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دست بسته ترامپ در ادلب
جنگنــده های روســی حمالت هوایــی خود را تشــدید کــرده اند.
بالگردهایسوریهم بیامانمشغولبمبریختندراطرافشهر
ادلبهستند؛آخرینپایگاهتحتکنترلگروههایتروریستیکهدر
شرایطکنونی،بهکانوناصلیچالشهادربحرانسوریهتبدیلشده
است .از یک سو ،حکومت مرکزی درصدد است با تسلط مجدد بر
ادلب،پسازکسبموفقیتهایبزرگدرمحورجنوبوآزادسازی
استانهای«درعا»و«قنیطره»ازکنترلتروریستها،بزرگترینگام
رادرمسیرپایانبحراندراینکشوربرداردوازسویدیگر،همزمان
بانزدیکشدنبهپایانبحرانوحملهگستردهدمشقومتحدانش
به ادلب ،تحــرکات آمریکا و متحدان اروپایــیاش برای ممانعت از
پیروزیدمشقشدتگرفتهاست .حتیدیروزنیزسخنگویدولت
آلمانگزارشروزنامهبیلدمبنیبرامکاناعزامنیروهاینظامیاین
کشوربرایمشارکتدراقدامنظامیهمراهباآمریکاعلیهسوریه را
تاییدکرد.درمجموعاینروندنشانمیدهدکهدروضعیتکنونی
محور غرب به رهبری آمریکاییها به شدت از کنترل مجدد دمشق
براستانادلبواهمهداردومیخواهدبههرقیمتیاجازهندهدآن
چه در جنوب ســوریه روی داد ،تکرار شود .حال پرسشی که مطرح
می شود ،این اســت که آیا آمریکا و برخی کشور های اروپایی اقدام
بهحملهنظامیبهسوریهخواهندکرد؟وبااینتهدیدهاچهاهدافی
را دنبال می کنند؟ یادداشــت پیش رو تالشــی برای پاســخ به این
سواالتاست.
اهداف و منافع:چنان چه حمله ای صورت بگیرد ،آمریکا اهداف
و اولویت های خــود را حول دو محور کوتاه مــدت و بلند مدت طرح
ریزیکردهاست.
اهــداف کوتاه مدت:الــف  -دادن روحیــه به تروریســت ها :در
مقطع فعلی که تروریست ها هیچ پناه و مکانی غیر از ادلب ندارند
 ،واشنگتن به دنبال یک شوک از نظر میدانی به تروریست ها برای
انجام عملیات علیه دولت سوریه اســت .رخوت تروریست ها در
ادلب بیش از آن که ناشی از ضعف روحی باشد ،برگرفته از تفاوت
های ایدئولوژی میان گروه ها ست که عاملی در زمینه درگیری
های متعدد میان تروریســت ها شده اســت.ب-آمریکا میداند
که در صــورت آزادســازی ادلب ،مناطــق مرزی ســوریه ،اردن و
عراق احتماال گام بعدی ارتش ســوریه خواهــد بود.ج -توافقات
سیاسی ،اقتصادی و نظامی ایران و روســیه با سوریه :آمریکا در
مقطع فعلی خود را بازنده این عرصه می داند و به دنبال راهبرد
«تهدید در ازای امتیاز» اســت .یعنی با القای تهدیــد به حمله به
سوریه به دنبال گرفتن امتیاز از دولت سوریه و حامیان آن است.
موضوعی که در ســال  ۲۰۱۳و در زمــان دولت اوبامــا با مطرح
شدن حمله نظامی گســترده به ســوریه ،روســیه را متقاعد کرد
که دولت سوریه ســاح های شــیمیایی خود را نابود کند .د -به
حاشــیه راندن هجمه داخلی علیه ترامپ در پی بحث ارتباطات
نامشروع وکســب مقبولیت در نزد افکارعمومی برای انتخابات
میان دوره ای کنگره.
اهدافبلندمدت:الف-ناتوانیآمریکادرحصولبهنتیجهمطلوب
در ســوریه به عنوان متغیر تعیین کننده(چه درعرصه سیاسی چه
میدانی)؛آمریکاباانجامحملهنظامیبهدنبالالقایاینپیاماست
کهشرقفراتهمچونغربفراتبرایواشنگتنمهمخواهدبود.
افزونبراین،مهمترینابزاربازیآمریکادرسوریه،شرقفراتاست
که عمدتا در اختیار کردهای همســو با اوســت در حالی که اکنون
کردها بنا به دالیلی ،در پی تعامل با دولت ســوریه هســتند .چنین
رویکردیازسویکردهاوبشاراسد،میتواندتاحدیتوانچانهزنی
آمریکا در گامهای پایانی بحران ســوریه را کاهــش دهد.ب -کند
کردنروندسیاسیسوریه:روندمذاکراتسیاسیبینایران،ترکیه
و روســیه حول قانون اساســی ،انتخابات و آن چه به آینده سیاسی
ســوریه ارتباط دارد ،در حال انجام اســت و آمریکا به عنوان بازیگر
مخرب مترصد تنش جدید در این کشــور و تشدید دو دستگی بین
بازیگرانفعالدرعرصهسیاسیاست.بیدلیلنیستکه«نیکالس
هراس» تحلیل گر اندیشکده «امنیت آمریکای نوین» می نویسد«:
دولت ترامپ در زمینه کســب موفقیــت در ســوریه آخرین فرصت
ممکن را در دســت دارد  .ادلب آخرین فرصت آمریکا برای افزایش
قدرت در سوریه است و اگر این اســتان قبل از مذاکرات ژنو سقوط
کند ،تالشهای دولت ترامپ برای برقراری مجدد مذاکرات صلح
احتماالشکستخواهدخورد».
امکان سنجی حمله:اکنون در باره حمله کردن یا حمله نکردن
آمریکابه سوریه دو سناریو مطرح است :سناریوی اول معطوف به
عدم دخالت نظامی آمریکاست .در باره این سناریو باید گفت که
دخالت نظامی فراگیر آمریکا درســوریه شــبیه حمله به عراق در
سال  ۲۰۰۳بنابردالیل ذیل بعید اســت:الف)حمله به سوریه با
توجه به عزم راسخ ایران و روسیه در نابودی کامل تروریست ها که
در نشست اخیر تهران نمایان شد ،نتایج فاجعه باری برای آمریکا
خواهد داشت و بهای آن بسیار ســنگین خواهد بود.ب) ناتوانی
آمریکا بــرای انجام حمله همــه جانبه در مقطع فعلــی .این عامل
نیز نشئت گرفته از دو عامل دیگر است :اول راهبرد ترامپ ایجاد
جبهه جدید برای آمریکا نیست و دوم همراهی نکردن بسیاری از
کشورهای اروپایی با آمریکا .العرب به تازگی در گزارشی با اشاره
به این که به نظر می رســد ایاالت متحده آمریکا آماده می شــود تا
پیروزی نظامی حکومت بشــار اســد ،رئیس جمهوری ســوریه را
بپذیردباوجوداینکهبهدمشقومسکو،قبلازآغازعملیاتبزرگ
استان ادلب هشدارهای سمبلیک داده است می افزاید  :جوناس
باریلو بلیسنر ،پژوهشــگر در مرکز مطالعات هادسون در این باره
می گوید« :به نظر می رسد با توجه به واقعیت های سوریه 2018
این هشدارها بیشتر شفاهی باشند».
بلینسرکهبهتازگیپژوهشیدربارهراهوروشآمریکادرمنطقهازاو
منتشرشدهاست،همچنینمیافزاید«:واقعیتایناستکهاسد
ازلحاظمیدانیبهکمکایرانرویزمینوروسیهدرهوابهپیشروی
هایخودادامهمیدهد،درحالیکهدولتآمریکاهمچناناولویت
رابهمذاکراتژنوزیرنظرسازمانمللمیدهدامابرسراستفادهاز
اینابزارهمچناننزاعاست».
در عین حال در سناریوی دوم براساس آن چه در ابتدای یادداشت
درباره اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آمریکادر ســوریه بیان شــد و
همچنین تاثیر شــرایط داخلی آمریکا در اتخاذ تصمیمی مبنی بر
عرضاندامترامپدرمقابلجناحضدروسدرآمریکاونیزمعطوف
کردن توجهات از معضالت داخلی ســاکن کاخ ســفید به مســائل
خارجیاحتمالاینکهرئیسجمهورآمریکا باهمراهکردنبخشی
ازکشورهایغربیدستبهحملهایمحدوددرقبالحملهگسترده
دولت اســد و متحدانش در ادلــب بزند،بعید به نظر نمی رســد  .بر
اساساینسناریواینحمالتحتیممکناست برخالفحمالت
محدودوموردیگذشتهتاحدودیوسیعتروگستردهترباشد.
درعینحالآنچهروشناست نهمحورمقاومتدربارهپاکسازی
ادلبمیتواندعقبنشینیومماشاتکند،چراکهپاکسازیآنبه
معنایختمپروندهبهنفعدمشقخواهدبودونهآمریکاییهادرحالت
فعلی آن حد از اقتدار الزم را در سوریه دارند تا بتوانند معادالت را به
نفعخودبهپایانبرسانند.

