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چه کسانی از غائله بصره
سود می برند؟
از سه شنبه هفته قبل بود که اوضاع شهر بصره بار دیگر رو به
ناآرامی و تشنج بی سابقه ای گذاشت .کمتر از دو ماه پیش
بصره سر منشأ اعتراضات گســترده ای در سرتاسر استان
های جنوبی عراق بود .اعتراضاتی که ضعف خدمت رسانی
و فســاد و بیکاری را نشــانه رفته بــود .در آن هنــگام دولت
مرکزی وعده هایی را به ویژه به این شهر داد اما هیچ یک از
آن وعده ها محقق نشــد .در مقابل وضعیت آب آشامیدنی
این شهر به وضعیت خطرناکی رســید و هزاران نفر را روانه
بیمارســتان ها کرد.با این اوضاع و در شرایطی که احزاب
سیاسی کشور همچنان درگیر فرایندهای کش و قوس دار
تشکیل فراکسیون بزرگ تر و به تبع آن دیگر قوای سه گانه
کشور هستند و وضعیت بغرنج خدماتی شهر را به حال خود
رها کردند ،مردم بصره بار دیگر به پا خاستند و اعتراضاتی را
که گفته می شود از دوران تسلط عثمانی ها بر این شهر بی
سابقه بوده رقم زدند.سیزده کشته و ده ها زخمی تاکنون،
تخریب بســیاری از اماکــن دولتــی از جمله اســتانداری و
شــورای اســتان و دفاتر اغلب احزاب و مقرهای گروه های
وابسته به حشد الشعبی ،مراکز آموزشی و بهداشتی ،منازل
مسئوالن و کنسولگری ایران از جمله نتایج این اعتراضات
خشونت آمیز بوده است ،اما آیا واقعا همه این اتفاقات توسط
مردم بصره رقم خورد؟
این مقــدار از تخریــب و به آتــش کشــیدن مراکــز دولتی و
خصوصی ،با همه خشمی که مردم از دولت و احزاب دارند
امری منطقی نیســت .به ویژه آن که شواهد و واقعیت های
میدانی نشــان می دهــد نارضایتــی عمیق مردم عــراق از
دولت و احزاب سیاسی این کشور و سیاستمداران عراقی
اســت که ســال ها با حکومت بر کشــور نتیجه ای جز فساد
نداشــته اند .اما به آتش کشــیدن مقر گروه های وابسته به
حشد الشــعبی که تاکنون در فرایند سیاســی و مدیریتی و
ناکارآمدی آن نقشی نداشته و برعکس ،بازوی مردم عراق
در شکســت تروریسم تکفیری داعشــی بوده اند موضوعی
نیست که توســط معترضان عادی انجام شــود .هرچند که
برخی دســتگاه های رســانه ای برای توجیه ایــن موضوع،
نزدیکی این گروه ها به ایران را عامل انتقــام مردم از آن ها
می دانند اما گروه هایی که از خود مردم عراق شــکل یافته
وهنوز از بسیاری از حقوق خود محروم مانده اند نمی توانند
مورد نفرت شهروندان عادی باشند.
عالوه بر این کــه مرجعیت اعــای نجف که مــورد تبعیت و
احترام«اکثریتمطلق»شیعیانعراقاستبارهابرضرورت
مســالمت آمیز بودن اعتراضات تأکید داشته و خطبه های
این هفته نیز بر همین موضوع پافشــاری داشــت اما شاهد
بودیم که ســاعاتی پس از این خطبه ،ده ها مقر ومرکز مورد
حمله قرار می گیرد .بنابراین با قاطعیت می توان گفت که
این آشوب با میدان داری مردم عادی انجام نشده یا این که
از مقلدان آیت ا ...سیستانی نبوده اند و تصمیم برای شدت
دادن به خشونت ها در جای دیگری اتخاذ شده است.اماچه
کسانی از این آشوب ها سود می برند؟
در بعد داخلی ابتدا باید دید چه عواملی به این حوادث منجر
شــد .همزمانی این آشــوب ها با روند تشــکیل فراکسیون
بزرگ در عــراق و بــه وجود آمــدن اختالفات جــدی میان
دو ائتــاف بــر ســر ایــن موضــوع قابــل اعتناســت .برخی
انگشــت های اتهام در این غائله به ائتالف وابسته به صدر
و العبادی که از ســوی برخی تحلیل گران و سیاستمداران
به فراکسیون سفارت آمریکا شهرت یافته نشانه رفته است.
ائتــاف مزبــور که مدعــی تشــکیل فراکســیون اکثریت با
 180نماینده است به شــدت به اعالم تشکیل فراکسیون
بزرگ تر توســط جریان رقیب یعنی محور مالکی و عامری
واکنش عصبی نشان داده است .آبستراکسیون فراکسیون
مالکی و عامری در جریان جلسه نخست پارلمان که باعث
اختالل در حد نصاب جلســه و ناتمام ماندن آن شد ،تردید
ها درباره صحت ادعای اکثریــت ائتالف العبادی و صدر را
افزایش داد.
این جریان می کوشد تا با شانتاژ باعث تخریب طرف مقابل
شود .حمله به دفاتر گروه های حشد و احزاب سیاسی عضو
فتحبااین امیدانجاممیشودتاباواکنشمسلحانهوخونین
آن ها علیه معترضان مواجه شود و همین موضوع به عنوان
عاملی بــرای تخریب این گروه هــا و ائتالف رقیــب و اتخاذ
تصمیمات بعدی علیه این احزاب توسط رئیس جدید حشد
الشعبی که اتفاقا حیدر العبادی است ،شود.
اظهارات تحریک آمیز صدر که ساعاتی پس از آن مقرهای
احزاب و حشد الشعبی طعمه آتش شد و بی تفاوتی و اهمال
آشــکار و جدی دســتگاه های امنیتــی در تأمیــن حفاظت
اماکن عمومی و مقر احزاب نشان می دهد باید به طور جدی
به نقش بازیگران داخلی در تهییج احساسات و راهبری آن
ها در آشوب بصره اندیشید.
طبیعتا در ســاحت عــراق که محــل بازیگری قــدرت های
بزرگ و منطقه ای اســت نمی توان نقش ایــن عوامل را نیز
نادیده گرفت و تنها بازیگر داخلــی را به عنوان تصمیم گیر
قلمداد کــرد .چه آمریکا و چه عربســتان ســعودی هر دو از
بازیگران جدی ماه های اخیر عرصه انتخاباتی و سیاســی
عراق بوده اند .واشــنگتن از ســال ها قبل تاکنون همواره
یکی از طراحان برخی سیاست های داخلی در عراق بوده
اســت و برخی شــخصیت ها و احــزاب عراقی نیــز در مدار
تمایالت واشــنگتن در حال حرکت بوده و هســتند .افزون
بر واشنگتن ،عربستان سعودی نیز چند صباحی است که
دروازه جنــوب را محلی جدید برای اجرای سیاســت های
تفرقــه افکنانه خود در عراق دیده اســت و عــاوه بر حضور
چند الیه در عرصــه های مختلــف و در منطقــه ای که آن را
پایگاه سنتی ایران در عراق طی سال های اخیر به شمار می
آورند زمینه های دخالت سیاسی خود را فراهم آورده است.
شواهد متعددی در اختیار است که نشان می دهد دو کشور
که وضعیت جریان سیاسی مورد حمایت خود را در خطر می
بینند از طریق این ناآرامی عالوه بر متشــنج کردن اوضاع
علیه ایران و حامیان آن ،فرایند سیاســی پیش رو را به سود
خود پایان دهند.
شاید در شرایطی که احزاب سیاسی عراق مورد اقبال مردم
کشور نیستند و مشروعیت نظام سیاسی کشور نیز لرزان و
بی ثبات است تنها مرجعیت اعالی نجف است که می تواند
با وردی جدی تر به موضــوع غائله پیچیده بصره پایان دهد
غائله ای که دور از انتظار نیســت که طراحــان آن به دنبال
سرایت دادن آن به دیگر مناطق جنوب نیز باشند.

