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شوی تبلیغاتی داعش
برای واشنگتن

این روزها هر از گاهی شاهد عملیات هایی با
برچسب داعــش در برخی کشورهای منطقه
هستیم .به تازگی نیز با شلیک بیش از  30راکت
در شهر کابل گمانه زنــی هایی از فعال شدن
هسته های داعش در افغانستان به میان آمد.
همچنین پیش از این داعــش مدعی شده بود
عملیات دانشگاه کابل کار آن هاست و اقداماتی
همانند آن در چند شهر دیگر انجام داده است .بر
اساس این اخبار داعش در حال قدرت گرفتن در
افغانستان است و به نظر می رسد پایگاه بعدی
داعش در غرب افغانستان (شرق ایران) خواهد
بود .به ویژه آن که ایغورها و گروه های عرب افغان
بخشقابلتوجهیازظرفیتبالقوهبرایپیوستن
به این گروه تروریستی را تشکیل می دهند .با این
حال شواهد خالف این ادعا را نشان می دهد؛
شواهد منتشر شده حاکی از آن است که در هر
عملیات تروریستی علیه دولت افغانستان و دیگر
دولــت های منطقه «داعــش» تنها گروهی بود
که چه موفق و چه غیر موفق مسئولیت عملیات
تروریستی را بر عهده می گرفت .از سوی دیگر
هرچند حضور داعــش در افغانستان غیر قابل
انکار است اما نمی توان گفت که داعش در این
کشور پایگاه اجتماعی دارد .چرایی برجسته
شدن این اخبار را باید در چند جا جست وجو کرد:
یک :دولت افغانستان در حالی پای میز مذاکره
قرار دارد که پیشتر توافق طالبان – واشنگتن
منتشر شــده بــود و اعــضــای هیئت مــذاکــرات

طالبان از کابل انتظار داشتند برای آن توافق
مذاکره کنند .این در حالی است که دولت و ملت
افغانستان آن را یک توافق خــارج از اراده ملی
می دانستند که تحمیلی است و هیچ منافعی از
شهروندان افغانستانی در آن دیده نمی شود.
فشار انتشار اخباری از حضور داعش به عنوان یک
گروه سیاه از یک سو و جدیت طالبان برای مقابله با
داعش از سوی دیگر این احتمال را به وجود آورده
که افزایش تنش های اخیر در کابل و بحران های
امنیتی بیشتر برای فشار به مقامات امنیتی ارگ
است تا زودتر از همیشه تصمیم به پذیرش شروط
طالبان یا دیگر تصمیمات کاخ سفید بگیرند.
دو :داعش هرچند قدرتمندی قبلی را ندارد اما
زنده است .هرچند دولت و حکومت نــدارد اما
هسته های فعالی در غرب آسیا دارد .اقدامات
اخیر در دیالی ،االنبار و حتی ادلــب نشان از
فعالیت داعش در این مناطق دارد با این حال
چرخش داعش به سمت افغانستان دیگر مسئله
داعــش در عــراق و سوریه نیست ،مسئله ای به
وسعت درگیر ســازی کشورهای بزرگی چون
هندوستان ،چین ،روسیه ،پاکستان و ایــران
خواهد بــود و تمامی دولــت هــای مجاور کابل
خــوب می دانند به هیچ عنوان اجــازه حضور
داعش را در هیچ سطحی نباید داد .در حقیقت
هرکشوری هم مخالف مذاکرات دوحه باشد از
بی ثباتی افغانستان نگران است و همین مسئله
می تواند در فشار به پایتخت های مختلف برای
همراهی با طرح آمریکا موثر باشد .در حقیقت
تبلیغات گسترده عملیات داعش در کابل بیش
از آن که واقعیت و تهدید امنیتی باشد ،یک اقدام
سیاسی و تبلیغاتی است تا کشورهای محیط
پیرامونی افغانستان به توافق دوحه به عنوان تنها
راهکار خروج از مشکالت تمکین کنند .این نکته
فراموش نشود که ماندن آمریکا در افغانستان
هزینه های پنتاگون را افزایش داده و ترامپ و
دولت های بعدی هم نمی توانند با طرح هایی
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هزینه نبرد در افغانستان را حتی از دوشیدن
کشورهای عربی تامین کنند .جنگ یمن هزینه
سنگینی بر دوش ریاض گذاشته و طرح سازش
هزینه هــای سرسام آوری به بحرین و امــارات
تحمیل کرده است.
سه :پرونده سنگینی از استرالیا در روزهــای
اخیر منتشر شد .پرونده ای که در آن  39شهروند
افغانستانی با قساوت تمام کشته یا سر بریده
شدند یا بعد از تجاوز و قتل با صحنه ســازی آن
ها را تهدید معرفی کردند .قــراردادن نارنجک،
کمربند انفجاری ،سالح جنگی و مواردی از این
دست در کنار شهروندان غیر نظامی فاجعه بسیار
بزرگی بود که بار دیگر افکار عمومی افغانستان را
با این پرسش مواجه ساخت که چرا باید نیروهای
خارجی در این کشور حاضر باشند .سروصدای
هــدف قــرار دادن کابل با  32موشک توانست
بخشی از سناریوی انحرافی رسانه ای را ایجاد
کند و ازفشار بر دولــت استرالیا و ائتالف ناتو
بکاهد.بر همین اساس باید گفت این عملیات
بیش از آن که کار داعش باشد ،یک شوی تبلیغاتی
است تا منافع آمریکا در آسیای مرکزی و حتی
غرب آسیا تامین شود .به نظر می رسد در این حوزه
تهران باید تصمیماتی جدی درباره افغانستان
و مسئله امنیتی در آن بگیرد .ظرفیت سازمان
همکاری شانگهای ،توافقات دو طرفه حوزه دفاع
مشترک و مواردی از این دست ،فرصت مناسبی
اســت تا کشورمان بــرای حــوادث اخیر دوبــاره
تصمیم بگیرد و طراحی سناریو داشته باشد.
فراموش نشود که مرز مشترک ایران و افغانستان
هر تصمیم و توافقی را تحت تاثیر قرار می دهد و هر
توافقی نیز بر امنیت ایران تاثیر می گذارد .بازی
سازی ایران در افغانستان و مقابله با هر نوع تحرک
داعش اهمیت ماجرا را چند برابر خواهد کرد .از
طرفیایرانمیتواندبهدولتافغانستاناینتعهد
را بدهد که جایگزین مناسبی برای خروج ناتو از
این کشور با همکاری کشورهای منطقه ای است.