باز هم فصل عزای تو شده یا مظلوم
همه جا صحن و سرای تو شده یا مظلوم
نوائیــان  -ماه محرم کــه حلول میکنــد ،دیدهها بارانی
میشــوند ،بغضهای فروخــورده میشــکنند و بیتابی
زمیــن و آســمان گواهــی میدهد که مــاه ،مــا ِه مصیبت
توست ،ای پســر فاطمه! یا حسین! کیســت که مصیبت
جانکاه تو را بشــنود و ســیالب اشــک ،گونههــای او را تَر
نکند.گوییاینچشمهادرمحرم،وظیفهایجزگریستن
ندارند .محرم برای ما ،ماه مصاف حق و باطل است ،ماه
پیوستن به لشکر خداست ،ماه سفتن زنگار دل به الماس
آب دیده اســت .محرم ،هنگام تالقی عشق و شعور است
برای آنکه میخواهد ،ســرباز میدانی باشــد که حسین
سردار آن است .محرم برای ما ،هنگام بیعت دوباره است؛
بیعت برای پاسداری از حق ،تا آخرین قطره خون ،بیعتی
برایانسانبودن،شعورداشتنوبهکمالرسیدن.محرم
برای ما ،هنگام توبه اســت ،زمان بازگشــت به خویشتن
خویش و محرم ،برای حســین ،شــروع آخرین ثانیههای

