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سپنتا نیکنام :اگر مردم بخواهند هیچ مشکلی
از راه قانون به بن بست نمی رسد

...

یادداشت روز
نبی شریفی
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ایران ،پاکستان و پازل جدید
سیاست منطقه ای
«همه مــردم را نمیتوان بــرای همیشــه فریب داد .مــن به این
حرف او (آبراهــام لینکلن) اعتقاد دارم ».این ســخنان «عمران
خان» ،موسس و رهبر حزب «تحریک انصاف» در انتخابات سال
 2013بود ،که البته در آن زمان از نواز شــریف شکست خورد.
او اما حاال نشان داد که به وسیله همین شــعار می توان رقیبان
را به زیر کشــید .عمران خان توانسته با اســتفاده از ضعف های
خاندان «بوتو» و «شریف» که برای ســال ها قدرت بین آن ها در
گردشبود«،جریانسوم»رابهاوجبرساند.عالوهبراین،ازجمله
عواملپیروزیوی،عملکردپرانتقادحزب«مسلملیگ،نواز»در
پنج سال گذشته اســت که اداره امور پاکستان را عهده دار بود.
همچنینفسادمالیخانوادهنواز،همزمانباانتشاراسنادپاناما
کهبهمحرومیتدایمیازفعالیتهایسیاسیوحبس 10ساله
ویانجامید،تیرخالصیبهحزبمسلملیگبود.دلیلدیگرنیز
حزب «مردم» بود که نتوانســت در پنج سال گذشته با بازسازی
موقعیت سیاسی خود پس از شکست در انتخابات پارلمانی در
سال  ۲۰۱۳و از دست دادن  76کرسی به فعالیت های جدی
حزبیبهخصوصدرجایگاهاپوزیسیونبازگردد.دراینهنگام،
سخنرانی های آتشین و احساسی عمران خان در نقد عملکرد
دولت های سابق پاکستان با محوریت فساد گسترده آنان سبب
شــد تا وی خود را در قامت یــک ناجی برای برون رفت از فســاد
در این کشــور معرفی کند.عمران خان میخواهد «پاکســتان
نوین» را بسازد،اما ارتش این کشــور چقدر با وی همراه است؟
این در شرایطی است که دو حزب رقیب «مردم» و «مسلم لیگ»
معتقدند که ارتش در به قدرت رســاندن عمــران خان نقش به
سزایی داشته است  .باید در عمل دید که روی کار آمدن تحریک
انصاف که پیش از این منتقد جدی دو حزب مســلم لیگ نواز و
مردم پاکســتان بود ،چه تاثیری در سیاســت ،امنیت و اقتصاد
پاکستان پدید خواهد آورد وبا توجه به این که پاکستان همسایه
بالفصل جمهوری اسالمی اســت و سیاست خارجی آن کشور
میتواندتأثیراتمهمیبرامنیتملیجمهوریاسالمیبرجای
بگذارد،درسیاستخارجیپاکستانچهتغییریاعمالخواهد
شد، .درادامه به برخی از دیدگاه های سیاست خارجی عمران
خان اشاره می کنیم:
الف) آمریکا :پاکستان از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
مناســبات نزدیکی با آمریــکا برقرار کــرده بود؛ امــا آمریکا طی
سالهای گذشته و به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ
روند ائتالفهای خود در آســیا را تغییر داده است .شهریور ماه
سالگذشته،واشنگتنمناسباتخودبا«هند»بهعنواندشمن
سنتیپاکستانراتقویتکرد؛چراکهبهدنبالمهارچینبود.در
مقابل ،پاکستان نیز روابط خود را با چین گسترش داد .برخی
معتقدند که پاکستان اهمیت اســتراتژیک خود را برای آمریکا
ن حــال برای چیــن از اهمیــت راهبردی
ازدســتداده و در عی 
برخوردار شده است .نمونه آن را می توان در تعلیق کمکهای
نظامی  ۹۰۰میلیون دالری آمریکا به پاکستان همزمان با روی
کار آمدن ترامپ مشــاهده کرد .جدایی اسالم آباد-واشنگتن
در حالی ادامه دارد که از عمران خان به عنوان یکی از منتقدان
سیاست های ایاالت متحده در مبارزه با تروریسم یاد می شود.
برای مثال ،در نوامبر سال 2013طرفداران« تحریک انصاف»
مســیر اصلی تــدارکات نیروهــای ناتــو در افغانســتان را که از
پاکستانمیگذشت،بستند.همانزمانعمرانخان،آمریکارا
متهم کرد که تعمدا با کشتن «حکیما ...محسود» ،رهبر طالبان
پاکستان ،به تالشهای صلح و روند مذاکره با طالبان پاکستان
لطمه زده اســت .اما اکنون پیروز انتخابات پارلمانی پاکستان
در زمینه سیاست خارجی ،خواستار «گسترش روابط با آمریکا
بر اساس گسترش منافع متقابل» شده و از تالش برای کاهش
تنش با هند ،دشمن سنتی پاکستان سخن گفته است.
ب)افغانستان:پاکستانازسویهمسایگان،کشورهایمنطقه

