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اردوغان در عفرین به دنبال چیست؟

در ابتدا حمایتهای مادی و تسلیحاتی آمریکا از کردها در شمال سوریه برای
ترکیهای که کامال شمشــیرش را از رو ،بر کردهای شــمال نوار مرزی سوریه
بســته بود ،پر هزینه نبود .کردهــا در عملیاتهــای مختلف مناطقــی را آزاد
میکردند که میتوانست امنیت را به مناطق تحت تصرف داعش برگرداند و
از حضور نیروهای مرکزی دولت سوریه جلوگیری کند .اما استقرار نیروهای
کرد و تسلیح این نیروها به سالحهای پیشرفته خطرات مهمی را برای آنکارا
در پــی دارد .یکی از این خطرها انتقال این تســلیحات از کردهای ســوریه به
ِ
مخالف آنکارا در نوار جنوبی و تشکیل
پ.ک.ک ،بزرگ ترین ســتیزه جویان
اقلیم کردی در شــمال سوریه اســت .موضوعی که در همه پرسی اخیر اقلیم
کردستان عراق برای آنکارا پرهزینه بود .در چنین شرایطی بود که نیروهای
تحت عنوان ســپر فرات یا همان نیروهای معارض مسلح ســوری با حضور در
میدان عفرین دست به عملیات نظامی علیه مناطق تحت تسلط کردها زدند.
این عملیات هرچند با حمالت هوایی همراه بود اما خسارتهای فراوانی به
کردهای عفرین وارد کرد .در همین حال دولت ترکیه اعالم کرده ســرکوب
نیروهای کرد در تمام مناطق شــمالی ادامه خواهد داشت.اگر ادعای ترکیه
در پرونده سرکوب نیروهای کرد سوریه صحیح باشد ،طرح پرواز ممنوعی که
پس از شکست حلب از روی میز سرویس اطالعاتی ترکیه کنار رفت ،دوباره به
میدان میآید و این کشــور میتواند با ورود و اشغال بخشی از خاک سرزمین
ســوریه ،منطقه پرواز ممنوع مد نظر خود را اعمال کنــد .این طرح چند آورده
مهم برای دولت ترکیه دارد:
.1محاصره کردهای جنوبــی و معارض :ترکیه با اســتقرار نیروهای خود
پشت ســر نیروهای پ.ک.ک عمال آنها را محاصره میکند و خطر عملیات
علیه خود را در ورای مرز کاهش میدهد .از طرفی برای جلوگیری از انتقال
سالح و پشتیبانی لجســتیکی میتواند ســرپلهای پ.ک.ک را در خارج از
مرزهایزمینیترکیهنابودکند .مشتآهنینبزرگتریناستراتژیترکیهدر
قبالکردهایمعارضدرونسرزمینهایاینکشوراستکهباورودبهسوریه
اجرایی میشود.به واقع ترکیه سعی دارد با ورود به خاک سوریه سیاست مهار
کردها را برای همیشه در اختیار بگیرد.
 .2منطقه پرواز ممنوع و اســتقرار دولت معارضان :دیگر راهبرد ترکیه
در ورود به خاک سوریه کسب دستاورد حداقلی در مذاکرات آتی است .همه
میدانند آنکارا در طول این هفت سال هر نوع هزینهای در سوریه کرده و هیچ
آوردهای نداشته است .در دوران پسا تروریسم سوریه ،آنکارا برای خود سهمی
میخواهد و اردوغان نمیخواهد با دست خالی از صحنه سوریه خارج و برای
همیشــه در تاریخ از او به عنوان ســلطان شکست خورده یاد شــود .بر همین
اساس ،برآورد ترکها از حضور نیروهای نظامی سپر فرات در سوریه ،افزایش
قدرت چانه زنی و حتی کنار گذاشتن بعضی از شروط تفاهم آستانه است .به