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

انتظار اســت ،انتظاری که او ،بــرای پایان یافتنش لحظه
شــماری میکند؛ زمــان وصــال معشــوق ،زمــان عروج
بیپایان به بارگاه عشق ،زمان تحقق وعده « ِإ َّن اَ ...ق ْد َش َاء
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ال» .محرم برای حســین ،آزمون استقامت و
پایداریاست؛هنگامقربانیکردنبهترینهابرایمعبود
اســت و سیدالشــهدا(ع) برای این معرکــه ،برترینهای
امت محمد(ص) را گلچین کرده و به میدان آورده اســت
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اژه ای :مردم متخلفان اقتصادی را معرفی کنند
سخنگویقوهقضاییهازمردمخواستمتخلفاناقتصادی
را به دســتگاه قضایی معرفی کنند و مطمئن باشند که در
رسیدگیبهتخلفاتهیچخطقرمزیوجودندارد.
به گزارش خبرگزاری میزان ،حجت االسالم والمسلمین
محسنیاژهای،درحاشیهنشستمسئوالنعالیقضایی
گفت :می خواهم از مردم یک تقاضا داشته باشم و دو قول
هم به آن ها بدهم .تقاضای من از مردم این است که افراد
آلودهبهفسادرابهمامعرفیکنند.مادردههاولانقالببا
کمکمردمتوانستیمدرمقابلهمهتروریستهایداخلی
وخارجیبایستیمچونخودمردمبودندکهتروریستهارا
معرفیمیکردند.
حجتاالســام و المســلمین محســنی اژهای بیان کرد:
اکنونهمازمردممیخواهیمافرادفاسدومتخلفراکهدر
دستگاههای مختلف ممکن است با آن ها برخورد داشته

کیمجونگاونرهبرکرهشمالیبابیاناینکه پیشازانجاماقداماتمتقابلازسویآمریکا،پیونگیانگهرگزسالحهایهستهایخودراکنارنمیگذارد،افزود:اکنون
توپدرزمینآمریکاافتادهاست.همزمان،بهنوشتهرویترز،کرهشمالیورودبازرسانآژانسبینالمللیانرژیاتمیبهاینکشورراممنوعکردهاست.آژانس باردیگردرباره
فعالیتهایهستهایکرهشمالیهشدارداد،ایندرحالیاستکهترامپدرتوئیترازرژهغیرهستهایکرهشمالیخودرابسیارذوقزدهنشانداد.