و برخی قــدرت های غربی بــه دو گانگی در مبارزه با تروریســم
متهم است و منتقدان سیاســت خارجی این کشور،اسالم آباد
را به اســتفاده ابزاری از گروه های افراطی بــرای ضربه زدن به
منافع دیگر بازیگــران منطقــه ای متهم می کنند.افغانســتان
کشوری است که بیشترین انتقادها و اعتراض ها را به سیاست
خارجی و راهبرد مبارزه با تروریسم پاکستان دارد.از نظر دولت
کابل،اســام آباد با تفکیک طالبان به خــوب و بد،عمال برنامه
مبارزهباتروریسمافغانستان راباموانعجدیمواجهکردهاست.
با نگاهی به ســخنرانی های انتخاباتی عمران خان،به نظر می
رســد او حداقل در مقام حرف با پذیرش ابهامات و اشــتباهات
سیاســت خارجی و راهبرد ضد تروریســم این کشــور،خواهان
شــفافیت در این زمینه با هدف گرفتن بهانــه ازآمریکا و برخی
کشورهای غربی برای تشدید فشار بر اسالم آباد است.
ج) ایران :بســیاری شــروع بحران در شــبه جزیره عربســتان و
تالش ریاض برای تســلط بر صنعا را آغاز شــکاف میان دستگاه
نظامی امنیتی تهران و اسالم آباد می دانستند در حالی که این
فضا با ایجاد اختالف میان اسالم آباد  -واشنگتن به یک رویکرد
راهبردی و همراهی نزدیک شد .اســام آباد که پیش از این بر
سر خط لوله صلح و حضور تروریست های مختلف در نوار مرزی
با ایــران اختالفات اطالعاتی  -امنیتی با تهران داشــت در یک
چرخش سیاســی و نظامی تالش کرد خود را بــه تهران نزدیک
کند و بــرای اولین بــار پس از انقالب اســامی در ایران شــاهد
بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از کشورش باشد .دراین
بین بازدید سردار باقری تاثیرات متفاوتی ایجاد کرد و بسیاری
معتقدند این بازدید بــر پایه نیازهای راهبردی تهران  -اســام
اقتصادی راه ابریشــم و نیز
آباد در حوزه انرژی و اســتمرار خط
ِ
مقابله با تروریســم احتمالی در افغانستان است .بازدید سردار
باقری از نیروهای ارتش یازدهم پاکستان در نوار شمالی نشان
دهنده رویکرد دوطرف برای استفاده از ظرفیت های مشترک
است.رویکردی که عمران خان نیزدر نخستین نشست خبری
خود پس از اعالم نتایج به آن تاکید کرد .او ایران را همسایه مهم
پاکستانتوصیفکردوگفتبرایروابطبهتربااینهمسایهاش
تالشمیکند.باتوجهبهنزدیکیبسیارزیاد دولتنوازشریفبه
عربستان این تغییر در اسالم آباد به هر روی به نفع ایران به نظر
میرسدالبتهروابطدولتجدیدپاکستانباایرانرابایددرپازل
بزرگ تری از تغییری که در منطقه در حال وقوع اســت تحلیل
کرد  .سیاســت جدید ایاالت متحده درباره این منطقه که مرکز
ثقل آن بر کنترل چین متمرکز است به نوعی در خط بندی های
موجود در منطقه نیز تاثیرات خود را گذاشته است .درخصوص
پاکستان با توجه به آن که کاخ سفید به دنبال مذاکره با طالبان
است از هم اکنون ارتش پاکستان به عنوان سیاست گذار اصلی
در این کشور روند دور شــدن از آمریکا و نزدیکی به دیگر رقبای
این کشــور را آغاز کرده و دور جدیدی از روابط با چین  ،روسیه
و ایران را کلید زده است.در این زمینه به تازگی اخباری مبنی
بر تشــکیل ائتالف جدید امنیتی شــرق با حضور چین ،روسیه
،ایران و پاکستان منتشر شد که اولین نشست آن در اسالم آباد
برگزارشد .نشســتی که واکنش واشــنگتن را نیز در پی داشت
.بنابراینبهنظرمیرسد دولتموردحمایتارتشیعنیعمران
خان و حزب انصاف در ادامه ایــن روند نگاه جدی به نزدیکی با
ایران ،چین و روسیه خواهد داشت.
با همــه آن چه گفته شــد ،تحلیل سیاســت خارجی پاکســتان
بــدون در نظــر گرفتــن اوضــاع داخلــی ایــن کشــور و رابطــه
نخســت وزیر با ارتش و آی.اس.آی ســازمان اطالعات نظامی
قدرتمند پاکستان غیر ممکن است .باید منتظر ماند و دید که
ارتش نقش همراه یا سد راه عمران خان را در دولت جدید بازی
خواهد کرد .از این گذشته در کشور های توسعه نیافته همواره
سیاستمداران تا قبل از به قدرت رسیدن مواضعی پوپولیستی
اتخاذ می کنند و بعد از به قدرت رســیدن رویکرد های اعالمی
آنان با رویکردهای اعمالی متفاوت خواهــد بود .همچنان که
بســیاری از منتقدان عمران خان برنامه های اورا پوپولیســتی
و جاه طلبانه مــی دانند و معتقدند این شــعارها در مقام عمل با
تغییرات جدی روبه رو خواهد شد .عمران خان ،دانش آموخته
علوم سیاســی ازدانشگاه آکســفورد و کاپیتان ســابق تیم ملی
کریکت پاکستان که این تیم را در سال 1992به مقام قهرمانی
جهان رساند ،با موجی از شــعار های پوپولیستی برای ساختن
«پاکستاننوین»پابهمیدانگذاشتهاست.حاال،مردمپاکستان
منتظر تغییر هســتند و او می داند «همه مردم را نمیتوان برای
همیشه فریب داد»