با اشاره به تعلل در عرضه ارز مطرح شد

دستور روحانی برای عزل و دادگاهی شدن
مدیران خائن خصولتی
رئیس جمهور با تاکید بر این که منشــأ بخشــی از التهابات
بــازار ارز ،داخلی اســت ،تلویحــ ًا از تاخیــر در عرضه بخش
قابل مالحظه ای از ارز صادرات نفتی شرکت های دولتی
و خصولتی در ســامانه نیما انتقاد کــرد .روحانی با خیانت
خواندن این اقدام گفت :به مسئول مربوط دستور دادم اگر
فردی این کار را کرد ،عزل و دادگاهی شود.
بــه گــزارش ایســنا ،رئیــس جمهــور در مراســم اختتامیه
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی به التهابات اخیر بازار
ارز اشــاره کرد و گفت :امروز در بازار ارز التهابات مشاهده
میشود .گرچه قبول اســت که بخشــی از این التهابات به
دلیل فشار آمریکا و خارجی است ،اما به عنوان رئیس دولت
اعــام میکنم که بخشــی از ایــن التهابات داخلی اســت.
یعنــی صادرکنندگان ما ،حتــی صادر کننــدگان دولتی و
خصولتی ،ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار
دهند 48 ،ســاعت بعد در اختیار این ســامانه میگذارند.
این کار خیانت به کشور است و من نیز در این زمینه به یکی
از مسئوالن مربوط روز گذشــته دستور دادم اگر فردی این