باشند ،به ما معرفی کنند؛ البته این کار باید مستند باشد
وهرشایعهایرابهمامنتقلنکنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت :قولی که به مردم می دهم دو
چیزاست:اولاینکهازکسانیکهاطالعرسانیصحیحی
در معرفی مفســدان به ضابطــان یا به قوه قضاییه داشــته
باشند ،حتما حمایت می شــود و اگر بخواهند مشخصات
آن ها محفوظ بماند ،حتما نام و مشخصات شان محفوظ
خواهدبودوبرایآنهامشکلیپیشنخواهدآمد.
سخنگوی دســتگاه قضا بیان کرد :قول دومی هم که می
توانم بدهم این اســت که قــوه قضاییه به فضل پــروردگار
و بــا کمک مردم هیــچ گونه خــط قرمزی نخواهد داشــت
وان شــاءا ...با تمام تــوان در مقابل هر نوع فســاد و جرمی
ایستادگی خواهد کرد و پروندهها را طبق قانون بررسی و
احکامراصادرخواهدکرد.

فراخبر

مبانی قانونی حمایت از افشاکنندگان فساد تقویت شود
شاید بتوان آن چه را اژه ای مطرح کرده است ،در قالب حمایت از افشــاکنندگان فساد (سوت زنان) تحلیل کرد.
خراسان پیش از این با انتشار گزارش ها و یادداشت هایی به اهمیت این موضوع در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره
کرده بود .چنان که در بسیاری از کشورها برای افرادی که مفاسد اقتصادی را کشف و گزارش کنند پاداش های
کالنی در نظر گرفته شده است .چند روز پیش نیز در ویرایش نهایی الیحه شفافیت که در دولت مطرح است ،آمده
بود :چنان چه صحت ادعای گزارش کننده درباره وقوع فسادهایی چون اختالس یا ارتشا احراز شود 5 ،درصد از
میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده یا از اتالف آن به دلیل آن گزارش جلوگیری شده است،
به عنوان پاداش از محل مزبور و پس از پیش بینی بودجه مد نظر در سال آینده ،به وی پرداخت خواهد شد .اکنون
که دولت نیز به اهمیت حمایت از افشاکنندگان فساد پی برده است و سخنگوی دستگاه قضایی نیز از عزم این قوه
برای حمایت از این افراد سخن می گوید ،فرصت مناسبی است که این حمایت در چارچوب تصویب قوانین مربوط
و تعیین پاداش برای سوت زنان صورت گیرد تا قدم مهمی در راه تقویت مبارزه با فساد برداشته شود.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• وقتی دیدم آقای گلزار زمان طرح سوال در مسابقه
«برنده باش» به شهدای غواص که رسید به احترام آن
ها از جا بلند شد به خود بالیدم که چنین افرادی هم
وجود دارند.
••همه کاالهای ایرانی محصول صنایع کوچک و
بــزرگ هستند .پس تحقق شعار امسال ،منوط به
حمایت مالی و همه جانبه از همه صنایع و تولیدات
داخلی است.
••آخه چرا با اعصاب مردم بازی می کنید؟ اکثر مردم
مشکل خرید مواد غذایی دارند .سه ماهه بیکارم .یک
ساله که گوشت نخریده ام .سه ماهه برنج ،مرغ نخریده
ام بعد می گید سبد کاال فقط برای بهزیستی و کمیته.
به خدا االن اکثر مردم محتاج اند.
••حرص برخی افراد در خرید بیش از حد مایحتاج خود
باعث کمبود و گرانی کاال و آسیب دیدن قشر عظیمی
از محرومان جامعه می شود .به راستی اخالق ما به
کجا می رود؟!
••به پسرم قول داده بودم اگر معدل آخر سالت باالی18
باشه برات دوچرخه می خرم معدلش  18.5شد با این
گرونی نتونستم بخرم حتی یک دوچرخه دست دوم را!
شرمنده شدم!
••با توجه به تقاضای زیاد برای ثبت نام خودرو پیشنهاد
می کنم افراد متقاضی در نمایندگی ها ثبت نام کنند و
در صورت داشتن شرایط قرعه کشی در حضور ناظران
صورت گیرد و بعد پذیرفته شدگان مبالغ را واریز کنند و
فروش این خودروها تا دو سال به هر شکل جرم محسوب
شود تا خودرو به مصرف کننده واقعی برسد.
••بنده نوجوانی  16ساله هستم و خــودم را بسیار
انقالبی می دانــم .در دو سال تحصیلی اخیر از یک
موضوع رنج می بردم این که برخی از دبیران در زمان
درس با بنده بحث سیاسی می کردند بنده مشکلی با
بحث نداشتم اما به هر حال این زمان حق الناس بود.
امیدوارم دبیران و مسئوالن مدارس زمانی برای این
بحث ها اختصاص دهند.
••اگر به جای اقــوام و آشناهایتان که شاید حتی یک
فاتحه هم بــرای میت نخوانند هزینه هفتم و چهلم
و سالگرد را صرف یک وعــده غــذای گرم بــرای ایتام
پرورشگاه ها ،خانه سالمندان یا نیازمندان بکنید آن
وقت است که با شاد کردن دل این افراد باعث شادی
روح متوفی و حتی آمرزش او می شوید.
••نوشابه های خانواده پپسی رو خیلی قشنگ دارند
کم فروشی می کنند .هیچ کسی یا سازمانی هم با این
متخلفان برخورد نمی کنه!
••به نظر من کسانی که به بچه ها هم رحم نمی کنند و