نجا» شب گذشته میزبان مهدی پور مدیر مسئول روزنامه صبح نو ،میرفتاح سردبیر روزنامه اعتماد و سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد بود
برنامه «ای 
که نیکنام در این برنامه با تأکید بر این که رسانه ها در ماجرای برگشت او به شورای شهر یزد سنگ تمام گذاشتند ،گفت :اگر مردم بخواهند هیچ مشکلی از راه
قانون به بن بست نمی رسد .وی با اشاره به اظهارات دستیار رئیس جمهور در امور اقلیت ها گفت :من با کلمه اقلیت مشکل دارم؛ بگوییم ایرانیان غیرمسلمان.

خطیب جمعه تهران :چند صدایی در تصمیمات
اقتصادی دولت شایسته نیست

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

قوه قضاییه باید اشد مجازات را درباره غارتگران بیت المال
اعمال کند

تلفن051 37009111 :

▪قبل ازاین که مردم به خیابان ها بریزند مشکالت را رفع کنید

وی خاطرنشــان کرد :اجــازه ندهید در بین شــما مســئوالن پــاک ،افــرادی خائن پیدا شــوند
و میلیاردها تومــان از بیتالمــال را بدزدنــد و فرار کننــد بلکه باید بــا نظارت جلــوی این خطر
را گرفــت .قــوه قضاییه هــم بایــد اشــد مجــازات را دربــاره غارتگــران بیتالمال اعمــال کند.
موحدیکرمانیخطاببهمسئوالننظامتصریحکرد:منتظرنباشیدمردمبهدلیلفشاراقتصادی
به خیابانها بریزند و خواستههای مشروع خود را مطالبه کنند و آن گاه شما بیدار شوید و اقدام
مناسب انجام دهید .شما دولت تدبیر هستید و باید به فکر مشکالت اقتصادی مردم باشید و به
دفعقبلازرفعبپردازید.هرچندکهمردمانقالبشانرادوستدارندوصبرانقالبیدارندوصبر
راازامامحسین(ع)آموختهانداماشماهمبکوشیدوکارانقالبیکنید.

طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن به وقوع پیوست
ساعت 21و 45دقیقه دیشب طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن اخیر به وقوع پیوست .به گزارش
تسنیم،اینماهگرفتگیکهتاسحرگاهامروزبهطولانجامیدبزرگترینماهگرفتگیقرناخیر
بودکهدرتمامایرانومنطقهخاورمیانهبهطورکاملقابلرویتبود.اگرتماشایاینماهگرفتگی
راازدستدادیدتاهفتسالدیگرنمیتوانیدچنینپدیدهایراتماشاکنید.طبقاعالمفتاوای
مراجععظامتقلیداقامهنمازآیاتبرایتماممردمایرانواجباست.

مخاطبان روزنامه خراسان در استان
هـــای خــراســان شــمــالــی  ،خــراســان
جــنــوبــی و ســیــســتــان و بلوچستان
میتوانندمطالبمربوطبهتیترهای زیر
راکهدرصفحهاولآمدهاست،درشماره
امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت
اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
www.khorasannews.com
مطالعهکنند.

