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بازتولید نقش محوری ایران
در افغانستان
روز گذشته دومین نشست وزیران امور خارجه
کشورهای همسایه افغانستان در تهران برگزار
شد در این نشست برخالف دور اول این گفت
وگوها در پاکستان که به صورت مجازی برگزار
شد  ،وزیران خارجه 5کشور همسایه شامل ایران
پاکستان  ،ترکمنستان  ،تاجیکستان و ازبکستان
حضور فیزیکی داشتند و وزیر خارجه چین نیز که
در اجالس  G20در اروپا به سر می برد به صورت
ویدئویی سخنرانی کــرد همچنین با موافقت
همه اعضا در اولین نشست همسایگان  ،روسیه
نیز به ایــن جمع اضافه شــده بــود که به صورت
ویدئویی سخنان خود را در جمع وزیران همسایه
افغانستان بیان کرد .چند سالی بود که جمهوری
اسالمی ایران به نوعی از مذاکرات بر افغانستان
و حتی در سال های اخیر با طالبان کنار گذاشته
شده بود و روندهایی موازی برای آینده افغانستان
تصمیم گیری می کردند به ویژه آن که مبدع و
مبتکر این روندها بیشتر کشورهایی بودند که
خود سابقه بسیار بدی در افغانستان داشتند و
وضعیت تراژیک و بحرانی امروز این کشور حاصل

اقدامات غلط و منفعت طلبانه آن هاست .نشست
تهران که با سخنان معاون اول رئیس جمهور
کشورمان و پیام خوب آنتونیو گوترش دبیرکل
سازمان ملل گشایش یافت بار دیگر نقش ایران به
عنوان یکی از مهم ترین بازیگران منطقه و به ویژه
در مسائل افغانستان را پر رنگ کرد و این پیام را به
رفقا و رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ما داشت
که نمی توان برای آینده و صلح افغانستان بدون
تهران تصمیم گیری کرد .حضور این تعداد وزیر
خارجه از جمله وزیرخارجه دو کشور عضو شورای
امنیت در نشست تهران آن هم در مدت کوتاهی
از تشکیل دولت جدید می تواند دومین موفقیت
دیپلماتیک دولت رئیسی پس از عضویت دایم
در شانگهای باشد  ،موفقیتی که این بار حضور
و نفوذ کشورمان در تحوالت منطقه ای از جمله
افغانستان را به همگان یاد آور میشود .جمهوری
اسالمی ایران در 40سال اخیر با میزبانی بیش
از سه میلیون تبعه افغانستانی و در اوج تحریم ها
و فشارهای سیاسی و اقتصادی ثابت کرده که
بهترین دوست مردم افغانستان در مشکالت و
سختی هاست  ،دوستی که اگر چه در مقاطعی
با بی مهری های دولت های حاضر در کابل روبه
رو شده اما به جهت آینده نگری و نگاه راهبردی
به همسایگانش هرگز دست کمک و دوستی
خود را از مقابل کابل کنار نکشید و امــروز هم
که مردم افغانستان شدیدا نیازمند کمکهای
اقتصادی و سیاسی دوستان واقعی خود است
در کنار آن ها ایستاده اســت  .ارســال چندین
محموله کمک های دارویــی و غذایی از سوی
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ایران به افغانستان نشانی بر این مدعاست .بیانیه
یازده ماده ای انتهای نشست نیز نشانی دیگر از
موفقیت تهران در برگزاری یک کنفرانس بین
المللی در موضوعی مورد توجه جهان داشت  .این
که نشست با یک بیانیه مشترک به کار خود پایان
داد خود از جمله بخش های قابل توجه است و
این که در 11مــاده بیانیه حداقل بخش اعظم
سیاست های ایــران دیــده شده نشان میدهد
دیپلمات هــای ایــرانــی توانسته انــد بــه خوبی
طر فهای دیگر به ویــژه روس ها را که برخی
انتقاد و گالیههایی از فرصت مسکو داشتند
راضی کنند و با استدالل های خود همراه سازند.
این نشان میدهد که ایران ارادهای جدی برای
پیگیری منافع ملی و امنیت منطقهای پس از
خروج آمریکا از افغانستان دارد و در صورت لزوم
از هماهنگیهای چندجانبه برای افزایش فشار
به طالبان در خصوص تأمین مؤلفههای مرتبط با
امنیت ملی ایران و دیگر همسایگان ،بهویژه در
حوزهتروریسم،چشمپوشینخواهدکرد.خالصه
آن که به نظر می رسد برگزاری موفق اجالس
تهران با حضور همه همسایگان و روسیه راهی
جدید برای همکاری های بین المللی درباره
افغانستان بــدون حضور کشورهایی که خود
عامل تخریب های امروز هستند باشد و از سوی
دیگر اثرگذاری دوباره کشورمان در موضوعات
منطقهای می تواند آثــار مثبتی بــرای ایــران به
ارمغان آورد که قابل چشم پوشی نبوده و باید با
کار دیپلماتیک قوی و استفاده از همه ابزارهای
دیپلماسی و میدانی به تقویت آن ها همت گمارد .