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

پوشک و شیر خشک احتکار می کنند ،بهترین تنبیه
این موجودات اینه که پوشک بزرگ سال پاشون کنند
و یک شیشه هم بذارند دهنشون و عقب وانت دور شهر
بچرخونند.
••در پیامکی که مطرح شده بود اشتغال خانم ها موجب
بیکاری آقایان شده واقعا طرز تفکر سطحی برخی افراد
را نشان می دهد.
•• آقای روحانی اگر نمی توانی استعفا کن! من با 43
سال سن با فوق لیسانس و متاهل بیکارم! همه چیز هم
که گران شده .پدر من در 42سالگی بازنشسته شد ولی
من در این سن دنبال کار می گردم!
•• آقــای هاشمی گفتند خودتان رای دادیــد و آقای
روحانی فرمودند که کشور را مطابق رای و فکر اکثریت
اداره می کنیم! اما این برائت جویی ها و دورنگی ها از
رده های حکومت شروع می شود و بین سلبریتی ها و ...
هم هست و این آتش را خود ما ملت با احتکارها ،گران
فروشی ها ،خریدهای بی جا و  ...مشتعل تر می کنیم.
مثال چه اتفاقی افتاد که میلیون ها نفر با هم به فکر خرید
خودرو افتادند؟ با گریز زدن به اعمال خودمان ،متوجه
می شویم دولتمردان ما نیز نمود عینی همین اعمال
خودمان هستند.
•• نمایندگان مجلس در اظهارنظر آزادند و کسی نمی
تواند با تهدید و ارعاب آن ها را از انجام وظیفه باز دارد.
••دوست عزیز اگر سیگار تولید یا وارد نشود صددرصد
به صورت قاچاق وارد خواهد شد آن وقت ضررش خیلی
بیشتر خواهد بود.
••چرا مامور تامین اجتماعی یک سری به آموزشگاه
های موتورسیکلت نمی زند چون کارمندانش بیمه
نیستند.
••بنده خدایی گفته بود همه چیز گران شده به غیر از
روزنامه ،عرض کنم قیمت نان از سال  93زیاد نشده ما
کارگرهای نانوایی حقوق سال  93را می گیریم .ما چه
گناهی داریم؟
••در رباط سنگ بست (زندان عراقیان قدیم) پنج هزار
خودرو احتکار کرده اند .لطفا گزارش تهیه کنید.
••آقایی که نوشته بود روغن جامد معمولی نبود ،دیشب
فروشگاه های سه راه فلسطین تا سقف چیده بودند به
فراوانی انواع روغن جامد و مایع  ...شایعه درست نکن!
••مرغداران سعی دارند به طور یکپارچه با توقف جوجه
ریزی بازار را با کمبود مرغ مواجه کنند و باعث گرانی
سرسام آور مرغ شوند که باعث فشار بر مردم به ویژه
قشر ضعیف و متوسط جامعه می شود دولت باید از هم
اکنون به فکر باشد و با تزریق مرغ منجمد به بازار جلوی
آشفتگی و گرانی را بگیرد.