عبارت دیگر ،در مذاکرات آتی ترکها تمایل زیادی دارند که با عبور از دمشق،
عمال بخشی از خواســتههای خود را بر نیروهای محور حامی سوریه تحمیل
کنند .با این حال اقدام اردوغان ضمن دســتاورد بین المللی مرهمی بر وجه
تخریب شده او در داخل ترکیه خواهد گذاشت.
 .3بازگشت آوارگان :اتحادیه اروپا برای جلوگیری از نفوذ آوارگان به ترکیه
هشــدارهای گوناگونی داد و آنکارا نیز بر پایبند نبودن طرفهای اروپایی به
تعهدات مالی پناه جویان تاکید دارد .این دو موضوع برای اردوغان پر هزینه
است و مســئله آوارگان به یک چالش در حوزه امنیت ملی ترکیه تبدیل شده
است.پناهجویانیکههرکداممیتوانندبرایامنیتآنکاراتهدیدآفرینباشند
و مســیر اجتماعی را در جنوب ترکیه تغییر دهند .با حضور نیروهای ترک در
نوار شمال سوریه این فرصت برای آنکارا به وجود میآید که این پناه جویان در
مناطق شمالی اسکان پیدا کنند .اسکان پناهندگان و آوارگان برای اردوغان
در خاک ســوریه کم هزینه تر از حضور آنان در خاک ترکیه ،ترانزیت و قاچاق
انسان و از همه خطر ناک تر عملیات تروریستی است.
 .4رقابت با ناتو :بعد از کودتای بی ســرانجام آمریکاییها در آنکارا ،نگاهها
به رفتار اردوغان در قبال ناتو معطوف شــد .آنکارا دعوایــش را با آلمان چنان
گسترده کرد که به حضور نظامی نیروهای امنیتی آلمان در انجرلیک کشید.
از طرف دیگر برخوردهای ســرد دیپلماتیک آنکارا – واشــنگتن به منع ســفر
اتباع دو طــرف به خــاک یکدیگر رســید و اردوغــان میخواهد به ناتو نشــان
دهد وزنهای سنگین در بازیهای منطقهای است .همکاری ترکیه در خرید
سالحهایروسیوحتیاس 400درکنارعملیاتسپرفراتوبرخوردباطرح
آمریکاییها در منطقه شــمالی سوریه ،نشــان میدهد اردوغان بیش از همه
از درون نیاز به جلب حمایت اجتماعی و اقنــاع افکار عمومی در ثبات امنیت
پیرامونی دارد .به عبارت دیگر ،آبروی اردوغان میرود اگر نتواند در عمل علیه
ناتونمایشیازخودنشاندهدواقتدارنظامیخودرابهرخآمریکاییهابکشد.
هرچند اردوغان از عضویت در ناتو بهره میبرد اما تمایل دارد این عضویت با
اقتدار همراه باشد.
در جمع بندی باید گفت؛ «عملیات عفرین» که ترکها آن را «شــاخه زیتون»
مینامند ،هدفی جــز اقتدار گرایی اردوغــان ندارد و نتیجــه آن جز جری تر
شدن کردها در پرونده مذاکرات ترکیه نیست .اگرچه دیگر قدرتها از جمله
روسیهوحتیدولتمرکزیدمشقبرایخوداهدافدیگریهمچونتضعیف
نیروهای پیاده نظام آمریکا را در مماشــات با این عملیات دنبال میکنند اما
به طور حتم عملیات در عفرین نتایجی بــرای امنیت داخلی آنکارا به ارمغان
خواهدآوردومهمترینآنهمکاریبیشترپ.ک.کباکردهایسوریهاست.
موضوعیکهاگربادقتهمراهنشودبهعملیاتتروریستیدرترکیهمیافزاید
و امنیت ملی ترکیه را با چالش مواجه میسازد .اردوغان باید برای هر کاری
به دمشق توجه بیشتری کند و با آن هماهنگ باشد .درسی که اگر به آن توجه
نکند ،نتیجه اش هزینههای هفت ساله و دستاوردهای تقریبا صفر است.