کار را کرد در اولین اقدام ،او را عــزل و در گام بعدی او را به
دادگاه معرفی کند.
وی با بیان این که ســاالنه حدود  40میلیارد دالر صادرات
غیرنفتی داریم ،افزود :اکنون که حدود شــش ماه از ســال
میگذرد ،باید  20میلیارد دالر به بانک مرکزی و ســامانه
نیمــا میآمد ،اما امــروز نمیگویم کــه چقدر از ایــن میزان
آمده اســت .آیا این را هــم میخواهیــم بر گــردن آمریکا و
رژیم صهیونیستی بیندازیم؟ درست است که آن ها خیلی
جنایتکار هستند و ضربات بســیاری بر ما وارد کردند اما ما
چه کار کردهایم؟
رئیسجمهــور همچنیــن از ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی درخواســت کــرد  ،از امــروز یک معیــار برای
تمام وزارتخانهها و شــرکتها برای زمان تحویل دادن ارز
صادراتــی تعیین کنــد و براســاس آن مجموعــهای که یک
دقیقــه زودتــر ارز صادراتی خــود را به ســامانه نیما تحویل
می دهد تشویق شود و از سوی دیگر مجموعهای که ارز خود
را با تاخیر به سامانه نیما می دهد ،تنبیه شود.

توقیف بیش از  ۵هزار خودروی وارداتی یک شرکت در سلفچگان
دادســتان تهران با اشاره به دســتگیری برخی از مفسدان
اقتصادی ،از توقیف ســه هــزار و پانصد خــودروی وارداتی
مربوط به یک شــرکت در ســلفچگان و نیز دستگیری دبیر
انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد.
به گزارش ایســنا ،عباس جعفری دولت آبادی در خصوص
شرکت مذکور گفت :این شرکت از آن چندین برادر است و
مجموع خودروهای توقیفی این شرکت به پنج هزار خودرو
می رسد که در قالب یک پرونده در حال پیگیری است.
وی همچنیــن با اشــاره بــه دســتگیری دبیر انجمــن وارد
کنندگان خودرو اظهار کرد ۱۵ :روز پیش شــخصی به نام
میثم رضایی از مرزهای غربی کشور در حال خروج بود که با
هوشیاری وزارت اطالعات دستگیر شد و در اختیار مراجع
قضایــی قرار گرفت ،این شــخص شــاکی هــای خصوصی
بسیاری دارد و خودروهای بســیاری را تعهد کرده و اکنون
پرونده وی در مرحله بازجویی است.
جعفــری دولــت آبــادی ادامــه داد :همچنیــن بــه تازگــی
دســتگیری هایی هم انجام شــده و پرونده هــای مهمی در
حوزه مواد پتروشــیمی ،ارز ،واردات کاالی خارجی و سکه
تشکیل شده است و متهمان بزرگی نیز دستگیر شدند.
وی گفــت :دادســتانی از نوزدهــم تیــر در ســه شــعبه ویژه
بازپرسی شروع به کار کرده و ۳۳کیفرخواست در این مدت

صادر کرده اســت و کسانی که دستگیر شــدند نیز ارزهای
زیادی دریافت کرده و در بازار فروخته اند یا کاالهایی با ارز
دولتی خریده اند و با قیمت چنــد برابری در بازار به فروش
رســاندند و این مطلب که این دســتگیر شــدگان مظنونان
سطح پایین هستند قابل قبول نیست.
دادستان تهران افزود :در یک مورد نیز در حوزه سکه بیش
از  ۱۲۰کیلوگرم طال در منزل دو نفر کشــف شده است که
نشان می دهد پول ها به جای سرمایه گذاری به سکه و ارز
تبدیل می شود و این زنگ خطری برای کشور است.
وی افزود :قوه قضاییه مســئول برخورد با مفسدان است و
بستن منافذ فســاد به عهده دولت اســت و باید جلوی ورود
فساد توسط آن ها گرفته شود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشــان کرد :در جلسه ای که با
حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد ،مقرر شد که
بانک مرکزی به استعالم ها زودتر پاسخ دهد و همچنین در
حوزه نظارت بر صرافی ها و بانک ها به کسانی که کارهای
ارزی می کنند نظــارت بیشــتری کند از جملــه این که در
بحث انجام تعهدات ارزی کسانی که برای واردات کاال به
کشــور ارز دریافت می کنند ،این بانک پس از مهلت مقرر
اگــر ارز گرفتنــد و کاال وارد نکردند ،پیگیری هــای الزم را
باید انجام دهد.