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان تاکید کردند

ایمان و احساس مسئولیت پایه های اصلی گره گشایی بسیج است
در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان ،حضرت
آیتا ...خامنهای در پیامی بسیج را ثروت بزرگ
و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند .متن پیام
رهبر انقالب اسالمی که سردار سرتیپ بسیجی
محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل
قوا آن را در ارتباط ویدئو کنفرانسی با بسیج مراکز
استان ها و اقشار بسیج قرائت کرد ،به این شرح
الرحیم /بسیج یادگار
الرحمن ّ
است :بسم اّ ...
بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی،
و نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت و مجاهدت
است .در دفاع از کشور و استقالل و ثبات آن ،در
خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری ،در

فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های نوین،
در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی،
همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج
جلوه میکند .ایمان و عزم و احساس مسئولیت

و اعتماد به نفس ،پایههای اصلی این توانایی
ها و گرهگشایی هاست و این ها خود نعمت ها و
موهبت های خداوند است که باید با شکر الهی و
مراقبت دایمی ،آن ها را حفظ کرد و بر آن افزود.
بسیج ،ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران
اســت .دشمنان این ملت ،اکنون و همیشه در
این اندیشه بودهاند و خواهند بود که آن را نابود
یا بیاثر کنند .مسئوالن سازمانی و یکایک
بسیجیان عزیز خــود را موظف به ابطال کید
دشمن بدانند و با توکل و اخالص و برنامهریزی
به پیش روند .موفق باشید انشاءا. ...
سیدعلی خامنهای ۵/آذر ۱۳۹۹
ّ

تفاهم نامه  25هزارمیلیاردی با قرارگاه خاتم االنبیا(ص) برای توسعه خراسان شمالی
با حضور فرمانده قــرارگــاه خاتم االنبیا(ص)
تفاهم نامه  25هزار میلیارد تومانی میان این
قرارگاه با استانداری خراسان شمالی منعقد
شد که احداث محور اصلی میامی -سنخواست-
بجنورد از جمله موارد این تفاهم نامه است .روز
گذشته همچنین بیمارستان 64تختخوابی راز و
جرگالن کلنگ زنی شد و از امروز توسط قرارگاه
خاتم االنبیا(ص) تجهیز می شود.
به گزارش خبرنگار ما ،روز گذشته سردار «سعید
محمد» پس از سفر به اسفراین و بازدید از محور
میامی -سنخواست -بجنورد ،مسیر راه آهن
جوین به اسفراین و همچنین معدن آلبالغ
در استانداری خراسان شمالی حاضر شد و
این جلسه با امضای تفاهم نامه ای با  27بند
به پایان رسید .بر اساس اعالم معاون عمرانی
استاندار خراسان شمالی  10بند در حوزه راه و
شهرسازی 7 ،بند در حوزه نیرو 3 ،بند در حوزه
کشاورزی 5 ،بند در حوزه صنعت و معدن و  2بند