بازدید میدانی رئیسی،عذرخواهی وزیرنفت
روز گذشته و با سپری شدن24ساعت از اختالل
در سامانه هوشمند ســوخــت ،اخــبــار رسیده
حاکی از بازگشت تدریجی این سامانه و بنزین
سهمیهای در برخی پمپ های بنزین بود و بنا
بر وعده مسئوالن وزارت نفت امروز نسبتا همه
جایگاه ها به سامانه متصل خواهند شد.در این
میان بازدید میدانی رئیس جمهور از وزارت نفت و
حضور وی در یک از جایگاه های سوخت و بررسی
پیگیری موضوع توسط مسئوالن این وزارتخانه و
همچنین عذرخواهی وزیر نفت از مشکل پیش
آمــده بــرای مــردم از مهم ترین اخبار این حوزه
بــود.در این میان مطرح شدن مباحثی درباره
کوتاهی های جدی در موضوع امنیت اطالعات
جایگاه های سوخت و استفاده از یک یک ماهواره
عربی در این زمینه هم جنجال ساز شد .
برای پیشگیری و مقابله آماده باشیم

به گــزارش فــارس ،رئیسجمهور روز گذشته با
حضور سرزده در وزارت نفت ،به پیگیری وضعیت
روند سوخترسانی به خودروها و فعالیت مجدد
جایگا ههای سوخت کشور پرداخت.آیت ا...
سید ابراهیم رئیسی در این بازدید گفت :در
مسیر وضع جایگاههای عرضه را بررسی کردم که
خوشبختانه شرایط مساعد بوده و سوختگیری
در جریان است  ،تالش ما باید این باشد که مردم
هیچگونه نگرانی نداشته باشند.رئیس جمهور
در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات
انجام شده ،تاکید کرد که همه تالش ما باید این
باشد که مردم هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
رئیسی با تاکید بر این که این حمله سایبری نه
اولین بار است نه آخرین بار ،تصریح کرد :خودتان
را برای پیشگیری و مقابله آماده و ایمن کنید.
عذر خواهی و قول وزیر نفت

در جریان ایــن دیـــدار ،وزیــر نفت اقــدامــات این
وزارتــخــانــه را بــرای رفــع مشکل پیش آمــده در
سامانه سوخت تشریح کــرد .اوجــی خطاب به
رئیسجمهوری گفت :من به شما قول میدهم
ظرف یک تا دو روز آینده کارت هوشمند سوخت
فعال شود تا مــردم عزیز بتوانند از سهمیه خود
استفاده کنند.رئیسی همچنین قبل از حضور در
وزارت نفت در یکی از جایگاههای توزیع بنزین
حضور یافت و با مردم و کارکنان این جایگاه عرضه
سوخت درباره وضع سوختگیری گفتوگو کرد.
وزیر نفت نیز ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته
بــرای رفــع مشکل گفت :دشمن قصد داشــت با
یک حمله سایبری به مردم ایران آسیب بزند ،ولی
با همراهی مردم شریف ایــران و صبوری آن ها و
اعتمادی که به خادمان خودشان در وزارت نفت
داشتند تیرشان به سنگ خورد.وزیر نفت گفت:
امروز(روز گذشته ) بیش از  3هزار جایگاه سوخت
درسراسرکشورفعالبودهوبهمردمسوخترسانی