سفیر عراق در تهران احضار و اعتراض شدید ایران به بغداد ابالغ شد

تحلیل ها ازپشت پرده حادثه تعرض بهکنسولگری ایران در بصره
طاهری -در پی تعرض به کنســولگری ایــران در بصره وزارت
امورخارجهکشورمان ضمناحضارسفیرعراقمراتباعتراض
ایران را به دولت عراق ابالغ کرد و نخســت وزیر این کشــور هم
دستورتحقیقدربارهاینحادثهراصادرکرد.برخیکارشناسان
معتقدند سه کشــور انگلیس ،آمریکا و عربستان در پشت پرده
حوادثاخیربرایتیرهکردنروابطایرانوعراق قراردارند.
▪پشتپردهحملهبهکنسولگریایراندربصرهچهبود؟

سههفتهایاستکهبرخیمردمشهربصرهعراقدراعتراض
به وضعیت بیکاری ،مسائل اجتماعی و معیشتی با نیروهای
امنیتیدراینشهردرگیرهستندوپیشازحملهبهکنسولگری
ایران در بصره ،چندین ساختمان دولتی هم به آتش کشیده
شــده بود .تحلیل گران معتقدند بعثیها و برخی گروههای
تندرو اعتراضات در بصــره را منحرف کردهانــد .دور تازه این
اعتراضات کم کــم وارد هفتــه دوم میشــود و ایــن درحالی
است که با گذشت حدود پنج ماه از انتخابات پارلمانی عراق
هنوز احــزاب مختلف در این کشــور موفق به تشــکیل دولت
ائتالفیجدیدورسیدگیبهبخشیازخواستههایاجتماعی
مردم نشدند .به توافق نرســیدن برای تشکیل دولت در کنار
نارضایتــی از وضعیت آب آشــامیدنی  ،معیشــتی ،بیکاری و
مسائلی از این قبیل زمینه ســوء استفاده عربستان سعودی،
بعثیها و گروههای داعشــی را فراهم کرده است .همچنین
تحلیل گران عالوه بر دخالــت حزب بعــث ،اقدامات جریان
صدر را هم در دامن زدن به این تنشها بی تاثیر ندانسته اند.
سعدا...زارعیکارشناسارشدمسائلمنطقهدرتحلیلاین
مسائل گفت :آمریکا ،انگلیس و عربســتان سعودی به دنبال
ایجادخطخوندرشیعههستندتاازاینطریقبتوانندقدرت
عراقراتضعیفورابطهایرانوعراقراخرابکنند،چراکهبه
ایننتیجهرسیدهاندکهعراقبدونپشتیبانیایراننمیتواند
مشکالت خود را حل و فصل کند و به هدایت ایران نیاز دارد،
پس این مثلث به دنبال تنش میان مســلمانان ایــران و عراق
اســت تا بتوانند به اهداف خود دســت پیدا کنند .وی افزود:
به نظر میرسد حمله به کنســولگری ایران در بصره از سوی
افرادی صورت گرفته که توسط این مثلث (آمریکا ،انگلیس و
سعودیها) هدایت میشــوند تا از این طریق بین مردم ایران
و عراق اختالف ایجاد و این دو کشور را به هم بدبین کنند.به
گزارشدیپلماسیایرانی،العربهمدرتحلیلیاینماجرارا
بازتابیازجنگقدرتدرعراقدانستونوشت:
بعضی از ناظــران بر این اعتقادند که بحــران بصره می تواند
بازتابدرگیریسیاسیبرسرقدرتدرعراقباشد.رقابتبر
سرتشکیلدولتمنجربهتشکیلدوائتالفیکیبهنمایندگی
حیدرالعبادیموردحمایتایاالتمتحدهودیگریائتالفی
بهرهبرینوریمالکیشدهاست.بعضیازطرفدارانعبادی
تیم مالکی را متهم می کنند که در اعتراض های اخیر بصره
دســت دارند تا برای نخســت وزیری مجدد عبادی که مورد
حمایت آمریکاســت ،چالش ایجاد کنند .این در حالی است
کهاعضایتیممالکیطرفهایعربیدرخلیجفارسرامتهم
میکنندکهبرایاعتراضهایبصرهخوراکسیاسیفراهم
کنندتانخستوزیرفعلیبتواندحالتفوقالعادهاعالمکندو
برایمدتبیشتریدرقدرتبماند.
تابناکهمدرتحلیلیبااشارهبهحوادثاخیردرایرانوعراق
نوشت :فارغ از هرگونه نگاه مبتنی بر توهم توطئه ،بسیاری
از ناظران ،انتشار گسترده خبرهای مربوط به حضور عراقی
ها در مشــهد ،اعتراض مردم آبــادان برای حضــور و فعالیت
اقتصادی عراقی ها در این شــهر و حوادث بصــره و حمله به
کنسولگری ایران حلقه های حوادث مرتبطی هستند که در
صورتهوشیارنبودن،میتواندروابطمیاندوکشورراتحت
تأثیرقراردهد؛حوادثیکهبهنظرمیرسدبایدشاهدادامهآن
درعراقیاایرانباشیم!

▪تحلیلمقاموزارتخارجهازحادثهتعرضبهکنسولگری
ایران

در همین حال محمد ایرانی مدیرکل خاورمیانه و شــمال
آفریقای وزارت خارجه در این باره با اشــاره به تجمع اخیر
برخی مخالفــان جمهوری اســامی در بصــره از مدت ها
قبل گفــت :البتــه نبایــد فراموش کــرد که بصــره همواره
مرکزی برای گروههای تندرو مانند بعثیها و عناصری که
عالقه زیادی به ایران ندارند ،بوده اســت .این مقام وزارت
خارجه همچنین تصریح کرد :عدهای معتقدند انگیزه این
اعتراضات به تاثیر پذیری برخی از مردم بصره از ســعودی
ها ،برخی کشورهای حاشی ه خلیج فارس و باقی ماندههای
بعثیها و طرفداران مقتدی صدر ،باز میگردد.

