اخبار

2
یادداشت روز
امیرحسین یزدان پناه

Yazdanpanah@khorasannews.com

به ترامپ حق بدهیم!
در روزی که ایران یکی از شاهکارهای علمی و
نظامی خود را به رخ جهان کشید و دستگاه های
اطالعاتی غرب را هم غافلگیر کرد و نخستین
ماهواره نظامی خود را در مدار زمین قرار داد،
ترامپ منفعالنه توئیت زد که «دستور دادم
اگر قایق های ایرانی مزاحم ناوگان آمریکایی
شوند به آن ها شلیک کنند ».گذشته از این که
معلوم نیست ترامپ این دستور را کجا ثبت
کــرده تــا ساعتی بعد از ادعــایــش ،یــک مقام
پنتاگون رسما اعالم نکند که «این وزارتخانه
هیچ دستورالعملی مبنی بر هدف قرار دادن
قایقهای ایران دریافت نکرده است» سوال این
جاست که اساسا چرا ترامپ باید چنین توئیتی
بزند؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت:
 -1در یک ماه اخیر آمریکایی ها در خلیج فارس،
 12هزار کیلومتر دورتر از سواحل آمریکا ،دست
به اقدامات و ماجراجویی هایی علیه ایران زدهاند
که با واکنش قاطعانه قایق های تندروی سپاه،
ناچار شده اند پایشان را از گلیم عاریتی خود
در خلیج فــارس درازتــر نکنند .از جمله مانور
مقتدرانه و شجاعانه  11قایق ایرانی مقابل
 6شناور غول پیکر آمریکایی که فیلم آن هفته
گذشته منتشر شد ،به ویژه حرکت انگشت یک

تولیت آستان قدس:

حرم مطهر پایگاه فعالیتهای
خیرخواهانه خدام میشود

تولیت آستان قــدس گفت :در راستای تحقق
رزمایش «خدمت مؤمنانه» مــورد خطاب رهبر
معظم انقالب ،رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر
برایانجامامورخداپسندانهدرطولماهرمضان،
به خدام سپرده میشود.حجتاالسالم مروی
در دیدار با خادمان فعال در امور خیریه ،با اشاره
به شرایط ویژه در مواجهه با یک بیماری بزرگ،
بهانهدعوتازجمعخیرانراعملبهدستوررهبر
انقالببیانکردوافزود:هرکدامازشماخادمان
بارگاه منور امام رضا(ع) با مجموعههای مختلف
ارتباطاتیداریدکهمیتوانیددرفرصتماهمبارک
رمضان و خدمت به مردم فکر و همراهی کنید.
ویتأکیدکرد:هرچندامسالراهعبادتوزیارت
حضوری بسته شده است ولی دیگر راهها برای
عبادتوخشنودیقلبحضرترضا(ع)بازاست.

