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موگرینی :دسترسی فوری مردم یمن
به کمک ضروری است
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یادداشت روز
کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

پایان خالفت خون خواران
هزاران انسان بی گناه را قتل عام کردند ،هزاران زن را مورد
تجاوز قرار دادند ،عده ای از مردان را جلوی چشــم خانواده
های شان سربریدند و پوست شان را کندند! حتی تعدادی
کودکونوجوانراسربریدند،عدهایراباگلولهمستقیمتوپ
کشتند،گوشتوپوستواستخوانعدهایرازیرشنیهای
تانکهادرهمکوبیدند،بعضیرادرقفسآهنیکردندوزنده
درآبانداختند،برخیرازندهزندهسوزاندند،آنقدرکشتند
و ســربریدند و در آب انداختنــد که آب دجله قرمز شــد .این
جانیانآنهمباناممقدساسالموپیامبرمهربانیها،حتی
رویمغوالنوخونریزترینجانیانعالمراسفیدکردند!
قلمشرمداردکهبنویسداین«آدمنماها»یوحشیباهزاران
زن ایــزدی و غیرایــزدی در عراق و ســوریه چه هــا کردند!!
مدعیان خالفت و تشــکیل دهندگان دولت اسالمی عراق
و شــام (داعش) در این حدود شــش ســال و تا همین دو روز
پیش که از «بوکمال» سوریه این مرز گذرگاه بسیار حساس
بین سوریه و عراق و آخرین شــهر تحت سیطره شان توسط
نیروهای ســوری و جبهه مقاومت بیــرون رانده شــدند و به
بیابانهاهزیمتکردند،هرچهتوانستندبهپشتوانهدالرها،
تجهیزات  ،سالح های سنگین و ســبک پیشرفته و حمایت
هایآشکاروپنهانقدرتهایمنطقهایوفرامنطقهایودر
راسآناندولتآمریکا،سعودیهاوکمیپیشترترکیهوقطر
و...خونمردمراریختند.قتلعامهاکردندتابرایخالفت
«خودخوانده»برویرانههایعراقوشام،سرزمینایجادکنند
وبعدبهسراغمقصداصلی«ایران»بتازند،اینخونآشامان
حتینقشهچگونگیحملهوواردشدنبهکشورمانراعالوه
بر ترسیم در خیاالت و اوهامات خویش روی کاغذ هم آورده
بودند .این تروریست های تکفیری پس از طرح و اقدام برای
ده ها حمله تروریســتی باالخره با استفاده از یک منفذ22،
هموطنعزیزمارادرمجلسوحرمامامبهشهادترساندند.
رویایاینجالدانوحامیانمعنویومادیشانبه خصوص
وهابیت تکفیری ســعودی و برخی شیخ نشین ها از یک سو
و آمریکا و صهیونیست ها از دیگر ســو تجزیه سوریه به پنج یا
شش و عراق به سه یا چهار کشور و به دنبال آن ،مجاورکردن
تروریستهایتکفیریباایران،درهمشکستنستونفقرات
محورمقاومت،شکلدهی«خاورمیانهجدید»وخالصههمه
چیــز را در جهت منافع و تثبیت رژیم صهیونیســتی و دولت
آمریکاقراردادنوسرآخرمحاصرهوحملهبهایراناسالمیو
حذفوهدماسالمنابمحمدیبود.
آمریکاییهاگفتهبودندمبارزهباداعش 25تا 30سالطول
می کشد یعنی 30سال فروش تســلیحات  30،سال آتش
جنگراافروختهنگاهداشتن 30،سالکشتوکشتاروقتل
عام 30،سال قوی تر کردن اســرائیل و فروکاستن از ِع ّده و