رهبرکرهشمالیپسازدریافتنامهوالدیمیرپوتینرئیسجمهورروسیهتأکیدکردمسکونقشمهمیدرحلبحرانشبهجزیرهکرهایفاکردهاستواوقصددارد
بهزودیبهروسیهسفرکند.بنابهگفتهرئیسپارلمانروسیه،کیمجونگاونافزود«:دیداربارئیسجمهورروسیهبرایمنبسیارمهماستومابایدبهزودی
دربارهراهبردوچشماندازهایهمکاریمیاندوکشورگفتوگوکنیم.البتهمنمایلمکهدربارهبرخیمسائلمهمجهانینیزباویگفتوگوداشتهباشم».

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• فضای سبز در کشوری که کم آبی حکم فرماست ،چه
توجیهیدارد؟
••شخصی خدمت امام صادق(ع) آمد و گفت :گندم در
بازار کمیاب شده و انبارداران و فروشندگان از عرضه آن
خودداری می کنند .امام فرمودند :یک کیسه گندم در
منزل ماست ببر سر بازار و به قیمت پایین تر بفروش و در
شهر نیز اعالم کن .هر کس شیعه ماست چنین کند! در
شهراعالمشدومردمچنینکردندوپسازساعاتیگندم
ارزانتروفراوانترنیزشد!حالمانیزخودمانرابسنجیم
ببینیمواقعاشیعهآقاهستیمیاخیر؟آقایاناحتکارگرمگر
شمامرگ،برزخ،قیامتوپلصراطراقبولندارید؟
••شرکتیکهبهتازگیمزایدهخدماتمنکارتروبرنده
شدهدراولیناقدامدرصدسهم ارائه دهندگانشارژمن
کارتروازهفتدرصدبه 1.5درصدکاهشدادهکهاین
کارباعثشدهخیلیازمغازههادستگاههاروبهخاطربه
صرفهنبودنجمعآوریکنندکهاینکارباعثسردرگمی
مردمشده.اتوبوسرانیکجایی؟
•• درصفحه 4روزنامهپنجشنبهدرقسمتخارجازدستور
درمطلبآغازدوردومتعطیالتمجلسدوراولتعطیالت
رااز 13تیرتا 31مردادبهمدت 17روزنوشتهایدلطفادر
چاپمطلبدقتکنید.
••پالک عزت مثل همیشه جذاب و تکان دهنده بود .آن
جماعتآنروزکجاواینجماعتامروزکجا!
••اگــه یه طــرح ضربتی با هزینه دولــت بــرای تخریب و
نوسازی بافت های فرسوده کل ایران انجام بشه چقدر
خوب میشه .اگه دولت خودش رو تکان بده کلی ازش
پول می ریــزه .بودجه هست ولی درست و به جا هزینه
نمیشه؟!
••نذریدادنخوباستبهشرطاینکهبهفقرادادهشود
نهبهآدمهایشکمسیر.گوسفندهایذبحشدهرابهمحله
هایضعیفبدهند.فسادداخلیمالخودماناستاین
افکارداییجانناپلئونیرادوربریزیم.نذریچهربطیبه
انگلیسدارد؟نذریخوباستبهراهدرستصرفشود.
••اداره کل آم ــوزش و پ ــرورش خــراســان شمالی حق
الزحمهامتحاناتمافرهنگیانخراسانشمالیراازسال
تحصیلی 1394-1395تاکنونپرداختنکردهولیدر
دیگراستانهاپرداختشدهاست.
••مننتیجهگرفتمستونحرفمردمدرروزنامهشماهم،
سرکارگذاشتنمردمبهمفهوممصطلحعامیانهآناست.
چون اگه قرار بود مسئوالن با انعکاس حرف مردم در این
ستوناصالحشوندکهحاالمامردم،اینهمهگرفتاریو
مشکلنداشتیم!
••چرا داروهــا یا هزینه عمل جراحی ستون فقرات این
قدر گران شده؟ ماه رمضان رفتم دکتر به خاطر کمرم که