پاسدار ایرانی خطاب به سربازان آمریکایی که
به آن ها گوشزد می کرد ،مراقب باشند دست
از پا خطا نکنند .این موارد طبعا تحقیر نیروهای
آمریکایی است که روزی با حرکت ناوهای شان
به ســوی کشورها ،حتی نخست وزیــر عوض
میکردند اما امــروز کشوری که  42سال زیر
فشار تحریم و محاصره اقتصادی بــوده ،برای
شانخطونشانمیکشد.ترامپهمبایدچیزی
بگوید تا این تحقیر برایش قابل تحمل شود!
بماند که او در آمریکا هم زیر فشار روانی ناشی
از بحران شیوع کرونا نمی داند چه سرنوشتی
در انتخابات آبان ماه ،در انتظارش خواهد بود.
 -2روز گذشته یک اتفاق مهم دیگر هم در جهان
رخ داد .ایران یک ماهواره نظامی در مدار زمین
قرارداد .فارغ از اصل این اتفاق ،تجهیزات به کار
رفته در این پرتاب و این عملیات مهم ،به ویژه
ماهواره بر مورد استفاده ،تقریبا تمام معادالت
دشمنان علیه ایران را برهم زده است .در حقیقت
حتی اگر ادعا کنیم در پرتاب دیــروز ،ماهوار ه
بر مهم تر از خود ماهواره بود ،گزافه نگفته ایم.
ماهواره بری که تا ارتفاع  425کیلومتری زمین
باالرفت و با موفقیت امانتش را در مداری مهم
قرار داد .آمریکایی ها معنای این اتفاق را خوب
می دانند .میدانند که ورود ایران به مدارهای
باالیی زمین ،یعنی دسترسی ایران به سطوحی
که به راحتی می تواند در صورتی که بخواهد،
موشک های قاره پیما را به سوی هر نقطه ای روی
کره زمین هدایت کند ،حتی سواحل آمریکا! و
این شاید نخستین گام ایران باشد برای توازن
قدرت با واشنگتن ،نه در سواحل غرب آسیا بلکه
در سواحل شرقی نیویورک در اقیانوس اطلس!
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این دستاورد یعنی باال بردن قدرت بازدارندگی
و یعنی اطمینان بیشتر از این که آمریکا به دنبال
ماجراجویی نباشد.
 -3واکنش منفعالنه ترامپ و حتی اقدامات
غیرعقالنی اش نتیجه سیلی غافلگیرانهای
بود که خورده است .البته حق دارد! چند سال
است که شعار محدود کردن ایران را میدهد و
با افتخار مدعی محدود شدن ایران می شود اما
به یک باره زمانی که تازه از خواب بیدار شده،
مواجه می شــود با یک مــاهــواره بر و ماهواره
نظامی ایران در فضا! اتفاقی که او و متحدان
اروپایی اش به خوبی پیامش را درک می کنند.
به زعــم او قــرار بــود ایــران در زیــر کــارزار فشار
حداکثری از بین برود ،اما دو سال بعد از این
تحریم ها ،آمریکایی ها در صف دستمال کاغذی
و ژل شست و شو ایستاده انــد و ایرانیهای
تاریخ ساز و مقاوم ،برای ورود سرمایه شان به
بــورس صف می کشند! (البته این به معنای
نبود مشکالت جدی مردم نیست بلکه منظور
ناکارآمد بودن فشارهاست ).کشوری که 75
سال برای دنیا تعیین تکلیف می کرد حاال از
سوی نظریه پردازان خودی اش ،از فرید زکریا
گرفته تا هنری کیسینجر ،محکوم به افول
شده است! حتی «فرانسیس فوکویاما» شخص
دونالد ترامپ را مسئول «بیاعتمادی شدید»
مردم آمریکا به دولت این کشور می داند .وقتی
که باغرور تصویر یکی از تالش های ماهواره ای
ایران را توئیت می کرد و طعنه می زد ،گمان
نمی برد روزی صبحش را با ماهواره نظامی
ایران باالی سر تاسیساتش آغاز کند؛ تعبیری از
«و مکروا و مکر ا ...و ا ...خیر الماکرین».

روحانی:نباید فکرکنیم کرونا تمام شده است
رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر ایـن کـه نبایـد کار
مقابلـه بـا کرونـا را تمـام شـده بدانیـم ،گفـت:
اگـر ایـن چنیـن فکـر کنیـم ضـرر کرد هایـم و
ممکن اسـت همه زحمـات گذشـته در یک آن
از بین بـرود .به گزارش ایسـنا ،دکتـر روحانی
در جلسـه هیئت دولت گفت :بازگشاییهای
تدریجـی ،ضرورت کشـور بـود .اگر فکـر کنیم
کار تمـام شـده اسـت مشـکل بـزرگ دامـن مـا
را میگیرد .روحانـی بـا تشـکر از اقدامـات
دسـتگا ههاگفت :اگـر ایـن فعالیتهـا نبـود
بـازار اشـباع و نیازمندیهـای مـردم تامیـن
نمیشـد .البتـه یـک گـروه کوچـک همیشـه