ایتا،

پیامك2000999 :

•• سـال گذشـته در خراسـان شـمالی اعلام کردنـد چنـد هـزار
تن گندم گم شـده اسـت ولی دیگر کسی از دسـتگیری عامالن
و پیـدا شـدن گنـدم هـا حرفـی نـزد و پیگیـری هـم نکردنـد لطفا
یکـی از مسـئوالن سـازمان غلـه جـواب دهـد .آیـا گنـدم هـا پیدا
شـد یـا خیر؟
••خراسان ما کارگرهایی که در بنگاه های ماشین سنگین
شبانه روز هستیم با حقوق کم نه بیمه هستیم نه مرخصی داریم
چرا از طرف بیمه کسی نمی آید سر بزند؟
•• 14درصد به مبلغ مستمری بگیران کمیته امــداد اضافه
کردند اما این برج فقط  13500تومان اضافه ریختند و یک
ریال بابت آن سه ماه نریختند!
••یادتونه چند وقت پیش گفتم کی روش بره تیم ملی نداریم،
حــاال هنوز نرفته لیگ هم نــداریــم .قصه سوپرجام رو کجا
بنویسیم؟ کال چند چندیم .منتقدان کجا هستند؟
••مگر پیامبر(ص) بر دست کارگر بوسه نمی زد؟ پس چرا االن
کمتر به فکر ما هستند؟
••دولت در برابر مطالبات پیمانکاران و مشاوران به جای پول
اوراق قرضه می دهد با سود  8درصد ساالنه در حالی که در
قــرارداد اولیه چنین چیزی نبوده که این کار اوال سود کمی
است و باعث می شود توان مالی شرکت ها گرفته شود و کاهش
نیرو بیکاری را دامن می زند و ظلمی است به شرکت های
طرف قرارداد دولت .از مدعی العموم می خواهیم وارد دفاع
از حقوق مردم شود.
••آق کمال! به نظرت امسال کــدوم تیم تو لیگ برتر ایران
قهرمان می شه؟! من می گم پرسپولیس شما چی؟!
••چرا وام ازدواج که سودش  4درصد باید باشه  100درصد
سود می گیرن؟ سال  90وام برداشتم چون مستاجرم نتونستم
بدم حاال چهار میلیون قرض کردم بهشون دادم بازم می گن تا
برج پنج سال  98باید قسط بدم .از کجا بیارم؟
••تعداد  45نفر کارشناس و مروج در استان خراسان جنوبی
استخدام کرده اند که  21نفرشان خانم هستند .آیا انصافا با
این وضع بیکاری و سرخوردگی جوانان درست است که در
استخدام کارهای ضربتی مثل کشاورزی هم خانم استخدام
کنند؟ آیا  21جوان بیکار از سرگردانی نجات پیدا نمی کردند
و  21خانواده تشکیل نمی شد؟
••خبرنگاران خراسان عزیز لطفا سری به بــازار آهن بزنید
ببینید چطور دارد قیمت آهن رشد می کند .روزی  30تا 40
هزار تومان بعضی روزها تا  50هزار تومان افزایش قیمت دارد.
لطفا پیگیری کنید.
••در اخبار از ورود خودروهای خارجی به ایران و دستگیری
عوامل آن گفته می شود ،چطور می شود این همه خودرو وارد
شود و به فروش برود و مسئوالن بعد متوجه بشوند! سوزن و
سنجاق که نبوده! با قاچاقچیان جدی برخورد شود.
••از وزارت آموزش و پرورش تقاضا داریم رتبه بندی را برای