با تصویب ستاد تنظیم بازار

افزایش قیمت کاالها تا فروردین  97ممنوع شد
معاون وزیــر صنعت و رئیس ســازمان حمایت با ابالغ
مصوبه ستاد تنظیم بازار با قید "خیلی فوری" خطاب
به اتحادیهها و اصناف ،هرگونه افزایش قیمت کاالها
و خدمــات را تــا پایــان فروردیــن ممنوع اعــام کرد.
براســاس گزارش خراســان ،در نامه ارسالی محمود
نوابی ،رئیــس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و
تولید کنندگان ،خطاب به علــی فاضلی ،رئیس اتاق
اصناف کشور ،با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار
در  13دی ماه امســال ،آمــده اســت :افزایش قیمت
هرگونه کاال و خدمات ،حداقل تا پایان فروردین سال
 1397ممنــوع و مقرر شــد بــه اعمال قانــون درباره
متخلفــان اقدام شــود .وی در ادامــه نامه با اشــاره به

اظهــارات چندی پیــش رئیــس اتحادیه صنــف قالی
شویان تهران مبنی بر افزایش  25درصدی تعرفههای
جدیــد از ابتدای بهمــن مــاه ،خواســتار بازگرداندن
قیمتهــای مذکور به قیمتهای قبلی شــده اســت.
در همین حال رئیــس اتاق اصناف ایران بــا بیان این
که نقش اصناف در گرانی کاالها صفر اســت ،گفت:
عوامل دیگــری از قبیل افزایــش نــرخ ارز در افزایش
قیمت کاالهــا موثر اســت .بــه گزارش فــارس ،علی
فاضلــی در نشســت هماندیشــی روســای اتاقهای
اصناف مراکز اســتانها گفت :تمهیــدات الزم برای
فروش فوقالعاده شــب عید در نظر گرفته شده که از
طریق اصناف اجرا میشود.

موشک کروز برد بلند " قدیر" از ناوشکن شهید نقدی شلیک شد

شمشیر بران نیروی دریایی ارتش در آبهای بین المللی

محمدی–دومینروزپنجمینرزمایشمشترکمحمد
رسول ا(...ص) ارتش جمهوری اسالمی ایران در حالی
در جنــوب و جنوب شــرق کشــورمان و دریــای عمان و
آبهای بین المللی برگزار شد که شلیک موفق موشک
کروز دوربرد " قدیــر " با بردی بیــش از  300کیلومتر از
روی ناوشــکن نقدی برای اولین بار ،مهــم ترین اقدام
این رزمایش به شمار میرفت .اقدامی که اقتدار دریایی
نیروی دریایی ارتش را به عنوان دســت بلند جمهوری
اسالمی در آبهای آزاد افزایش میدهد و توان دفاعی
ما در این حوزه را به رخ کشورهای منطقه و فرامنطقهای
میکشــد .به گزارش خراســان به نقل از پایــگاه اطالع
رســانی نداجــا ،روز گذشــته در مرحلــه دوم رزمایــش
مشترک محمدرسول ا( ..ص) ارتش ،دو فروند موشک
کروز دریایی قدیر توســط نیروی دریایی ارتش شــلیک
شد و با موفقیت توانست اهداف دریایی را منهدم کند.
ن نقدی شلیک شده و
یکی از این موشــکها از ناوشــک 
دیگری نیــز از یــک پرتابگر متحرک ســاحلی به ســوی
هدف روانه شده است و برای اولین بار است که موشک
کروز قدیــر از یگانهای نیــروی دریایی ارتش شــلیک
میشود .تا پیش از این ،یگانهای شناوری نداجا صرفا
به موشکهای کروز دریایی قادر و نور که به ترتیب200
و حدود  120کیلومتر برد دارند ،مجهز بودند اما امروز
با تست عملیاتی موشک کروز قدیر ،نداجا رسما به برد
 300کیلومتر دست یافت .موشک کروز قدیر که توسط

متخصصان ســازمان صنایع هوافضــای وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مســلح طراحی و تولید شدهاست،
میتواند اهــداف دریایی دشــمن را در فاصلــه بیش از
 300کیلومتری هدف اصابت قرار دهد .این موشــک،
یکموشکپیشرفتهباقابلیتآمادهسازیسریع،ارتفاع
پروازیپایین،ضدجنگالکترونیکودقتباالیناوبری
است که جزو موشکهای پیشرفته و به روز ضد کشتی
به شمار میرود .همچنین بنا بر اعالم دریادار موسوی
ســخنگوی رزمایش ،صبح روز گذشــته نیز یک فروند
موشک کروز کوتاهبرد "نصر "شلیک شد.
▪اختصاص 2.5میلیارد دالر به تقویت بنیه دفاعی
از صندوق توسعه ملی

در همین حال در یک تحــول دیگر مرتبــط با افزایش
توان دفاعــی کشــور ،رهبر انقــاب با برداشــت 2.5
میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی برای تقویت بنیه
دفاعی در الیحه بودجه 97موافقت کردند .این خبر را
علی اصغر یوسفنژاد در گفت و گو با ایسنا مطرح کرد.
پیشتر نیز ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس
شورای اسالمی با بیان این که وضعیت بودجه دفاعی
در الیحه بودجه ســال  97مناسب نیست و در مجلس
تالش میکنیــم نواقــص آن جبران شــود گفتــه بود:
ارتقای توان دفاعی کشور در شرایط فعلی منطقهای
و بینالمللی امری ضروری است.