نیز در حوزه آی تی منعقد شد .فرمانده قرارگاه
خاتم االنبیا(ص) هنگام امضای این تفاهم نامه
با بیان این که این قرارگاه به عنوان یک شرکت
پیمانکار در کشور فعالیت می کند ،از مسئوالن
استان و همچنین نمایندگان خواست ضمن
تالش برای دریافت مجوزهای الزم به منظور
اجرای این پروژه ها و قرار گرفتن آن ها در بودجه
سال آینده کشور تالش کنند.
ســردار «محمد» با توجه به شرایط بودجه ای
کشور تهاتر با دولت را یکی از راه های تأمین
بودجه بــرای اجــرای این پــروژه ها دانست و با
اشاره به درخواست رئیس مجمع نمایندگان
خــراســان شمالی بـــرای در اخــتــیــار گرفتن
مجتمع آلــومــیــنــای جــاجــرم گــفــت :قــرارگــاه
خاتم االنبیا(ص) در استان های دیگر برای
اجرای پروژه ها تهاتر داشته است بنابراین راه
های قانونی برای این موضوع وجود دارد که
باید از سوی مسئوالن استان پیگیری شود و

کارخانه آلومینا می تواند یکی از گزینه ها برای
تهاتر باشد .وی همچنین با توجه به کلنگ
زنی بیمارستان  64تختخوابی راز و جرگالن
اظهارکرد :تجهیز کــارگــاه بــرای ساخت این
بیمارستان از روز آینده (پنج شنبه) آغــاز می
شود و در صورت دریافت مجوزهای الزم این
قــرارگــاه تــاش می کند در کوتاه ترین زمان
ممکن ساختمان این بیمارستان را تحویل دهد.
استاندار خراسان شمالی نیز در ایــن جلسه
با توجه به مشکالت خــراســان شمالی گفت:
مــســئــوالن اســتــان در هــر ســه قــوه بــا داشتن
هماهنگی و تفاهم الزم آمادگی دارنــد ضمن
استفاده از خدمات دولت برای رفع نداشته های
استان از تمام ظرفیت ها از جمله سپاه و قرارگاه
خاتم االنبیا(ص) استفاده کنند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• نمی دانم بعضی از نهادها یا سازمان ها را
که هیچ کارایی ندارند چرا منحل نمی کنند؟
فقط حقوق آن چنانی می گیرند مثل حمایت
از مصرف کننده و...
••دیشب ماشینم تو خونه پــارک بــود ،برام
جریمه تخلف آمــد! بعد هم گفتند اشتباه
ارسال شده! آخه تا کی ندانم کاری؟
••سازمان تامین اجتماعی توی این اوضاع
کرونا،کمیسیونهایپزشکیراتعطیلکرده
اســت .تکلیف ما بیماران چی می شه؟ من
خودم سرطان خون دارم و هفته ای یک دفعه
شیمی درمانی می کنم .لگنم را عمل کردم و
پالتین گذاشتم ،زخم معده داشتم و جراحی
کردم .عمال از برج چهار نتونستم سر کار برم.
بــدون هیچ درآمـــدی ،هزینه هــای سنگین
داروهام رو می دم و تا االن نتونستم هیچ پولی
از تامین اجتماعی بگیرم .حتی توانایی رفتن
سر چهارراه و گدایی را هم ندارم .االن مردن
بدون پول هم دردسره.
•• یک تفریح و دلخوشی داشتیم به نام «پلو
مرغ» همونم ازمون گرفتند .بعد می گن چرا
مردم افسرده شدن؟ چرا امید به زندگی کم
شده؟!
••تعطیلی مــغــازه هــا در خــیــابــان سعدی
و بسیاری از راسته هــای تجاری درمشهد
تعطیلی ظاهریه یعنی فقط کرکره را پایین
آوردنــد امــا داخــل مغازه هستند  .کافیه به
شماره روی کرکره زنگ بزنید تاصدای زنگ
خــوردن گوشی صاحب مغازه را پشت در
بشنوید! برای فهمیدن باز یا بسته بودن فقط
کافی است نگاهی به قفل مغازه بیندازید .اگر
قفل بود واقعا تعطیل است!
••کارگزاری آگاه قسمت سهام عدالت را از
صفحه اصلی سهام آنالین خودش چند روزی
است حذف کرده است.
•• ما ایرانی ها برای هر چیزی راه حل داریم.
مثال وقتی کسی پول نداره ،می گیم برو خدا
رو شکر کن که «سالمی» یا وقتی یکی مریض
می شه می گیم برو خدا رو شکر کن که هنوز
«زنده ای» یا وقتی یکی فوت می کنه می گیم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