محمد اکبری  -امــام جمعه موقت تهران ،با بیان این که الزم اســت از نیروهــای جوان ،فعال
و یکصــدا در تیــم اقتصادی دولت اســتفاده شــود ،اظهار کــرد :چند صدایــی در تصمیمات
اقتصادی دولت شایسته نیست.به گزارش خراســان ،آیت ا ...محمد علی موحدی کرمانی با
اشــاره به لزوم ترمیم و تغییر تیم اقتصادی کابینه گفت :در شــرایط کنونی کشور بازنگری در
ساختار مدیریت متمرکز ضروری است .سراسر کشور برای بهرهگیری و تفویض اختیارات به
استانداران و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای خودشان و رونق اقتصادی منطقه باید تالش
کنند .موحدی کرمانی با تاکید براین که تخصیص ارز به سفرهای غیرضروری خیانت است،
گفت :گاهی برخی سفرها ضروری است اما چه لزومی دارد که برای سفرهای غیرضروری ارز
 ۴۲۰۰تومانی پرداخت شود.وی ادامه داد :متأسفانه طبق اطالعات به دست آمده ،از اواخر
فروردین امسال تا اواسط خرداد ،کاالهای غیرضروری با همین ارز  4200تومانی وارد کشور
شد.نمیدانمتأسفونگرانیخودراباچهعبارتیبیانکنم.خطیبجمعهتهرانبابیاناینکه
بخش عظیمی از منابع ارزی کشور از دست رفت و موجب ایجاد فساد و رانت در اقتصاد کشور
شد ،تاکید کرد :از دولت انتظار میرود بازار ثانویه ارز را به شکل جدی پیگیری کند .دادن ارز
به سفرهای غیرضروری خیانت به کشور است.
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بازنشسته ها هم اعمال کنند 92 .بازنشسته شدم با آخرین
گروه و امتیاز و مدرک و  ...حقوقم نصف حقوق بازنشسته 94
است .دولت برای رای آوردن به شاغالن توجه می کند.
••اگه مسئوالن وقت دارند سری هم به صنف پالستیک و ظرف
های یک بار مصرف بزنند تا ببینند چطور مردم را پوست می
کنند .در یک ماه تمام اقالم شان را تا سه برابر افزایش قیمت
دادند.
••بایــد مســئوالن قضایــی در نــرخ ســکه هــای مهریــه تجدیدنظر
کننــد زیــرا اگــر بــه ایــن شــکل باشــد هــم زنــدان هــا پــر خواهــد
شــد و هــم بنیــاد خانــواده بیشــتر سســت خواهد شــد .نرخ رشــد
ســکه منــدرج در مهریــه بایــد همــان ســود بانکــی  10درصــد
باشــد یعنــی هرچــه ارزش ســکه در زمــان عقــد بــوده  10درصد
بــه آن اضافــه شــود اگــر نــه مشــکالت زیــادی بــرای خانــواده هــا
ایجــاد خواهــد شــد.
••مثل این که شما خیلی از این سریال خوشتان آمده که نقاط
ضعفش رو اصال ندیده اید! مشهدی ها این قدر شلوغ پلوغ
و بی نظم اند! هم خود آقارضا هم ون هم داییش و هم خونه
زندگیش .این جا تو تهران ما باید جواب گوی کل کل اطرافیان
باشیم!
••همشهری عزیز که گفتی در شرکت برق بازنشستگان هنوز
دارند کار می کنند ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ندیدی!
شده دانشگاه پیراپزشکی نه علوم پزشکی هر چه سن باالست
دارند کار می کنند.
••روز میالد امام رضا(ع) شماره تلفن  110را می گرفتم وصل
می شد به امداد هالل احمر!
••در یکی از بیلبوردهای مشهد در نزدیک میدان فهمیده دیدم
که نوشته بود هفته هموفیلی مبارک باد .آیا نظارتی هست؟
اصال مسئوالن مربوط معنی تبریک را می دانند!
••آقای رئیس جمهور عزیز آماری از سن مسئوالن و مدیران
شرکت برق به ویژه توزیع برق بگیر .فکر کنم دو هزار نفر جوان
بعد از بررسی شما مشغول به کار می شوند.
••چه خوش گفت سهراب سپهری عزیز :جای مردان سیاست
بنشانید درخت ،تا هوا تازه شود .ممنون که نگران مدیران سن
باالی ما بودی!
••از فرهنگیان عزیز تمنا دارم این قدر در روزنامه از موقعیت
و حقوق و مزایای خود گله نکنند .به خدا خیلی ها آرزوی
جایگاه و موقعیت شما را دارنــد .حرف های شما در روزنامه
تکراری شده.
••ای پدر ترافیک بسوزه که هر مسئولی که دیر به برنامه های
صدا و سیما می رسه میگه :تو ترافیک بودم!
••آفرین به همشهری های مشهدی که در شب میالد از کاغذ
رنگی به جای چراغ استفاده کردند تا برق به خانه ها برسد .در
مشکالت دیگر مانند آلودگی هوا و ترافیک و گرانی هم خود
مردم باید به فکر همدیگر باشند.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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فروش نسکافه به دالرو استخدام زورکی روی آنتن!