کاسـب هسـتند .در روز تحریم کاسـب تحریم
هسـتند و در روز کرونـا ،کاسـب کرونـا.
وی بـا اشـاره بـه رفتـار ترامـپ در دعـوت
مـردم کشـورش بـه اغتشـاش و اعتـراض
علیـه فرمانـداران گفت:کشـور چنـد پـاره بـه
جایـی نمیرسـد.ما بایـد از این شـرایط درس
بگیریـم .یـک بهانـه جزئـی پیـدا کنیـم یـا یـک
بنـده خدایـی گـزارش اشـتباهی داده کـه
خـودش فهمیـده اشـتباه کـرده و عذرخواهی
هم کرده اسـت امـا باز شـما دنبـال آن اشـتباه
افتادهایـد .رقابـت انتخاباتـی سـال  ۹۶سـه
سـال اسـت کـه تمـام شـده اسـت.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آیا آن هایی که مدام از مضرات  FATFسخن
می گفتند و مانع پیوستن ایران شدند اکنون
حاضرند مسئولیت مشکل پیش آمــده و نبود
امکان پرداخت و انتقال وام ۵میلیاردی صندوق
بین المللی پول به کشورمان را بپذیرند؟
•• آقــای رئیسی ظلم از این آشکارتر؟! هفت
میلیون تومان هزینه مدرسه غیرانتفاعی
دادهایم ولی فرزندمان تنها چهار ماه به مدرسه
رفــت .حاال هم پولمان عــودت نمی شــود .از
آن طرف هم کلی هزینه اینترنت داده ایم که
همیشه قطع است!
•• دولت پس از باال بردن بهای سکه و دالر به
قیمت شکستن کمر اقشار متوسط به پایین،
موفق به جبران بخشی از کسری بودجه خود
شد .اکنون با اشباع شدن این بازارها به بورس
روی آورده تا درآمد خوبی به جیب بزند .به جای
این دالل بازیها باید به فکر چاره اساسی باشد
و اول از همه بهبود روابط سیاسی با تمام جهان
به منظور رفع تحریم ها.
•• ایــن چــه عدالتی اســت کــه مــا دانشجویان
دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور برای
ترم تعطیل هم باید چند میلیون پول بدهیم؟
این پول ها به جیب چه کسانی می رود؟ آیا نباید
کسی اعتراض کند؟ چرا صدایتان در نمی آید؟!
•• چرا کسی تورم را کنترل نمی کند؟ سازمان
حمایت از حقوق مصرف کننده کجاست؟
••درباره اتفاقات قابل پیشبینی اما خنده دار
کارتون تام و جری ،می خواستم بگم که برای
من هم همیشه سوال بود .مردم رو فالن فرض
کرده بودند ،لعنتی ها!
•• بــانــک هــا ع ــاوه بــر ایــن کــه تنفسی بــرای
دریافت اقساط خود به مشتریان نمی دهند
بلکه مثل یک نامرد دیرکرد قسط را هم حساب
می کنند.
•• مشخص است که دل پری از سلبریتی ها
دارید .چون با کوچک ترین فیلم و کار اشتباه
هر بازیگری در صفحه مــشــاوره تا جایی که
میتوانید آن هنرمند را می زنید!
•• کارمند هستم و به دولت پیشنهاد می کنم به
جزکارمندان و کسبه ای که از ضربه اقتصادی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