میکنند.بندهبهعنوانوزیرنفتازمردمعزیزبابت
صبوریتشکروهمچنینعذرخواهیمیکنم،اگر
در ساعات اولیه با معطلی مواجه شدند.
سهمیه ها پابرجاست

اوجــی افــزود :مــردم اطمینان داشته باشند که
سهمیه کارت سوخت آن ها محفوظ باقی مانده
است و به محض این که تمامی جایگاههای سوخت
فعال شود ،میتوانند از این سهمیه استفاده کنند.
سهمیه بنزین در  440جایگاه برقرار شد

همچنین جلیل ساالری معان وزیر نفت و مدیر
عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای
نفتی اعالم کرد  :پیش بینی میکنیم تا پایان وقت
پنج شنبه شب(ششم آبان ) ۹۰درصد جایگاههای

ســوخــت بــه ســامــانــه هوشمند
سوخت متصل شوند.در همین
حــال فاطمه کاهی سخنگوی
شرکت ملی پخش فراورده های
نفتی نیز در گفت وگو با بردبار
خبرنگار خراسان  ،از رفع مشکل
ارائه سوخت با کارت در بیش از
 440جایگاه سوخت در سراسر
کشور (تا ساعت  15دیــروز) با
حضور عوامل فنی این شرکت
خبر داد و رفع موضوع برای هر
یک از جایگاه ها را تنها منوط به
حضور عوامل فنی در یکایک جایگاه ها ذکر کرد.
ضرورت حضور فیزیکی برای حل موضوع

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما دربــاره شیوه و
زمان بندی حل این مشکل گفت :تیم فنی باید
با حضور فیزیکی در یکایک جایگاه ها  ،آن ها را در
مداربیاورند.آمارجایگاههاوپراکندگیآنهازیاد
است بنابراین سرعت رفع سوخت گیری با کارت
کمتر از حل مسئله به صــورت آفالین(سوخت
گیریآزاد)است.ویبابیاناینکهمشکلجایگاه
های دوردســت نیز با برنامه ریزی عوامل فنی و
توزیع آن ها در حال مرتفع شدن است ،ادامه داد:
جایگاه های شلوغ تر در اولویت عوامل فنی است
ولی هر چقدر فاصله دورتر باشد  ،زمانبرتر است.

خبر مرتبط

اختالل بنزینی و ماجرای ماهواره عربی
در همین حال حمزه پاریاب کارشناس و پژوهشگر حوزه امنیتی از منظر دیگری به ماجرای
هک سامانه سوخت هوشمند نگریسته و در گفت وگو با فــارس ،اظهار کرد :در حالی که
همه توجهات به سمت علت این اخالل فنی و تالش برای عدم تکرار آن معطوف شده اما
باید سراغ یک اشکال بزرگ تر در این ساختار رفت که آن ،اتکا و اعتماد مسئوالن سابق به
برخی کشورهای دیگر در بخش انتقال دیتای جایگاه های توزیع سوخت در کشور از طریق
ماهواره است.پاریاب خاطرنشان کرد :سال هاست بخش های مهم و حساسی چون ارتباط
شبکههای بانکی کشور ،جایگاه های توزیع سوخت و تعدادی از شبکه های زیرساختی دیگر،
از طریق پهنای باند ماهواره به کاربران دولتی و خصوصی خدمات ارائه می کنند اما نکته ای
که در این میان ،به آن توجه کافی نشده ،شریک خارجی نهادهای رسمی کشورمان در این
ارتباطات ماهواره ای مهم و نیازمند سطوح باالی امنیتی است.وی با اشاره به قرارداد ایران
با ماهواره عرب ست و بدر 5برای انتقال این اطالعات و با تاکید بر این که عربستان سهام دار
عمده شرکت است نسبت به قراردادن این اطالعت در اختیار کشورهای دیگر هشدار داد.
در این میان مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس در یک رشته توئیت نوشت:
اطالعات نگرانکنندهای از وضعیت امنیت اطالعات کشور به گوش میرسد ،شایع است که
زیرساخت انتقال دادههای چند سامانه حیاتی کشور روی ماهواره یکی از رقبای منطقهای
قرار دارد .سهلانگاری ،غفلت یا نفوذ در حفاظت سایبری کشور باید ریشهیابی و رفع شود.در
شرایطی که سامانههای حیاتی کشور روی وب یا اینترنت نیستند برخی افراد با اغراض نامعلوم
دغدغهای به جز محدودسازی دسترسی و استفاده مردم و کسبوکارها از اینترنت ندارند و با
طرح موضوعاتی مثل پهنای باند خارجی آدرس غلط مخابره میکنند.