حاشیهپشتدرورزشگاه
خراسان رضوی

صفحه6

فرمانده سپاه امام رضا (ع) تشریح
کرد

نقشمنافقینوسلطنت
طلباندراغتشاشات
دیماهمشهد
خراسان رضوی

صفحه3

22.5

فروشمزدا 3درکسریازثانیه!
خبر پیش فــروش خــودروی
مزدا  3در کسری از ثانیه که
چــنــد روزی اس ــت ده ــن به
دهــان میچرخد با اعتراض
و انتقاد تلویزیونی هم همراه
شد .اینبار دربرنامه زنده شبکه آموزش بود که مجری
اعالم کرد «مسئوالن بهمن خــودرو بیایند پاسخ گو
باشند که چرا پس از باز شدن سایت برای پیش فروش
خــودروهــای مــزدا  3ایــن کارخانه ،درســت بعد از 5
ثانیه همه خودروها به فــروش رسید! اگر این رانت
نیست ،اسمش چیست؟» .کاربری نوشت« :جالب
اینجاستکهدرمحلنمایندگیهمماجراهمینطور
بوده!»کاربریهممتذکرشد«:کاشبعدازاینشفاف
سازی خوبی که سیما و شبکههای اجتماعی دارن،
برخوردهایجدیبااینافرادبشه».

33.2

استخدام زورکی روی آنتن زنده!
ویــدئــویــی از درخــواســت
اســتــخــدام یــک ورزشــکــار
که رکــورد روپایی زدن در
گینس را به نــام خــود ثبت
کـــــرده ،روی آنــتــن زنــده
تلویزیون حواشی زیادی را به همراه داشت .در این
ویدئو یکی از برگزارکنندگان که باالی سن رفته از
مسئوالن حاضر در مراسم که در شهر رباط کریم
برگزار میشود میخواهد که این ورزشکار را در
شهرداری استخدام کنند .وی می گوید« :خالف
قانون میخوای بکنی ،هر چی هست اینم کنارش
ببرتوشهرداریاستخدامکن»!کاربریدراینباره
نوشت« :وقتی این طور روی آنتن زنده تلویزیون
تشویق میکنن که خالف قانون کنید دیگه حرفی
واسه گفتن نمیمونه ».کاربری هم نوشت« :بابا
طفلکمنظورشحمایتازورزشکارشهرشبود»