این ویروس در امان بوده اند به بقیه هموطنان
برای دو ماه مبلغ حداقل پنج میلیون بالعوض
بدهد.شکرخدا کشورناداروفقیرنیستیم فقط
ازنظرمدیریت ضعف داریم ونظارت .اگر این ها
قوی بود دیگرشاهدرشد خاوری هاوزنجانی
ها نبودیم.
••به سختی برای درس خواندن فرزندانمان
هزینه غیرانتفاعی پرداخت می کنیم .حاال
با این وضعیت تعطیلی ها هیچ وجهی عودت
نمی شود و جالبتر اینکه حقوق معلمان را
هم به همین بهانه تعطیلی پرداخت نمی کنند!
••درب ــاره پــرونــده زندگی ســام باید بگم که
خاطره من از تــا موجــری برمیگرده به 15
سال پیش! اون روزهایی که میرفتم مدرسه
و زمانی که منتظر سرویس بودم ،شبکه یک،
ساعت 6صبح تام و جری رو پخش میکرد و من
میدیدم .یادش به خیر.
•• نمی دونــم چــه نفعی بــرای شما داردکــه
اص ــا از بازنشستگان تــامــیــن اجتماعی
مــطــلــب نــمـینــویــســیــد؟ مــثــل آب خـــوردن
حــق و حــقــوق اون هــا رو پایمال مــی کنند
ومتاسفانه شما درخواب عمیق فرو رفته اید.
خراسان :مخاطب گرامی ضمن تشکر از توجه
شما،مستحضرباشیدبارهادرصفحاتمختلف
مطالبی درباره مشکالت بازنشستگان تامین
اجتماعی کار کردیم .مثال در آخرین شماره
از روزنامه  3اردیبهشت ماه به افزایش نیافتن
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداختیم
و تیتر مطلب را هم در صفحه اول آوردیم.
•• چراقانون جدید حمایت ازازدواج جوانان
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج500میلیون
ریالی بادوره بازپرداخت هفت ساله بادریافت
یکضامنمعتبروسفتهشاملجوانانیکهتاریخ
عقد شان قبل ازفروردین ماه سال96بوده است
نمی شود؟ مگرآن ها چه گناهی کرده اند؟
••دولــت آقــای روحــانــی بــا پــرداخــت وام یک
میلیونی معیشتی به مردم معلوم نیست که چه
اقتصادی برای آینده زندگی مردم درنظرگرفته
است؟
••از اجرانشدن عدالت اجتماعی ناراضی و

نمابر05137009129 :

دلشکسته ام .چرا بین حقوق دریافتی کارمند
و کارگر از فرش تا عرش فاصله است؟
•• به اون خانمی که از سر و وضع شوهرش ایراد
گرفته که قشنگ لباس نمی پوشه و ...بگید بره
پای اون مرد زحمتکش رو ببوسه با این اوضاع
بیکاری توی جامعه.
•• در صفحات زندگیسالم یک نظرسنجی
بگذارید تا ببینیم کدام ستون ،پرخوانندهترین
ستون است؟
•• یادم خواهد ماند که درسال۹۴به بهانه واهی
یارانهمانراقطعکردید،طرحمعیشت پرداخت
نکردید و به بقیه هم میهنان عزیزم یک میلیون
تومان وام با منت قرار است پرداخت کنید .شما
هم یادتان باشد دنیا دار مکافات است!
•• از کرونایاب ابداعی برادران چه خبر؟ به امید
خدا همین جور ،همه مشکالت حل خواهد شد
و اوضاع اقتصادی رو به راه می شود .فقط خدا
کند غربی ها ایده برادران ما را ندزدند.
•• شبکه های تلویزیونی ایرانی فقط خبرهای
کشور آمریکا را بــه خــود اختصاص داده و از
خبرهایداخلیکشورمانچیزیموجودنیست.
انگار شهروندان آمریکایی باید از تلویزیون ایران
خبرهای خودشان را دنبال کنند!
•• بهخداخستهشدمازدستاینصاحبخونه!
حدود دو هفته است خانه ام را تخلیه کرده ام
ولی هنوز هم به پول رهنی که دادم ،نرسیده ام.
هر روز امروز و فردا می کنه .آدرسی از خانه اش
هم ندارم که برم آن جا ببینمش .جواب تلفن را
هم نمی ده .شما را به خدا مرا راهنمایی کنید.
بنگاه هم جواب درستی به ما نمی ده.
ن یا ضد
ن درما 
ش دارو یا قرصیا واکس 
••ای کا 
س کرونا کشف ،تولید و ساختهمی شد!
ویرو 
••چرا سهمیه بنزین آژانس ها را نمی ریزند؟
هرنوبت یــک مــقــداری ازش کــم مــی کنند،
این ماه هم که هنوز نریختند .توروخدا کمی
هم به فکر این قشر زحمتکش وضعیف باشید
که اگــه یک روز کــار نکنند شب باید گرسنه
بخوابند.
••آه!منمعلم هستم وچقد ربرایبازگشایی
وحضوردرمدرسه دلمتنگشدهاست.