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

درد شدید داشتم دکتر گفت :پنج ،شش میلیون االن با
وضعیتگرانیحتمامیگن 10میلیونتومان.
••آخه ملت عزیز مردم فهیم ،تورو خدا از بازار پراید 40
میلیونی،سوناتای 300میلیونیوالنود 100میلیونی
نخرید خودمان داریم اشتباه می کنیم .یه عده هم دارند
سوءاستفادهمیکنند.
••در ماه محرم و عزاداری سید و ساالر شهیدان ،حضرت
اباعبدا...الحسین(ع) و یاران و اصحاب بزرگوارشان،
نــذورات نوشیدنی و خوراکی های داغ به اوج خود می
رسد .از فروشندگان محترم ظرف های یک بار مصرف
مصرانهتقاضامیکنمازفروشلیوانوکاسههایشفاف
اکیدا خودداری کنند .زیرا سازمان غذا و دارو و وزارت
بهداشت اعالم کرده است که این نوع ظرف ها سرطان
زاست.
••چراکسیازحقوقمادامپزشکاندفاعنمیکند؟
••کدام البی می تواند چنین فاجعه حقوق بشری خلق
کند؟ ترامپ تصور کن کودکی هستی و خانه ای را که
در آن متولد شده ای روی سرت خراب کنند آن گاه اگر
یهودی هم بودی از اقدامات رژیم صهیونیستی حمایت
نمیکردی.
••اگر خانم های شاغل که همسرشان صاحب درآمد
است استعفا کنند و فقط آقایان به جای شان استخدام
شوند مشکل اشتغال حل می شود .ادارات را خانم ها
اشغالکردهاند.
••همهچیزگرانشدهفقطقیمتروزنامهخراسانگران
نشده!
•• در صفحه پالک عزت از قول دکتر بیلندی نوشته اید
شهید چراغچی بعد از مجروحیت و بعد از  20روز شهید
شدندکهاصالدرستنیست.برایاینگفتهشاهددارم.
(ازهمرزمانشهیدچراغچی)
•• منمخالفورزشخانمهانیستماماحرکاتیمثلجیت
کاندوازخانمیجواندرپارککهخیلیازمردانهوسران
نظاره گر آن باشند درست نیست .جای این حرکات در
باشگاهاست.
••مسئوالن عزیز لطفا به فکر ایــران و ایرانی باشید.
مشکالت مردم را حل کنید .وحدت و حفظ امنیت ملی
وحدودوثغورکشوربرهمهچیزارجحاست.
••رفتمروغنجامدمعمولیبخرمدیدمنیستگفتمچرا؟
گفتمردمآمدندتمامآنهارابردند!
••مادورانسختهشتسالجنگتحمیلیوتحریمهای
ظالمانهرادردولتهاینهمودهمپشتسرگذاشتیم،اما
این همه هیاهو که آقایان در چند ماه اخیر به راه انداخته
اند نشنیدیم! البته در آن ایام خیانت های محتکران را
نداشتیم.

نمابر05137009129 :

••رفتم نمایندگی ال جی حــدود  50عدد جــارو برقی
گذاشتهبودگفتمیکعددبدهیدندادگفتقیمتجدید
شنبهمیاد.چشمتعزیراتروشنباد!
••براییکبازیفوقفوقفوقش،قاعدتا 20بازیکنمی
برند،کیروش 25بازیکنبهازبکستانمیبردبرایکی؟
فدراسیونضعیفچهکارمیکند؟
••خودروسازان به راحتی دروغ می گویند و احتکار می
کنند.چرابرخوردنمیشود؟
••چی می شد اگر همه خانواده ها ارتباط شان مثل
سریال پدر بود .ان شاءا ...که از این سریال درس عبرت
بگیریم و زندگی سالمی را برای خودمان و خانواده های
مانرقمبزنیم.
••خانم یا آقایی که نوشته بــودی کارگر نباید دنبال
شیرخشک باشه ،این رو بدون که همسر اون کارگر اون
قدرضعیفهکهشیریندارهکهبهبچهاشبده.
•• شنیدمنمایندگانمجلسشورایاسالمیبهتعطیالت
دوهفتهایتابستانهرفتهاند!آیااینهگوشدادنبهفرمان
رهبریکهمسئوالنباجدیتزیادبهامورکشوررسیدگی
کنند؟وایبرخفتگان!
••خانم کارگری هستم که با چندین سال کارکردن در
شرکت های مختلف توانستم با پس انــدازم سهامی از
پدیده خریداری کنم به امید این که بتوانم برای آینده ام
سرمایه گذاری کنم اما بعد از چند ماه تمام زحماتم به باد
رفتوشرکتباورشکستگیمواجهشد.کسیهمنیست
که جواب گو باشد که حداقل پول سهام خریداری شده
راپسبدهد.بااینتورموگرانیواقعابهپولمنیازدارم.
••قابل توجه دوستانی که روحانی را در پیام های خود
تخریب می کنند من هم سیاست های دولت را نقد می
کنم ولی این را هم که امــروز ترامپ بی تعهد در مقابل
ما قرار گرفته مدنظر قرار دهید و دعا کنید برای حذف
ترامپ.
••مناگرجایآقایروحانیبودمحتماازآقایقالیبافو
احمدینژادودیگربزرگانمشورتمیگرفتم.
••در پاسخ به آقایی که به بنده گفته بود اگر اقتصاد دانی
ریشه تورم و گرانی اجناس را نمی دانی باید عرض کنم
ریشهتورموگرانیراآزمایشکردهام.آنقدرفاسدنشده
استکهبایدریشهراعوضکنیباهمینپیشنهادبندهنه
تنهاترمیممیشودبلکهبهاوجترقیوبرابریمیرسد.
••چرا برای مرکز نگهداری بی سرپناهان که در قبض
آموزشیقیدشدهیکمیلیونپولآببیاید؟آیااینانصاف
است.کسیهمپاسخگونیست.
••از کشیدن سیگار والدین آسیب می بینند پس چرا
سیگارهای رنگارنگ تولید و وارد می کنید ؟ تولید و وارد
نکنیدتاهیچکسنهآسیبببیندونهضرر!