18.8

مسجد سیار برای المپیک 2020
ژاپنطرحآزمایشیمسجدسیاررابرایگردشگران
و ورزشکاران مسلمان المپیک  ۲۰۲۰اجرا کرده
است .این مسجد ،کامیونی بازسازی شده است
که ظرفیت  ۵۰نمازگزار را دارد .کاربری با انتشار
تصاویری از این مسجد نوشت« :دم ژاپنیها گرم
کــه بــه اعــتــقــادات شرکتکنندگان در المپیک
احترام میذارن و این همون اخالقیه که همیشه
ژاپنیها داشتن و ستودنیه ».کاربری هم نوشت:
«ظرفیتشکمه.برایاینهمهکشوراسالمیحاضر
درمسابقاتبایددههامسجدسیاردرستکنن».

7.4

4.1

قطع درخت به خاطر مجسمه گچی!
کاربری با انتشار ویدئویی از
قطع یک درخت برای دیده
شدن یک مجسمه گچی در
فضای مجازی سر و صدای
زیادی به پا کرد .این ویدئوی
دردناک واکنش تند کاربران و عالقهمندان محیط
زیسترابههمراهداشت.کاربریدراینبارهنوشت:
«واقعاکیپاسخگویاینهمهبیتدبیریاست.در
روزگاریکهتمامجهاندرختمیکارند مادرخت
رو از جا در میاریم واسه این که مجسمه دید داشته
باشه ».کاربر دیگری با انتقاد از فراگیر شدن این
ویدئونوشت«:بهنظرمفضایمجازیمحملیشده
برای غرغر الکی .آخه این فیلم هیچ چیز رو نشون
نمیده».

15.6

بنر قائم شهری آبروی هفته اول لیگ برتر
بیتردید یکی از زیباترین تصاویر هفته اول لیگ
برتر،تصویربنرکانونهوادارانتیمفوتبالنساجی
قائم شهر در سطح این شهر بود که هشت درس
اخالقی خوب به هواداران این تیم میداد .کاربری
در این خصوص نوشت« :اصالح فرهنگ فوتبال و
تماشاگران باید از تیمهای ریشهدار فوتبال شروع
شودوایناتفاقمبارکیاست».کاربریهمنوشت:
«اینبنرشونخوبهاما اگهفرهنگهواداریداشتن
پارسالتولیگیکبازیشونباخونهبهخونهبهخون
یشد.ایناهمهاشنمایشه».
کشیدهنم 

فروش نسکافه به دالر در فرودگاه!
ارژنــــگ امیرفضلی کــه با
انتشار ویدئوهایی از خود
انتقادهایجدیبهوضعیت
اجــتــمــاعــی ،فــرهــنــگــی و
اقتصادی دارد ،روز گذشته
ویدئوییرابااینمضمونمنتشرکردکهدرفرودگاه
پــروازهــای داخلی تهران وقتی بــرای خرید یک
فنجاننسکافهبهبوفهفرودگاهمراجعهکردهبااتفاق
عجیبی رو به رو شده است و آن این که نسکافه را به
دالربهاوفروختهاند!کاربریدرخصوصاینویدئو
وادعایامیرفضلینوشت«:کمموندهازفردابریتو
بقالی،بقالمحلبگهشیروپنیرومربایهویجهمبه
دالر میفروشم!» کاربری هم با انتقاد از امیرفضلی
نوشت« :عزیز دل حاال نمیشد نسکافه نخوری؟!
نسکافه که نون شب نیست .بعدشم بسه دیگه این
قدر ناله و غرغر ».کاربر دیگری نوشت « :این چه
حرفی است  ،باید با متصدی فروش برخورد شود.
اینکارعمالزیرسوالبردنپولملیاست».
CMYK