زاکانی حکم داماد خود را لغو کرد
علیرضا زاکانی در متنی که شب گذشته منتشر
کرد از حکم انتصاب دامــاد خود عقب نشست
و آن را لغو کرد .شهردار تهران شب گذشته در
متنی نوشت :یکپارچهسازی و دسترسی به
دادههــا و اطالعات حساس محرمانه نیازمند
ایجاد تمرکز مسئولیت در فــردی متخصص و
کامال مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار
این جانب بود .آن چنان که این مسئله حتی از
برخی مناصب حساس و نظارتی سپرده شده به
نزدیک ترین بستگان مسئوالن تراز اول که در
ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود هم برایم

مهمتر و حیاتیتر بود .او اضافه کرد :برای رسمیت
بخشیدن و رعایت شفافیت حکم رسمی صادر
کردم و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر
خود دستور دادم هیچ گونه اثر استخدامی ،مالی
و حق امضا بر آن مترتب نباشد ،اما این انتصاب به
دلیل نسبت فامیلی ،موجب شکلگیری ابهام و
گالیه در برخی دلسوزان انقالب و دلخوری مردم
عزیزتر از جانم شد .وی افزود:با احترام به نظر
این ولینعمتان انقالب حکم صادره برای آقای
حیدری را ملغی میکنم.ماجرای حکم جنجالی
زاکانی از آن جایی شروع شد که او برای حیدری

دامــادش در شــهــرداری تهران حکم مشاور در
حوزه هوشمندسازی ،فناوریهای نوین و نوآوری
شهری صادر کرد .با این حال خبر این انتصاب به
شدتسروصدابهپاکردوبرخیازرسانههاوحتی
بعضی عالقه مندان به زاکانی در این باره موضع
گیری کردند و گفتند که این انتصاب به صالح
شهردار انقالبی تهران نیست.بخش خبری سه
شنبه شب  20:30تلویزیون نیز در گزارشی تند
نسبت به تغییر مواضع شهردار تهران از شعارهای
انتخاباتی اش در مناظره های سیاسی درباره
اتمام فامیل بازی و باندبازی انتقاد کرده بود.

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

تلفن051 37009111 :