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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افشاگریآقازادهعلیهآقازادهوگیفجدیدضدترامپ

▪مسجدی:هیچمشکلیدرکربالونجفوجودندارد

ایرج مسجدی ســفیر ایران در عراق هم ریشه این حادثه را
عواملی خوانــد که میخواهنــد روابط دو کشــور را تخریب
کنند و گفت :برخی اجانب و بیگانگان و عناصر داخلی مورد
حمایتاینهامیخواهندروابطبیندوملتراازبینببرند.
ویدربارهشایعهدرخواستوزارتخارجهایرانبرایخروج
شهروندان ایرانی از عراق که توسط برخی رسانهها منتشر
شده اســت ،گفت :این خبر صحت ندارد .نه وزارت خارجه
و نه ســفارت چنین مطلبــی را مطرح نکردهاند .مســجدی
در خصوص وضعیــت امنیتی زائران ایرانی برای تاســوعا و
عاشوراگفت:هیچمشکلیدرنجفوکربالوجودندارد.زوار
میتوانند روال عادی خود را داشته باشند .چه بسا نیامدن
زوار و قطع ارتباط زوار به ایران و عراق خواست دشمنان ما
باشد و نباید به این خواست تن بدهیم.
▪احضاروابالغاعتراضشدیدایرانبهسفیرعراق

درهمین حال در پی این حادثه ســفیر عراق در تهران جمعه
شــب به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شــدید
کشــورمان به دولت عراق به خاطر اهمال نیروهای امنیتی
در حفاظت از ســاختمان سر کنسولگری کشــورمان به وی
ابالغشد.بهرامقاسمیسخنگویوزارتامورخارجهدراین
باره گفت :در این مالقات مدیــر کل خلیج فارس وزارت امور
خارجه ضمن ابراز تعجب از بی تحرکــی پلیس بصره گفت:
به رغم تحریکات روزهای گذشــته توســط عوامل مشکوک
علیهسرکنسولگریجمهوریاسالمیایران،دولتعراقبه
وعدهها و اطمینانهای داده شده از کانالهای دیپلماتیک
برایانجاموظیفهخودعملنکرد.دراینجلسههمچنیناز
سفیرعراقخواستهشدسریعااعتراضشدیدکشورمانرابه
دولتمتبوعخودمنتقلوبهشناسایی،دستگیریومحاکمه
مسبباناقدامکند.
▪دستور العبادی برای تحقیق از مسئوالن تأمین امنیت
کنسولگری

حیدر العبادی ،نخســتوزیر عراق دســتور داد از یگانهای
امنیتیکهمسئولیتمحافظتازنهادهایعراقیوهمچنین
کنســولگری ایران در بصره را برعهده دارند ،تحقیق شــود.
العبادی پس از کوتاهی نهادهای امنیتی مربوط در عمل به
وظایفشاندرخصوصمحافظتازاماکنمذکورایندستور
راصادرکرد.وزارتخارجهعراقهمدربیانیهایضمنابراز
تأسفشدیدازحملهبهکنسولگریایرانتأکیدکردحملهبه
نمایندگیهای دیپلماتیک غیرقابل قبول و مغایر با مصالح
ملی عراق است و به روابط آن با کشورهای جهان آسیب می
زند.
ســید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی و نــوری مالکی
رئیس ائتالف دولت قانون هم حادثه تعرض به کنسولگری
ایراندرعراقرابهشدتمحکومکردند.

2.8 M

3.4 M

جنجال جدید آقازاده خبرساز

به تازگی پســر سفیر سابق
ایــران در ونزوئــا ویدئویی
علیه پسر کفاشــیان با این
ســوال کــه «چگونــه فرزند
کســی کــه ســمت نایــب
رئیسی فدراسیون را دارد پورشه و دفتر آن چنانی
در دبی و ...دارد.آیا بااینشغلمی شوداینثروت
را به هم زد» منتشر کرده است .هرچند خیلی زود
ایناتهاماتتوسطخانوادهکفاشیانتکذیبشداما
کاربرانواکنشهایمتفاوتیبهاینماجراداشتند.
کاربری نوشــت« :خوب هم صنفای خودتون رو لو
بدین چون شماها همو بهتر میشناسین» کاربری
نوشت« :چه راست چه دروغ باید قوه قضاییه وارد
ماجرا بشه اگه راست گفته با متخلف و اال با کسی
که الکی به مردم تهمت میزنه برخورد شــه .شایعه
درستکردنوتهمتزدنکهکارینداره».