نمابر05137009129 :

••آمریکایی ها و فرانسوی ها به چه حقی در امور مختلف
کشورها دخالت می کنند در حالی که خود بر هم زننده
اقتصاد و امنیت دیگر کشورها هستند .آل سعود به
واسطه بمب و موشک و سالح های آمریکایی کودکان
یمنی را قتل عام می کند و شریک جنایات جنگی در
قتل عام مردم یمن سالح های آمریکایی است که پشت
آل سعود پنهان شده است.
••چرا با وجود اذعان عضو شورای شهر که گفته الیت
پول زور است باز متاسفانه اعضای شورا برای گرانی25
درصدی آن رایزنی و تالش می کنند؟
••تورم تک رقمی است!  80میلیون ملت را به تمسخر
گرفته اند!
••چقدر حرص! چقدر طمع و سودجویی! وقتی ما به
هم رحم نمی کنیم و فقط به فکر منافع و امیال خود و به
دست آوردن آن ها از هر طریقی هستیم و آن را زرنگی
می دانیم دیگر احتیاج به دشمن نداریم و ...
••تعدادی از کله گنده های تروریست با موشک هایی که
بعضی خائنان داخلی آرزوی نبود آن ها را دارند ،وارد
جهنم شدند .از عزیزان سپاه و ارتش سپاس گزاریم.
••در شماره یک شنبه روزنامه دربــاره پویش «رایت را
بگو» از  21نفر از نمایندگان محترم مجلس نام برده
شده که هشت نفرشان اظهار کرده اند که من غایب
بــودم یعنی  40درصــد نمایندگان .اگــر ایــن رقــم در
مجموع کل نمایندگان محاسبه شود پس چه تعداد از
آقایان در صحن بوده اند؟ آیا همیشه همین گونه است؟
دریافت حقوق برایشان حالل است؟ آیا ما به همین
منظور به آنان رای دادیم؟
••مــن بــرای حمایت از تولید داخــل بــه جــای خرید
خودروی خارجی ،پژو  2008ثبت نام کردم که باید
اسفند  96تحویل می دادنــد .هنوز دعــوت نامه هم
نفرستاده اند ولی هر روز قیمت را باال می برند .از
نماینده های مجلس می خواهم هنگام استیضاح وزیر
صنعت این سوال را از وزیر بپرسند که چرا مصرف کننده
ایرانی باید تقاص بد قولی خودروسازان را بدهد؟
••شرکت تراکتورسازی ایران از حدود  20روز قبل طی
دو مرحله تراکتور  399خود را از  82به  98میلیون
ارتقای قیمت داده و هم اکنون ظاهرا سایت خود را
برای افزایش بیشتر بسته است .وزیر محترم کشاورزی
چه می کند؟ حمایت از کشاورز در حالی که قیمت
محصوالتش تغییر پیدا نکرده چه می شود؟
••چرا آبدارچی اداره حقوقش باید زیر نظر پیمانکار
باشد ولی تمام کارهایش زیر نظر مدیر اداره باشد؟ آیا
این انصاف است با این حقوق ناچیز؟ لطفا مسئوالن
رسیدگی کنید مدیون این عزیزان زحمت کش نشوید.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

با اشاره به دستور رهبر انقالب

صالحی :سالن پیشرفته سانتریفیوژهای مدرن راه اندازی شد
رئیس ســازمان انرژی اتمــی از راهاندازی یک ســالن
بســیار پیشــرفته ســاخت ســانتریفیوژهای مــدرن
بهدســتور رهبــر معظــم انقــاب خبــر داد .علــی اکبر
صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در گفتوگــو
بــا روزنامه ایــران دربــاره اجــرای پروتــکل الحاقی در
ایران افزود :اگر برجام بــه پایان برســد ،احتما ًال دیگر
پروتکل الحاقــی را اجرا نمیکنیــم البته بنــده در این
خصوص تصمیمگیرنده نیســتم ،این تصمیمی اســت
کــه هیئــت نظارت بــر برجــام و مســئوالن ارشــد نظام
میگیرند .صالحی گفت :ما در مجموع متناسب با هر
شــرایطی ،یک تصمیم مقتضی میگیریــم .برای مثال
دستوری است که حضرت آقا برای راهاندازی و تکمیل

یک سالن بســیار پیشــرفته ســاخت ســانتریفیوژهای
مدرن به مــا دادند و این ســالن اکنــون بهخوبی تجهیز
و راهاندازی شــده اســت .رئیس ســازمان انرژی اتمی
تأکید کرد :مثــال دیگر ،فرمانی اســت که در خصوص
پیشــران هســتهای صادر شــد که یک پروژه  10تا 15
ساله است و تاکنون بهخوبی پیش رفته است .البته هر
دوی این اقدامات در چارچوب برجام اســت .ســومین
اقدام میتواند این باشــد که برخــی از محدودیتهای
برجامی را بهحال تعلیق در بیاوریم مانند حجم و سطح
غنیسازی  .سناریوی نهایی نیزمیتواند خروج کامل
از برجــام باشــد که بنــده امیــدوارم با همــکاری 4+1
هیچگاه این اتفاق نیفتد زیرا همه متضرر خواهند شد.