••صدا و سیما به راحتی میتونه یک هفتهای
شبکههای فارسی زبان خارج از کشور رو از
رونق بندازه.
••اف برشما ۸سال از تاریک سازی چهره و
خدمات روحانی خسته نشدید؟ امروز چهره
روحانی را در صفحه اول روزنامه محو کردید
که چه بشود ؟ برای خوانندگان شریف خود
توضیح دهید و عذر خواهی کنید.
پاسخ :مخاطب گرامی مستحضر باشید در
آن عکس ،تصویر به همان شکلی چاپ شده
که توسط منبع اصلی منتشر شده و تصویر
دستکاری نشده است و تکنیک استفاده شده
درعکس مورد اشاره«تعیین نقطه فوکوس»
است که توسط دوربین انجام و باعث واضح
شــدن ســوژه اصلی و محو شدن پس زمینه
میشود.
•• آفرین بر رئیس جمهور که به صورت سرزده
به جایگاه های سوخت وهمچنین وزارت نفت
رفــت ،کارشون خیلی خوب بــود .امیدوارم
پیگیر هــم باشند ضمن ایــن کــه بــا عوامل
کوتاهی ها وقصور در ایــن قضیه برخورد
مناسب انجام شود.
•• دولت های قبل حداقل چند ماه اول همه
چیز رو ارزون می کردن اما این دولت همون
کار رو هم انجام نداد .بعد عده ای  ،می گن
باید وقت داد به دولت جدید ،چقدر وقت بدیم
دیگه بهانه نمیگیرین آقایان؟!
••تو همه بانک ها یه نفر هست که اون پشت
بــرای خــودش مــی چرخه و مــا نمی دونیم
چه کاره است! چرا کسی روی رفتار برخی
کارمندان بانک ها نظارتی ندارد؟
••در فــوتــبــال اســتــان طــی ایــن چند سال
فقط ضعف مدیریت باعث شده نمایندگان
خراسان به دسته های پایین سقوط کنند اول
پیام بعد ابومسلم احتماال امسال پدیده.
•• این داستان فساد و رانت خودروهای ثبت
نامی و اختالف قیمت کارخانه و بــازار چه
زمانی به اتمام می رسد؟ واقعا خجالت آور
اســت .ببینید در دنیا چطور خــودرو عرضه
میکنند؟

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

••آقای رئیسی مگر شما نگفتید بازار سرمایه
قلک دولت نیست؟! پس چرا با عرضه افسار
گسیخته اوراق بدهی باعث نابودی سرمایه
مردم شدید!...
••معاینه فنی  ...مراجعه کــردم ماشینم
آالیــنــدگــی داشـــت ،چــهــار میلیون هزینه
کردم.مجدد مراجعه کــردم گفتند دودش
قطع شــده ،تنظیم موتور می خــواد ،بردم
تنظیم مجدد ،بازم گفتند تنظیم نیست البته
تعمیرکار خودمون هم انجام می داد ،بردم
تعمیرگاهش ۲دقیقه ای دیاگ زد ۳۵هزار
تومان گرفت مشکل کال برطرف شد! یعنی
فقط می خوان از مردم پول بگیرند!
•• با وجود اعالم مکرر اضافه شدن واکسن
فخرا و پاستور به سبد واکسیناسیون همه
مراکز واکسیناسیون فقط سینوفارم تزریق
می کنند!و واکسن برکت هم فقط برای دوز
دوم وجود دارد!دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشکل را برطرف کند.
•• فیلم ...تــوی کارخانه خــودروســازی را
دید هاید که دو ِر وزیــر صمت جمع شد هاند
و بــرایــش شعر مــی خــوانــنــد؟ آیــا خجالت
نمیکشند ...توی شعر می گویند کیفیت
خودرو رفته باال! واال ما نمی دانیم چطوری
این دولت  3ماهه کیفیت ها را باال برده که ما
نمی بینیم .اگر قرار باشد این چندسال این
طوری عمل شود که مسئوالن از خودشان
تعریف کنند که وای بر ما!
••دریافتیهایافرادتحتپوششکمیتهامداد
خیلی کمتر از حدتورم وقیمت هاست واصال
قابل مقایسه نیست .برای این گروه باید فکر
و تصمیم گیری های عادالنه ومعقوالنه شود.
••من خسته نمی شم و بازهم می گم باید
4صفحه ورزشی را دوباره برگردانید این یک
صفحه اصال راضی کننده نیست.
•• به نظرم مسئوالن استان هر چه زودتر به
قضیه تیم پدیده ورود کنند تا بیشتر از این
آبروریزی نشده.
•• درباره فردی که سه فرزند داشته و دقیقا سه
بسته بادام هندی دزدیده است شماره تماس

اواسطشهریورامسال،بایدندرحالیکههمسرش
در یک مدرسه در واشنگتن سخنرانی میکرد،
ســرگــردان بــود .در حالی که جیل بایدن دربــاره
«احساسات» در هر سال تحصیلی بحث میکرد،
رئیس جمهور ،دستش را به صورتش برد تا از دور
چیزیراببیندوبعدازمحلسخنرانیچندلحظهای
دور شد و پشت صحنه دنبال چیز دیگری بود!