1.3 M

فرهنگ تحسین برانگیز ژاپنیها

گیفجدیدضدترامپ

ویدئویــی از ســخنرانی
ترامــپ در حالــی منتشــر
شــد کــه جوانــی در پشــت
ترامپ واکنش های تعجب
آوری موقــع شــنیدن حرف
هــای ترامــپ دارد .کاربــران زیــادی معتقدند که
تعجب های این جوان به زودی گیف میشود برای
موقعیتهای توئیتری ضد ترامپ .ضمنا چون زیاد
تشویق نمیکرد ،یکی از کارکنان جای او را گرفت.
کاربری نوشت « :اون تهش که میگه وات؟!عالیه»
کاربردیگرینوشت«:واقعاحرفهایترامپبیشتر
ازایناتعجبداره.نمیدونمآمریکاییهاباچهعقلی
بهیهدیوونهرایدادن»وکاربریهمنوشت«:شما ها
خوب ویدئو رو ندیدید به نظرم اونی که اون پشت
خمیازه میکشه هم بسیار سوژه است».

ویدئویی در فضای مجازی
منتشرشدکهادعامیشود
برای وقــوع زلزلــه در ژاپن
فروشگاهیاقدامبهفروش
غذاو نوشــیدنی با تخفیف
 ۱۰۰ین کرده اســت .در فیلم می بینیم که مردم
نهتنهابهاینفروشگاهحملهنکردندبلکهساعتها
درصفخریدمنتظرایستادهاند.کاربرینوشت:
«همینوباکشورخودمونمقایسهمیکنمحالمبد
میشهکهچرامااینجوریشدیم»کاربریدرجواب
این کامنت نوشت« :این که چرا به این جا رسیدیم
رونمیدونمولیمیدونمبرایبهترشدنبایدهر
کس از خودش شــروع کنه .بیاین ماهم از همین
االنازخودمونشروعکنیم».کاربردیگرینوشت:
«توکشورمافقطکافیهفکرکنیمیهچیزیقرارهکم
بشهمثلزامبیهامیفتیمبهجونهمونچیزهواز
تویفروشگاههاجمعمیکنیموتویخونمونانبار
میکنیمکهمبادابههمسایمونبرسه.یادموننره
که ماهم داریم با این کارمون به کمبود چیزی که
ممکنهیکنفرنیازداشتهباشهکمکمیکنیم».

1.6 M

2.1 M

جریمه پاکبانی برای آشغال ریزها

«در ســنگاپور  ،اگر کســی آشــغال بر زمین بریزد
باید روز یک شنبه با پالکاردی با مضمون من یک
آشغالریزهستم،مشغولنظافتشهرشود».این
موضوعی بود که در شبکه های مجازی به سرعت
بازنشــر شــد .کاربری نوشــت« :چه قانون خوبی
کاش ما هم توی شهرهامون اجراش کنیم» کاربر
دیگری نوشــت« :آدامس خوردن اون جا ممنوعه
شنیدممیگنجاشرویآسفالتوکفخیابونمی
مونهوشستنشسخته»کاربردیگرینوشت«:کل
سنگاپور اندازه تهرانه و مدیریتش با کشور بزرگی
مثلایرانمتفاوته».

بازگشتغریبانهحدادی
تصویــری از ورود احســان حــدادی بــه کشــور بعد از
بازی هــای آســیایی ،در فضای مجازی منتشــر شــد
که خبــری از مســئوالن در آن نبود .کاربــران واکنش
های زیادی به این ماجرا نشــان داد .کاربری نوشت:
«یکی بــه فدراســیون دوومیدانی و مســئوالن وزارت
ورزش و دیگران یه خبری بده که #احســان_حدادی
با چهارمیــن طالی بــازی های آســیایی خــودش به
ایران برگشــته  .شــما که کلی ُپز مدالش رو دادید اما
زحمتتون شد ،برید استقبالش و فقطخانواده اش در
فرودگاه بودند یه حالی ازش بپرســید اگه زحمتتون
نیســت البته ».کاربر دیگری نوشــت« :خود احســان
هم بی تقصیر نیست یادمون نرفته حاشیه های یکی
دوسال گذشته رو که دور و برش بوده ،شاید برا همین
مردمنرفتن».

1.2 M

جنون تزئین الکچری یخچال عروس!

تصویریازتزئینیخچالعروسدرفضایمجازی
منتشــر شــد که رکوردهای تزئین رو به کلی جابه
سســجا کرد .کاربری نوشــت« :تمام تزئیناتی که
تاحاال از یخچال تــازه عروس دیدیــن رو فراموش
کنید! فقط جــای رژ لب رو ُلپ گوســفنده» کاربر
دیگری نوشت« :متاســفانه چشم و هم چشمی به
چینشجهیزیهعروسهمرسیده».
CMYK