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:

مستکبران می خواهند جلوه بی نظیر اربعین را کم رنگ کنند
تولیت آســتان قــدس رضوی بــا اشــاره به تــاش های
دشــمنان برای ایجــاد تفرقه بین ایــران و عــراق گفت:
مستکبران می خواهند جلوه بی نظیر اربعین را کم رنگ
کنند و بین دو ملت همدل ایران و عراق ،تفرقه بیندازند
اما هرگــز نمی تواننــد اربعیــن را کــم رونق و بــی رونق
کنند .به گزارش خراسان ،حجت االسالم والمسلمین
«سیدابراهیم رئیســی» عصر دیروز در مراسم «اذن عزا»
و اهتزاز پرچم عزاداری بر فراز گنبد منور رضوی تصریح
کرد :عناصر دســت نشــانده اســتکبار ،تالش می کنند
جلوه ای به نــام اربعین را که تــن مســتکبران عالم را به
لــرزه آورده ،متزلزل کنند و برای ایجــاد تفرقه و جدایی
تالش می کنند .وی افزود :عاشــورا ،درسی برای همه
بشــریت اســت و امــروز پیام عاشــورا همــه جهــان را در
نوردیده اســت .تولیت آســتان قدس گفت :تمام تالش
مســتکبران در عالم برای آن است که پرچم اجرای دین
افراشته نشــود ،اگر فقط آیات قرآن خوانده شود و به آن
عمل نشــود ،کســی با این کارها مخالفت ندارد اما اگر

قرار باشد دین اقامه و به آن عمل شود ،همه مستکبران
در مقابل آن صف آرایی می کنند .عضو مجلس خبرگان
رهبری تصریح کرد :مردم منطقه فهمیده اند که انقالب
اســامی ،ملجــا و پناه مســتضعفان عالم اســت .حجت
االسالم و المسلمین رئیسی با بیان این که نمود و قله این
راهبرد عاشورا و پرچم آن اربعین اســت ،افزود :جریان
اربعین ،جبهه متحد مقاومت مقابل مستکبران را ایجاد
کرد و آن ها نیز تــاش کردند با ایجــاد داعش و القاعده
بین ملت ها اختالف بیندازنــد و با ایجاد انحراف فکری
و اخالقی ،این جامعه را ســاقط کنند که موفق نشدند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :امروز
هم در این مراســم عالوه بر اهتــزاز پرچم عزا بــر گنبد و
گلدســته های حرم مطهر رضوی ،ردای عزای حسینی
به تعدادی از مســئوالن هیئت های مذهبــی خارجی و
داخلی اعطا شد .همچنین ذاکران و شاعران اهل بیت
(ع) و جمعی از فرماندهان و افتخارآفرینان دوران دفاع
مقدس تجلیل شدند  .
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هوای مشهد در آستانه پاییز و وقوع پدیده وارونگی هوا هشداری شد

آلودگیدرهوا،برنامهفقطرویکاغذ!

خراسان رضوی
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از امروز در نمایشگاه بین المللی مشهد

انبارکاالهایاحتکاریبهرویمردمبازشد

خراسان رضوی

صفحه2

روزنامه خراسان
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انداختندختر 5سالهدرچاه،کمپینضدکرهایوتبلیغعجیبشهرداری

2.4 M
933.6

کجایند مردان بی ادعا

ویدئویی از شــهید رجایی
در فضای مجازی دست به
دست شــد که او می گوید:
«من وقتــی وزیر آمــوزش و
پرورشبودم،فکرمیکردم
خدا در جهنــم یک جایــی داره کــه به انــدازه 10
میلیون آدم فشار عذاب هســت .اون جا جای وزیر
آمــوزش و پرورشــه چون هــر جملــه اش روی 10
میلیون انســان نقش داره پس باید هوشــیار باشه
که این سخن در چه گستره ای اثر می گذاره و »...
کاربری نوشت« :شهید رجایی میگه یک بله و یک
نه سرنوشت تمام مردم ایران رو تحت الشعاع قرار
میده اون وقت بعضی مســئوالن با تصمیمات بی
مطالعهشونباسرنوشتمردمبازیمیکنن»