فارس-نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه علنی بررسی عملکرد هشت ماهه بودجه سال  96با تاکید بر اینکه باید درباره
منابع و مصارف طرح تحول تصمیم گیری کرد ،گفت :باید این سفره گسترده را تا حد مقدور جمع کنیم.وی ایجاد پروندههای الکترونیکی،
نظام ارجاع و تدوین بسته مشخص خدمات را از راهکارهای کاهش هزینههای طرح تحول خواند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••شـما قبلا در روزنامـه خراسـان شـمالی جـدول
سـودوکو بیشـتر میگنجاندیـد امـا حاال مدتی اسـت
خیلی کـم شـده .خواهـش میکنم هـر روز سـودوکو
بگذاریـد.
•• آقای عباسـی چـرا ما باید سـه سـال آخـر فصلها
اسـترس مانـدن در لیـگ برتـر داشـته باشـیم؟
میثاقیـان چـه کاره بـود؟ االن هـم دیـر نشـده .مربی
بـا تجربـه الزم اسـت.
•• آقای هدایتی دمت گرم که برای تیم محبوب من
و خودت هزینـه کـردی .اگر داری بـه من هـوادار هم
کمک کن ثـواب دارد!
•• آقـای عباسـی تیمهـای تـه جـدول بـه خودشـان
آمدنـد و دارنـد میان بـاال شـما معلومـه دارید چـه کار
میکنیـد؟ تیـم در حـال سـقوطه!
•• ایـران وارد دوره خشکسـالی شـده بنابرایـن باید
برداشـت آب چا ههـای کشـاورزی کاهـش یابـد،
جلـوی خـروج آب از مرزها گرفتـه شـود و محصوالت
کشـاورزی ارزان و بـی فایـده کشـت نشـود.
•• کـدام نهـاد اسـت کـه بایـد مسـئوالن دو تابعیتـی
را شناسـایی کنـد تـا دولـت از واگـذاری مسـئولیت
خـودداری کنـد؟
•• سـال  78لیسـانس گرفتم و بیکارم .چه کار کنم
آقایـان مسـئول؟!
•• مدتی اسـت دولتمـردان دم از اقتصـاد مقاومتی
میزننـد در صورتـی کـه هیـچ حمایتـی از تولیـد
داخلـی و راه انـدازی کارخانجـات ورشکسـته
نمیکننـد و هـر روز شـاهد ورود اجنـاس بنجـل در
تمامـی فروشـگاهها هسـتیم .شـما خودتـان را گـول
میزنید؟ این کاالهـا را چه کسـی وارد میکند؟ اگر
جلـوی اینهـا گرفتـه شـود اقتصـاد هـم راه میافتد.
این را به طور حتم متوجه هسـتید ولـی رانت خواری
اجـازه نمیدهـد!
•• چـرا کسـی ناظـر بـر بنـگاه مسـکن و اجـاره خانـه
نیسـت؟ دولـت چـه کار میکنـه؟ بـرای چـی اجـاره
رفتـه بـاال؟ مـن یـک خونـه  50متـری پاییـن شـهر
گرفتـم پشـت خونـه بیابونـه در مشـهد بولـوار تـوس
چهار میلیـون دادم ماهی  350هـزار تومان! حقوق
دریافتی ام  800هزار تومـان! چطور زندگی کنیم؟
•• آقـای رشـیدپور خـدا خیـرت بـده! ولـی خـدا کنه
قو لهایـی کـه داده شـد عملـی بشـه.
•• آقـای رئیـس جمهـور چـرا میگوییـد مشـکالت
موسسـاتی کـه ورشکسـته شـده انـد بایـد از پـول
همـه مـردم (بیـت المـال) تامیـن شـود؟ آیـا زمانـی
کـه سـپرده گـذاران سـودهای کالن میگرفتنـد،