خدا رو شکر که «مرد و راحت شد» .سال ها بعد
هم می گیم خوب شد مرد و این روزها رو ندید.
•• مــرغ تــوی محله ما شــده  45هــزار تومان
ولــی شما تــوی روزنــامــه مــی نویسید 35
هزارتومان! جرئت نوشتن حقایق رو ندارید
یا منافع تون به خطر می افته؟
•• ای آقــای سارقی که باتری ماشین پراید
یک مسافر کش بیچاره را که محتاج پول نان
شب کودکانش است سرقت کردی ،آیا رحم و
وجدان نداری؟!
••چقدر سخته پسرم دوساله شده ولی هنوز
نتوانستم برایش لباس ،کاپشن و کفش بخرم.
پسرم با لباس های کهنه مردم سر می کند و
از خودم خجالت می کشم .باز هم آفرین به
مردانگی همسرم که چیزی نمی گوید .موقع
نماز صبح وقتی پسرم خوابه می بینمش و
اشکم خودبه خود می ریزد .دعا می کنم خدا
برای همه درست کنه.
•• تمام دنیا تعطیل اند و به مردمشان کمک
بــاعــوض و وام هــای مختلف ،هزینه های
درمانی ودن ــدان پزشکی ،کــاال و خــودروی
خدماتی و امور ساختمانی ،ودیعه مسکن،
اشتغال و...با اقساط طوالنی مدت و تنفس و
توقف اولیه اقساط می دهند تا مردم درشرایط
بحرانی کروناسالم بمانند .حاال دولت ما یک
وام یک میلیون تومانی اوایــل سال فقط به
سرپرست های خانوار داده و اقساط اش را از
یارانه کم می کنه!
••ســازمــان تــاکــســیــرانــی مــشــهــد! مــن یک
تاکسیران هستم .بعد از 61سال هنوز نه بیمه
هستم ،نه خانه دارم و با یک تاکسی فرسوده
کار می کنم .یک سال با کرونا جنگیدم .اگر
کرونا بگیرم بمیرم به خدا خانواده ام خرج
یک روزشــون رو هم نــدارن .به دادم برسین.
شش نفریم.
•• چـهخــو شگــفــت فــامــیـل دور در فضا ی
مــجــازی :مــا بــایــد بنالیماز مــر غ کیلویی
۳۵تومن نه مرغسحر!
•• دولت اگر راست می گوید و می خواهد با
رعایت پروتکل های بهداشتی جلوی کرونا
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را بگیرد ،باید طی همین دو هفته کلیه پمپ
بنزین ها را در سراسر کشور تعطیل کند .حتی
از همین لحظه می تواند این کار را انجام دهد.
•• باورش سخته که بخوانیم و بشنویم عدهای
در حــال چپاول و غارتگری درایــن شرایط
خاص هستند .چقدر حرص و طمع؟ دیگران
کجا بــردنــد!؟ وقتی به هموطن خــود رحم
نکنیم از بیگانه ها چه توقعی داریم؟!
•• توی این مملکت کسی پیدا میشود که
حق همسان سازی ما بازنشستگان تامین
اجتماعی را از این دولت به اصطالح تدبیر
و امید بگیرد؟ چرا این قدر تفاوت فاحش
بین بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر
بازنشستگان وجود دارد؟
••بــرای من قبض آب آمــده و مصرف دو ماه
را زده  ۴۷هزار لیتر در صورتی که خانواده
سه نفره هستیم و حدود ۱۰روز در ماه خانه
نیستیم و کمترین مصرف آب را داریم .دقت
کردیم مــاه هــای قبل هم به همین صورت
بوده و ما هم متوجه نشدیم و پرداخت کردیم.
متاسفانه االن شرکت آب بدون این که کسی
رو بفرسته کنتور رو نگاه کنه یک چیزی از
خودشان می زنند و جوابگو هم نیستند.
••از مسئوالن آستان قدس که در این شب
هــای ســرد بــه کــارتــن خــواب هــا و معتادان
لباس گرم و غذا دادند ،کمال تشکر را دارم.
خداوند خیرتان بدهد .این ها هم بندگان
خدا هستند.
•• قوانین کشور باید بعد از دو دهه بازبینی و
بازنویسی شود .چون هیچ نسلی حق ندارد
برای نسل بعد تعیین تکلیف کند.
••ساعت 10:30شــب ،منزل بــودم و برایم
پیامک آمد که 200هزار تومان به دلیل تردد
غیر مجاز جریمه شدید .هر جا تماس گرفتم،
گفتند باید فــردا به اجراییات راهنمایی و
رانندگی مراجعه کنید تا مشکل حل شود.
سوال من این است چرا در این بحران کرونا
باید به دلیل خطای نکرده به پلیس راهور
مراجعه کنم؟ مگر من اشتباه کردم که باید
تاوان بدهم؟

