•• اگه قراره استاندارمان به وزارت صمت برود
از همین االن دولت باید به فکر استاندار خوب
و با مدیریت برای خراسان رضوی باشد.
•• عزیزم فکر کن کنکور هم دادی ،دانشگاه
هم رفتی تازه می خوای به جمع بیکارها اضافه
بشی .وقت خودت رو هدر نده .بری مکانیکی یا
صافکاری یاد بگیری قول میدم درآمدش چند
برابره .با این همه ماشین آینده ات تضمینه.
••وقتی از ابتدای شــروع به کار در ادارات،
سیستم های سرمایشی ،روشنایی و رایانهای
روشن و در پایان وقت اداری خاموش میشود
چه تاثیری بر کاهش مصرف خواهد داشت،
جز این که کارمند به دلیل کم خوابی باید در
حال چرت زدن باشه؟ هیچ ارباب رجوعی هم
ساعت  6:30صبح به هیچ اداره ای مراجعه
نمی کنه .لطفا بررسی فرمایید.
•• نیروی خدمات آموزش وپرورش خانواده
شهدا هستیم وحقوق خیلی پایینی داریم.
خواهشمندم پیگیری کنید.
•• چراازتجاربکشورچینباجمعیتمیلیاردی
استفاده نمی کنید که باتوجه به جمعیت ایران
این همه مبتال ومرگ ومیر داریم؟
••به نظر شما تیمی مثل پرسپولیس که فقط با
 11بازیکن و پنجره بسته ،رقبای آسیایی قوی
خودشروشکستدادوبهمرحلهنهاییواقعی
رسید ،اون هم با بازی در برابر تیم هایی با
بودجه برابر بودجه کل فدراسیون فوتبال ،آیا
این جور تیمی نمی تونست تیم های داخل
لیگ ایران رو شکست بده که عده ای قهرمانی
های این تیم رو به وزیر ورزش و ...ربط میدن؟
•• چرا شهردار تهران زمین های مرغوب را
نمی دهد به بانکی که پول شهرداری برای
خرید  900واگن مترو نزد آن بانک مانده؟
حناچی سرباز دشمن اســت؟ چــرا 12روز
با لغو طرح ترافیک مخالف بودکه وضعیت
تهران قرمزشد؟ همه الل شدید؟

همکاری یک شرکت تلفن همراه عراقی با آمریکا برای ترور حاج قاسم
براساس یافته های کمیته عراقی تحقیق درباره
تــرور ســردار سلیمانی و ابومهدی المهندس
احتماال یــک شرکت تلفن هــمــراه عــراقــی با
آمریکایی ها برای این جنایت همکاری کرده
است.به گزارش ایسنا ،پایگاه خبری شفقنیوز
عراق به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که کمیته

تحقیق در این پرونده اسناد و مدارکی را از
برخی رهبران الحشد الشعبی به دست آورده
است که بر اساس آن یک شرکت تلفن همراه
متهم به دادن اطــاعــات تلفن سیار یکی از
همراهان المهندس در اختیار فرماندهی
ارتــش آمریکا در پایگاه ویکتوریا در فرودگاه

بغداد شــده اســت .ایــن منبع در ادامــه اظهار
کرده است«:فرماندهی ارتش آمریکا از طریق
ایــن خط تلفن اطــاعــات کافی درب ــاره محل
حضور المهندس و دیدارش با سردار سلیمانی
را به دست آورده و این مسئله به روند ترور آن دو
شهید کمک کرده است».