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

فایـدهای بـرای بقیـه مـردم داشـت؟ از قدیـم گفتنـد
هرکـس خربـزه میخـورد پـای لـرزش مینشـیند!
•• درود بر رشیدپور که حرف دل مردم را زد.
•• متاسـفیم کـه آقـای رئیـس جمهـور در گفـت
وگـوی تلویزیونی حتـی اشـارهای به بدهـی دولت به
پیمانـکاران نکـرد!
•• من مانـده ام ایـن  98درصدی کـه روحانی گفته
اصـل پـول و سـودش را در موسسـه مالـی اعتبـاری
داده ایـم چـه کسـانی هسـتند؟ مـن خـودم سـپرده
افضل توس داشـتم از اصل پـول کم کردند سـود هم
ریالـی ندادنـد!
•• در مصاحبه آقای رشیدپور با رئیس جمهور حتی
یک سـوال دربـاره دانشـگاه هـا ،پژوهـش ،آمـوزش و
پـرورش و مقولههـای فرهنگـی مطـرح نشـد .آیـا این
نشـانه سـیر قهقرایی مسـیر حرکت کشـور نیسـت؟
•• تکلیف استخدام آموزشیاران نهضت چی میشه؟
خـدا را خـوش میـاد کسـانی کـه سـالها در نهضـت
سـواد آمـوزی جـان کندنـد وخـون دل خوردنـد یـک
دفعـه بیکار بشـن و دولت آنهـا را کنار بینـدازه؟ یک
سـر به نهضـت بزنیـد ببینیـد چـه افتضاحیه!
•• خوش به حـال پرسـتاران که معوقاتشـان تا پایان
سـال پرداخـت میشـود امـا معوقـات مـا فرهنگیـان
چـه؟
••پسـرم بیـکار و معتـاده .اگـه خـرده فرو شهـا رو
دسـتگیر کنـن دیگـه ارتبـاط معتادهـا بـا اونـا
قطـع میشـه .دیگـه مـا از دسـت معتادمـون کتـک
نمیخوریـم و تهدیـد نمیشـیم ،بـی آبـرو و رسـوا
نمیشـیم ،سـر بـه زیـر و خجالـت زده نمیشـیم.
دخترای با نجابـت و تحصیل کـرده مون قیـد ازدواج
رو به خاطر برادر معتاد نمیزنن .شـماها در پیشـگاه
خدا مسـئولیت دارید صدای ما رو به همه برسونین.
دختـرام دیگـه خسـته شـده انـد .بـه داد مـا برسـید.
••واقعـا چـرا دیگـر مثـل دکتـر شـیخ خیلـی کـم
هسـتند ؟
••به عقیده بنده اگر فردی فسـاد و فحشـایی را ببیند
و توان مبارزه با آن را داشـته باشـد ولی کوتاهی کند
در گنـاه آن شـریک اسـت و سـکوت شـخص موجـب
گسـترش فسـاد میشود.
••برای نزول بـاران باید همه اسـتغفار حقیقی کنند.
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کننـد .علنـی فسـق و
فجور و فسـاد نکنند و صدقه پنهانی بدهند و خانمها
در پوشـش خود کمـی رعایـت کنند.
••بـا خوانـدن خبـر تشـکیل کارگـروه مذاکـره بـرای
تغییر برجام از سـوی اروپا یاد آن مثـل معروف افتادم

نمابر05137009129 :