با پربازدیدشدن تصویر
عجیب دست دادن رئیس
جمهور آمریکا با یک
شخصیت خیالی ،چند
حرکت و گاف عجیب
او را مرور کرده ایم

جنگ خیالی با ایران

تــیــرمــاه  1400رئــیـسجــمــهــور آمــریــکــا در
جدیدترین گاف خود از جنگ تخیلی آمریکا
و ایــران گفت .او در سخنرانی خــود در پی
شیوع کــرونــا گفت :مــا در حــدود یــک ســال،
600هزارنفر را در آمریکا از دست دادیم .این
تعداد بیش از هر جانی است که در جنگ ایران
و ...قربانی شدند.
پوتین یا کلوتین؟!

رئیسجمهور آمریکا که گافهای کالمیاش
به منبع شوخی و طنز در شبکههای اجتماعی
تبدیل شده اوایل امسال هنگام صحبت درباره
سیاست آمریکا در قبال روسیه و تحریمهای
جدید این کشور علیه مسکو ،نام خانوادگی
رئیسجمهور روسیه را به اشتباه «کلوتین» تلفظ
و به سرعت اشتباه خود را تصحیح کرد.
هذیان گویی در برنامه زنده

اواخرتابستانامسالبودکهبایدندریکبرنامه
حاضر شد و کلمات و جمالت بی ربطش باعث

من را به شاکی خصوصی او بدهید که برود
رضایت بدهد .من حاضرم به جای سه بسته
بادام هندی سیصد بسته به او بدهم.درضمن
به قاضی محترم این مورد را عرض کنم که ما
بندگان خدا با توجه به این که بهترین صفات
خداوند در رحمان و رحیم او تجلی پیدا کرده
است بیشتر بخشنده و مهربان باشیم.
خراسان  :مخاطب گرامی بر اساس توضیح
قــوه قضاییه ایــن حکم تحت بــررســی قــرار
میگیرد.ضمن آن که طبق این توضیح ،فرد
سارق سابقه دار بوده است.
••ماشین هایی که مسافرکشی می کنن
وعضو تاکسی های اینترنتی هم نیستن واقعا
از نظر بنزین در مضیقه هستند .باید بنزین
آزاد بزنن درآمدشون همونه کجاش عدالته!؟
•• عزیزی که به سفرهای کاری آقای رئیسی
ایراد میگیری ،به نظر شما ایشان مثل رئیس
جمهور قبل هشت سال بشینن رو صندلی و
تکون نخورن خوبه؟
••جناب آقای استاندارجدید به عنوان یکی از
اولین کارهایی که می تواند دل جوانان مشهد
واستان را شاد کند حل مشکالت پدیده است
لطفا با اقتدار به این موضوع ورود کنید.
•• در مشهد هــوا ابــری می شــود ولــی بــاران
نمیآید چند سال است این اتفاق می افتد.
علت چیست؟
•• نمایندگانی که در ادوار گذشته با استفاده
از رانت به استخدام وزارت نفت درآمده اند
فوری باید اخراج شوندوکلیه دریافتی های
آنان بازپس گرفته شود وبا عوامل به کارگیری
اینان به شدت برخورد شود تا دیگر شاهد این
بی عدالتی ها نباشیم.
•• همه رو میبخشم ،به جز اونایی که اعتماد
به نفس و انگیزه آدما رو می ُکشند!
••بدون شک یکی از علت های آلودگی هوا
تقلب یا فــرار از معاینه فنی هرساله برای
خودروهای باالی پنج سال است خودروهای
فرسوده که دیگرجای خود دارد و تا موقعی
که برخورد و فکر اساسی برای این نشود وضع
بدترخواهد شد که بهتر نمی شود.

کارهای عجیب و غریب هنگام سخنرانی
همسر

گاف های جو
خوابالو!