کرونا،کشتی زعفران کاران را به گل نشاند
کشاورزان خراسان جنوبی پس از شیوع کرونا،
در بــازه ای به دلیل فــروش نرفتن یاقوت های
سرخ و انباشت آن در انبارها متحمل ضرر فراوان
شدند و حــاال در فصل بــرداشــت یاقوت سرخ
درگیر حواشی ناشی از شیوع کرونا و نبود کارگر
هستند.کرونا حاال سبب شده است تا زعفران
کاران دومین قطب تولید کشور متحمل زیان
های هنگفتی شوند چرا که به دلیل نبود کارگر
بــرای برداشت و پر کنی و نبود خریدار برای
گل ها ،مجبور به خشک کردن گل ها در سالن

شده اند.به گــزارش «خــراســان» بحران کرونا
سبب شد تا حتی برخی از زعفران کاران نقاطی
مانند سرایان ،فــردوس ،قاینات ،زیرکوه و...
برای تامین نیروی کارگری با خانه های کارگر
هماهنگی های الزم را چند ماه جلوتر از آغاز
برداشت انجام دهند و دستمزد کارگران را هم
پیش از موعد بپردازند اما اعمال محدودیت ها و
شیوع بی امان کرونا سبب شده است تا دهیاران
اجازهخروجروستاییانرابرایانجامکاربهخارج
از مناطق خود ندهند ،در نتیجه در این شرایط

بخشی از گل های زعفران در زعفران زارها
مانده است و آن هایی هم که موفق به برداشت با
تعداد کارگر اندک شده اند درگیر چالش پر کنی
وفروشنرفتنگلهاوپالسیدهوخرابشدنآن
هستند.به دالیل یاد شده ،امسال زعفران کاران
برخی نقاط شیوه ای جدید برای فرار از بحران
ضررهای ناشی از کرونا در پیش گرفته اند و
اقدام به خشک کردن گل های زعفران می کنند
تا در روزهای آینده با کمتر شدن اپیدمی کرونا
زعفران را از گل ها جدا کنند.

فرمانده نیروی زمینی
ارتش:امنیت مردم
خط قرمز است

خراسانرضوی در مشهد افزود :نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی ایران در ماموریتهای
خود عالوه بر تامین امنیت به آسایش مردم نیز
نگاه ویژهای داشتهاست .وی ادامه داد :در این
زمینه سعی شده به موضوعات دیگری از جمله
راههای روستایی و کمک به ساخت خانههای
بهداشت در نقاط مرزی نیز توجه شود .فرمانده
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
گفت:برایکنترلمرزهایکشورفقطبهحضور
فیزیکی سرباز اکتفا نمیشود بلکه تجهیزات

فنی قابل توجهی بــه کمک رصــد و کنترل
مرزها آمــده است.استاندار خراسان رضوی
نیز در این دیدار گفت :فعالیتهای اقتصادی
کشور مرهون امنیتی است که توسط نیروهای
مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران
تامین شده است .معتمدیان با اشاره به ضریب
اطمینان امنیتی کشور ،افزود :ارتش جمهوری
اسالمی ایران هر جا که ماموریت داشته ،عالوه
بر نقش امنیتی خود ،برای مرزنشینان نیز منشأ
خدمات بوده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتــش گفت :امنیت
مردم به عنوان خط قرمز ارتش است و با تکیه
بر همین نگاه ،قرارگاه شمال شرق این نیرو در
برقراری امنیت موفق بوده است .به گزارش
ایرنا ،امیر کیومرث حیدری در دیدار با استاندار