کـه در خانـه دامـاد هیـچ خبـری نیسـت ولی تـو خونه
عـروس بـزن و بکـوب شـدید راه افتـاده!
••از برجـام ایـن طـور بـر میـاد کـه چطـور میخـواد
چطـوری بشـه؟ یـک طـوری شـده کـه هیـچ طـوری
نشـده هـر طـوری هـم بشـه ،ایـن طـوری کـه پیـش
بـره اون طـور کـه میگفتـن طـوری بـوده کـه طـور
دیگـهای شـده نـه اون طـوری بلکـه ایـن طـوری نظـر
شـما چطوریـه؟
••آقای قاسـمی سـخنگوی وزارت خارجه ما قضاوت
کردیـم کـه حـق بـا منتقـدان برجـام اسـت خـودت
را خسـته و توجیـه نکـن و جبهـه نگیـر .لطفـا مدافـع
منافـع ملـی کشـور بـاش.
••کاش کتـاب «درامتـداد تاریکـی» بـه رایـگان بیـن
مشـترکان روزنامـه خراسـان توزیـع میشـد! از ویـژه
نامههـای دیگـر کـه خیـری بـه مـا نرسـیده اسـت.
•• اون همشهری که گفته بود تاکسیها یک مسافر
رو کلـی دور میـدن تـا پـول بیشـتری بگیـرن مـا اتفاقا
میخوایـم سـریع تر مسـافر رو بـه مقصد برسـونیم آن
هـم در کمتریـن مسـافت .مثـل ایـن کـه شـما خیلـی
دوسـت داری تـو شـهر بچرخی! واقعـا متاسـفم برای
ایـن طـرز فکرت!
•• در جـواب دوسـتی کـه گفتنـد «آب کـه کـم
اسـت کاشـت درخـت و گل چـه معنایـی دارد» بایـد
گفـت اگـر برنامـه ریـزی درسـت باشـد آب مصرفـی
خانوادههـا کـه وارد سیسـتم اگـو میشـود مجـدد
تصفیـه و در مصارف کشـاورزی اسـتفاده میشـود.
کاش مدیـران مـا هـم حداقـل از ایـن طر حهـا
الگوبـرداری کننـد .هزینـه زیـادی هـم نسـبت بـه
منافـع اش نـدارد ولـی تـا دلتـان بخواهـد و بـه گفته
خودشـان مدیـران آویـزان بـه دولـت زیـاد داریـم که
هیـچ تخصصـی ندارنـد.
•• والدت با سعادت عقیله بنی هاشم ،دخت مکرمه
حضرت امام علـی(ع) ،الگوی شایسـته بانوان عالم،
حضـرت زینـب کبـری(س) مبـارک بـاد .کربلا در
کربلا میمانـد اگـر زینـب نبـود /سـرنی در نینـوا
میمانـد اگـر زینـب نبـود.
•• روز پرستار بر فرشتگان نجات مبارک باد.
•• چـرا دولـت بـه دنبـال تامیـن کسـری بودجـه بـا
افزایـش نـرخ ارز اسـت؟
•• یک واحد آپارتمـان مدت پنج سـاله خالیه و مدیر
از شـارژ دیگـر واحدهـا بـرای نگهـداری کل مجتمـع
هزینـه کـرده .مالـک بـه دامـادش وکالـت فـروش
داده و ایشـان فروخته و از دادن شـارژ طـی این مدت
خـودداری میکنـد چـه کار کنـم؟





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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مخاطبان روزنــامــه خــراســان
در اســـتـــانهـــای خـــراســـان
شمالی  ،خــراســان جنوبی
و ســیــســتــان و بــلــوچــســتــان
مــی تــوانــنــد مــطــلــب مرتبط
بــا تــیــتــر ذی ــل کــه در صفحه
اول آم ــده اســت را در شماره
امــــــروز روزنــــامــــه خـــراســـان
رضـــوی یــا ســایــت اینترنتی
روزنــامــه خــراســان بــه نشانی
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مطالعات زمین شناسی و
دادههای آماری احتمال تکرار
زلزله شدید در اطراف مشهد را
کمتر از  350سال تخمین میزند
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گفتوگوی ُپرسروصداودروغمشترکطارمیوطاهری!
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افشاگری طارمی؛ «ما همه دروغگوییم»!
حضور جنجالی و داغ مهدی طارمــی در ارتباط
تصویری با برنامه نود و افشــاگری درباره پرونده
محرومیــت او و باشــگاه پرســپولیس در دعوی با
باشگاهریزهاسپورسروصدایزیادیرادرفضای
مجازی بــه پا کــرد .طارمی با پــرده برداشــتن از
دروغگوییبزرگوهماهنگشدهبهفیفا،واکنش
کاربران را این طــور برانگیخت« :خوبــه به خدا.
طرفزلزدهتودوربینوباافتخاراعترافمیکنه
که همه دروغ گفتیم!» و کاربر دیگری در اینباره
نوشــت« :حاال دســت امثال طاهری و ترکاشوند
رومیشه!تاسالهابایدگندیکهبهپرسپولیس
زدن رو جمــع کــرد ».و کاربر دیگری یادآور شــد:
«به نظر من هر چــی از پخش برنامه میگذشــت
دروغگوییخودطارمیهمبیشترمعلوممیشد».