تبلیغعجیبشهرداریتهران

تصویریازبنرعجیبشهرداریتهراندرنمایشگاه
زنان و تولید ملی در فضای مجازی دست به دست
شد و بازتاب گسترده ای داشــت .یکی از کاربران
که این بنــر را بی ارتباط با شــروع مــاه محرم نمی
دانست ،نوشت « :این که در یک قدمی ورود به ماه
محرم چنین بنری از شهرداری تهران درست بشه،
نمی تواند یک موضوع ســاده و بدون هدف باشه.
یادآوری؛ «زن»« ،چادر»« ،رنگ مشکی» نمادهای
اصلی ماه محرمــه» کاربر دیگری نوشــت « :تاریخ
ثبت می کند که در ۴۰ســالگی انقــاب ،اصالح
طلبان شــهرداری تهــران در جمهوری اســامی
برای برداشتن حجاب زنان مسلمان ایران رسما و
علنا تبلیغ می کرد»

1.4 M

لحظه هولناک به چاه انداختن دختر5ساله!

«دختر بچه  5ســاله ای در
اصفهان به چــاه فاضالب
انداخته شد!» دراین ویدئو
کــه توســط دوربیــن های
مداربسته گرفته شده یک
پسر نوجوان در چاه را برمی دارد و دخترعموی
پنج ساله اش را داخل آن می اندازد! البته پلیس
اعالم کــرد این فیلم مربوط به اصفهان نیســت.
کاربری در این باره نوشت« :پسربچه ای که این
کار رو انجام می ده بزرگ بشــه چی می شــه؟!»
کاربر دیگری نوشت « :باید چهارچشمی مواظب
بچه هامون باشــیم!» کاربر دیگری هم نوشــت:
« شاید پسره مشکلی داشته وگرنه آدم سالم این
جــور کاری نمی کنــه! و خبر خوب ایــن که گویا
دختر بچه زنده است»

1.6 M

اعتراضیهودیانایرانیبهتحریمهایآمریکایی
432.8

کمپین تحریم کاالی کره ای

بلومبــرگ در خبــری اعــام کــرد« :کــره جنوبی
واردات نفت خــود از ایران را به صفر رســاند» این
خبر خیلی زود یکــی از ترندهای فضــای مجازی
شــد و کاربران را بــه واکنــش وا داشــت .کاربری
نوشت« :ســلبریتی هایی که توی همه چیز اظهار
نظر می کنن کجان که کمپیــن راه بندازن و بگن
مردم جنس کره ای نخرن» کاربر دیگری نوشت:
« وقتی کره نفت مان را نمی خــرد ،دولت هم باید
وارداتکاالهایمصرفیولوکسکرهایبهایران
راممنوعکند»کاربردیگرینوشت«:ازدولتمردان
که بخاری درنمی آید بیایید پویش تحریم کاالی
کرهایرااستارتبزنیم».

در یکــی دو روز اخیــر
گزارشی از شبکه الجزیره از
بیمارستانیهودیاندرایران
وفضایآزادزندگیاقلیتها
در کشورمان منتشر شد که
بخشهاییازآنواکنشکاربرانرابههمراهداشت.در
بخشیازاینویدئورئیسبیمارستانکهتنهانماینده
یهودیــان در مجلس نیزاســت درباره تاثیــر تحریمها
میگوید«:بابازگشتتحریمها،ایراندرتامینبرخی
ازاقالمداروییدچارمشکلمیشود...اگرچهتحریم
دارویینداریمامابهخاطراخاللدرنظامبانکیگاهی
اوقات به مشکل میخوریم! من مطمئنم ترامپ برای
محروم کردن کــودکان بیمار ایرانــی از درمان تالش
میکند!» کاربری نوشت« :این همه بچه رو توی یمن
میکشناینکهچیزینیست!»

674.8

سرقت به سبک مهدی طارمی !

ویدئویی در توییتر پخش شد که در آن مردی برای
سرقت وارد فروشگاهی می شود و موقعی که می
خواهد اســلحه را از جیبش بیرون بیاورد ناگهان
اسلحه از دستش به پشت پیشخوان می افتد و...
کاربری بعــد از دیدن این ویدئو نوشــت« :ســبک
ســرقتش منو یاد گل زدنای طارمی مینــدازه که
میگی محاله گل نشــه ولی در کمال ناباوری می
بینــی طارمی به ســبک خــودش گل نمــی کنه»
کاربریهمنوشت«:جالباینجاستکهخشابش
همدراومد.یعنیمیومداینوربایدتیکهتیکهتفنگ
رومونتاژمیکرد»
CMYK