میرجانیان -ســوتــی هــای بــایــدن تمامی
ن ــدارد .گا فها و سردرگمیهای پی در پی
رئیسجمهور آمریکا از ده ماه پیش که به عنوان
رئیسجمهور جدید آغاز به کار کرد ،دستمایه
تمسخر کاربران فضای مجازی و رسانهها شده
است .این بار هم دست دادن او با یک شخصیت
خیالی سوژه داغ شبکه های اجتماعی شده
است .جایی که او در انتهای سخنرانیاش در
نیوجرسی به خیال آن که شخصی روی سن در
کنارش قرار دارد ،دستش را برای دست دادن با
این شخص فرضی دراز می کند و با ارواح دست
می دهــد! هرچند که گاف دادن بین مردان
سیاست خارجی و داخلی روال معمولی شده
اما حاال که این ویدئو خبرساز است همه گاف
های بایدن را یک جا جمع کرده ایم.

نمابر05137009129 :

سوریه بود یا لیبی؟

شده بود که مجری هم شوکه شود .جمالت
بایدن را بخوانید« :آیا واکسن زدی؟ آیا حالت
خوبه؟ به نظر می رســه ...نه جواب داده ...یا
میدونی پدر و مادر یا همسایه یا وقتی میری
کلیسا یا وقتی ...واقعا جدی میگم .این ها
مخاطب حرف من هستند .اگر کــودک شما
بخواهد بفهمد ...یک مرد روی کره ماه است یا
آدم فضایی ها این جا هستند یا نه!»
وقتینامنخستوزیراسترالیافراموشمیشود

جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا طی سخنرانی
در مراسم اعالم معاهده سهجانبه با لندن و
کانبرا ،نام «اسکات موریسون» نخستوزیر
استرالیا را فراموش کرد و گفت« :میخواهم
از  ...آن دوس ـتمــان هم تشکر کنم .خیلی
ممنونم رفیق».
از کجا باید برم؟!

در ادامه رفتارهای عجیب و غریب رئیسجمهور
آمریکا ،او دو مــاه پیش در حین بازگشت به
دفترش در محوطه کاخ سفید در مسیر خود گم
می شود و یکی از مأموران مخفی ،راه را به او
نشان میدهد!
خوابم میاد!

یک ماه پیش ،چرت زدن های رئیس جمهور
آمریکادردیداربانخستوزیررژیمصهیونیستی
حسابی خبرساز شد .نفتالی بنت که به تازگی
نخست وزیر اسرائیل شده است قبل از اولین
دیدار با بایدن گفته بود :اولویت او در دیدار با
بایدن ،موضوع ایران «به خصوص جهشهای
برنامه اتمی ایران در دو تا سه سال اخیر است».
نکته بامزه ماجرا اما چرت های بایدن بود که
بدون هیچ توجهی به دوربین ها و خبرنگاران و
حتی مهمانش چشم هایش را روی هم گذاشته
بود و چرت می زد و کاربران فضای مجازی هم
برای او الالیی خواندند!

چندماه پیش هم بایدن در جریان یک سخنرانی
در اجالس گروه هفت 3،بار نام سوریه و لیبی را
با هم قاطی کرد .او در آن اجالس مشخص نبود
درباره سوریه حرف میزند یا لیبی!
باز هم فراموشی!

بایدنروز ۷فروردینهمدراولیننشستخبری
خودنام«اشرفغنی»همتایسابقافغانستانی
خود را به اشتباه «کیانی» گفت .او گفت« :ژنرال
آستین (وزیر دفاع آمریکا) تازه با کیانی دیدار
کرد .او رهبر افغانستان در کابل است...منتظر
دریافت اطالعات درباره آن (این دیدار) هستم».
من رئیس جمهور بودم یا کامال هریس؟!

بامزه ترین سوتی بایدن هم به آخرین روزهای
سال  99مربوط می شود که او حتی فراموش
می کند خودش رئیس جمهور آمریکاست! ضمن
تعریف و تمجید از نزدیک شدن دولت خود به
توزیع و تزریق  ۱۰۰میلیون دوز واکسن کرونا،
به اشتباه معاون خود را به عنوان «رئیسجمهور
کامال هریس» خطاب کرد .او البته دو ماه پیش
از این تاریخ هم هریس را به عنوان رئیسجمهور
منتخب آمریکا خطاب کرده بود.