21.2
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به جا مانده از یک گفت وگوی پر سر و صدا

آقای ستاره یک ساعت و 2دقیقه رو در روی رئیس
جمهوروچشمانمیلیونهاایرانیبهیکمصاحبه
متفــاوت پرداخت .اجــرای متفاوت رشــیدپور در
گفتوگویزندهتلویزیونیرئیسجمهورهمچنان
شکاربراندرفضایمجازیرابههمراهدارد.
واکن 
واکنشهایی از جنس بحث و تبادل نظر .در ادامه
گوشهایازاینواکنشهارا ازنظرخواهیدگذراند:
کاربر اینستاگرام
رشــیدپور اولین مجری بــا هویــت در مقابل رئیس
جمهور بــود .همیشــه مجریهــا تحت تاثیــر قرار
میگیرند ،ولیرشیدپورخونسردومسلطبود.

بهاره رهنما و کارت عروسی جنجالیاش!
بهـاره رهنمـا ،بازیگـر پـر حاشـیه اینبـار با انتشـار
کارت عروسـی روکـش طلای خـود و همسـرش،
باز هم توجهات را در فضای مجـازی به خود جلب
کـرد .کاربـری در واکنـش بـه انتشـار ایـن پسـت
نوشـت« :شـما دیگه چرا؟ به حاجی بگین حاجی
از شـما توقـع نداشـتیم!» و کاربـر دیگـری متذکـر
شد«:اینخانمهمونیهکهادعایخداپیغمبریش
میشـد؟! حالم از این همه ریاکاری سـلبریتیها
بهـم میخـوره .خودشـون هـم نمیدونـن چنـد
چنـدن؟!» کاربـر دیگـری نوشـت« :بابـا ایـن قـدر
زود قضـاوت نکنیـن .دارندگـی و برازندگـی .چـه
اشـکال داره .طـرف از جیـب شـما که نرفته واسـه
عروسـیش کارت عروسـی روکـش طلا بزنـه».

کاربر توئیتر
نتیجهبازیچیزیازارزشهایرشیدپورکمنکرد!
کاربر تلگرام

2.3

کارت هدیه چینی و اقدام ایرانی
سفیرچیندرتهرانبابرگزارییکنشستخبری
در باره سانحه ســانچی به خبرنگاران و عکاسان
حاضر در نشســت کارت هدیــه داد .خبرنگاران
همشهری کارت را پس دادند و خبرگزاری ایسنا
هم نامــهای هشــدارآمیز به ســفارت چیــن داد.
کاربریدراینخصوصنوشت«:ایبابا.چهکاریه!
خب میگرفتین .از این چینیهــا یک مو کندنم
غنیمته».وکاربریباتحسیناینحرکتنوشت:
«در ماجرای ســانچی چینیها کم کاری کردند و
حاالمیخواهندشرافتایرانیراباچندرغازپول
بخرند.بهنظرمبایدبهاینخبرنگارانمدالافتخار
دادوآفرینگفت».

ن گرفتــه تا نورپــردازی و کت و عینک
از لنز دوربی 
مجری و درخشش دندانهایش همه در استاندارد
جهانیبود.چیزیکهاستانداردنبودگذاشتنیک
«شومن»برنامههایعامهپسندبهجاییکخبرنگار
سیاسیمتوسطجلویرئیسجمهوریبود.
1.4

کاربر توئیتر
رشــید پور چندتا موقعیت گل هم ایجاد کرد وقتی
پیگیرشدکهچراعکسیازپیادهشدنروحانینبود!
کاربر فیس بوک
حواسهارفتبهرشیدپوروکسینگفتاز 2سالگی
برجامچهخبر؟
کاربر توئیتر
رشــید پور خودش را ارزان فروخت خوب اســت به
وظیفهحرفهایاشعملکند.

یاد ترامپ در ذهن کودکان آمریکایی
فــیــلــم منتشر شـــده از
اظـــهـــارات ک ــودک ــان و
نوجوانان آمریکایی در
خصوص دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا و
آنچه از او در یاد دارنــد ،در فضای مجازی بارها
پخششدهاست.کاربریباانتشاراینفیلمنوشته
است«:یعنیعاشقاینبرنامهسازیشونهستم.
عالیبود ».وکاربریمتذکرشد«:اینفیلمنشون
میدهترامپدرآمریکاهمبهیکاحمقمشهوره.
حتیبینکودکانآمریکایی».
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