ُع ّده مسلمانان و تضعیف آنان 30 ،سال ثروت مسلمانان را
تاراجکردن 30،سالترسونگرانیووحشتو...
اما بیــش و پیش از هرچیــزی لطف خداوند متعال شــامل
حال مردم ســوریه و عراق و همچنین ایــران عزیز  ،منطقه
و اسالم ناب شــد تا اول به برکت خون شهیدان و دعاهای
ولی ا ...االعظم و هوشیاری و استقامت ولی امر مسلمین
و همچنین آیت ا ...سیســتانی بارقه هــای امید و بصیرت
و دوراندیشــی در دل های مردم ،دیگر بــار بتابد و پس آن
گاه دل های مادران برای نذر فرزندانشــان در راه دفاع از
حریم و «حرم» زینب کبری و «حرم» های اهل بیت نرم شود
و نیروهای ارتشی و مردمی ســوریه و عراق روحیه بگیرند
و ســامانی اساســی بیابند و بــرای مقابله و بیــرون راندن
جالدترین متجــاوزان و خون ریــزان تاریخ از کشورشــان
عزم جزم کنند.
عامالنومزدورانودستپروردههایاستکباروصهیونیسم
این مولودهای خبیث جهــل و تحجر و تکفیر و خشــونت به
پشــتوانه حامیان خود ،شســت وشــوی مغزی هــواداران ،
اســتفاده از نگاه دو گانه غرب به مســائل گوناگــون از جمله
نوعنگاهبهمسلمانان،حمایتهایمالیوتجهیزاتیبرخی
شیخ نشین ها و بعضی کشــورهای منطقه و فرامنطقه ای و
البته خیانت برخی رجال سیاســی و نظامی عراق و سوریه
با جمع آوری ده ها هزار نیرو از حدود  83کشــور (آمارهای
متفاوتی درباره نیروهای داعش اعالم شده است .دیده بان
حقوق بشــر در اوت  2014این تعداد را  80هزار نفر اعالم
کرد)توانستندتاهمینچندیپیشبااعمالآنهمهجنایت
بیشازسهچهارمخاکسوریهودوسومخاکعراقراتحت
تســلط خود درآورند اما این روزها به لطف خداوند و همت و
ایستادگی محور مقاومت و جان فشــانی و «سردادن های»
پیروان راستین اسالم ناب و محبان اهل بیت پیامبر (ص) با
آزادسازی«بوکمال»ازچنگتکفیریهاتقریباهمهشهرهای
عراقوسوریهازلوثوجوداینخونخوارانپاکشدهاست،
البته تعدادی از بازمانده هاشــان به تازگی با حمایت آشکار
آمریکاازرقهمنتقلوجابهجاشدند،عدهایشاننیزمتواری
شدندودربیابانهاالنهکردند.
امابههرصورترسماخالفتخودخواندهخونخواراننابود
و از جغرافیای منطقه حذف شــد و می توان ادعا کرد بزرگ
ترین روز در مبارزه و شکســت تروریســم تکفیــری در تاریخ
رقم خورد اما باید توجه داشته باشیم که تفکر فرقه وهابیت
تکفیریهمچنانوجودداردومثلویروسدرجایجایدنیا
وبهخصوصمنطقهمنتشرشدهاستوتعدادیازبازماندگان
این شجره خبیثه ملعونه همچنان در «النه های بیابانی» در
عراق و سوریه نفس می کشــند و عده ای شان نیز هم اکنون
بهشکلهاوچهرههایگوناگوندرگوشهوکنارکشورهای
منطقهوجهانبهصورتآشکاریامخفیانهزندگیمیکنند
بنابراین همچنان نباید از «کینه» و «کمین» اینان و حامیان
مادیومعنویشانوپدرخواندههایفکریواعتقادیشان
غفلتشود.
پیروزی بزرگ و تاریخی و سرنوشت ساز مردان خدا و محور
مقاومت بر لشــکر جهل و جهود و تکفیر گوارا باد ،روح بلند
شــهیدان گران قدر مبارزه با داعش و حامیانش با شهدای
کربالمحشورباد.

تولیتآستانقدسرضویدرجمعمردمسرخسخبرداد

مساعدت 60میلیاردتومانیآستانقدس
برایصدور 10هزارسنداراضیموقوفهسرخس

تولیت آســتان قدس رضوی که بــرای بازدید
از طــرح هــای عمرانــی و فرهنگــی آســتان
قدس و بررســی مشــکالت مردم روزگذشته
به شــهر ســرخس ســفر کرده بود،درحاشیه
بازدید ازســرخس  از مســاعدت  60میلیارد
تومانی آستان قدس به روســتاییان محروم و
نیازمندشهرستانسرخسخبرداد.بهگزارش
آســتان نیوز،حجتاالســام و المســلمین
ســید ابراهیــم رئیســی در حاشــیه بازدید از
شهرستان سرخس در این باره گفت :آستان
قدس رضوی 10هزار اعتبار نامه را به اراضی
موقوفه ســرخس اعطا کرد و از مردم نیازمند
این منطقه حق تقدیمــی اراضی را که مبلغی
حدود 60میلیارد تومــان بود ،دریافت نکرد.
وی با بیان این که در حــوزه مدیریتی ،تولیت
آستان قدس رضوی اختیاراتی دارد که ما بنا
داریم از ایــن اختیارات به نفع مــردم محروم و
نیازمنداستفادهکنیم،افزود:هرزمانبرایما
این امکان و ظرفیت وجود داشته است ،از آن
شرایطوامکاناتبهنفعمردممحروماستفاده
کردهایم.ویدرادامهبابیاناینکهبابخشیدن
حق تقدیمــی  60میلیــاردی آســتان قدس
رضویمشکلتثبیتمالکیتاراضیموقوفه
 54روستای محروم شهرستان سرخس حل
شد ،تصریح کرد :به دلیل ناتوانی مالی مردم
روستاهای سرخس ،اســناد تثبیت مالکیت
ایــن اراضی بــرای مــردم ایــن منطقــه صادر
نمیشــد بنابراین با مســاعدت آستان قدس
رضویوکارشناسیهایانجامشده،اینحق
تقدیمی که مبلغی حــدود 60میلیارد تومان
بود ،بخشــیده شــد .به گفته حجتاالســام
والمسلمین رئیسی ،طبق قوانین موقوفات،
ســاکنان اراضی موقوفــه باید حــق تقدیمی

را به آســتان قدس رضــوی پرداخــت کنند تا
اعتبارنامههایآنهاصادرشودبنابراینمردم
روستاهای محروم ســرخس به دلیل ناتوانی
مالی امــکان پرداخت این مبلغ را نداشــتند.
وی یکــی از مأموریتهای مهم آســتان قدس
رضویبراساسمنویاتمقاممعظمرهبریرا
رسیدگی به نیازمندان و محرومان اعالم کرد
و گفت :امروز به لطف حضــرت رضا(ع) برای
 10هزار خانواده روســتایی اعتبارنامه صادر
شدکهباصدورآنمشکل 50هزارنفرازمردم
 54روستای نیازمند و محروم این شهرستان
برطرف شد.عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در ادامه ســخنانش ایجاد مــدارس امام
رضــا(ع) را از دیگر فعالیتهــای عام المنفعه
آستانقدسرضویدراینشهرستانبرشمرد
و افزود :توســعه یافتگی این منطقه وابسته به
استادانی اســت که در این شهرستان حضور
خواهند یافت بنابراین با در اختیار قرار دادن
یکــی از اراضی موقوفــه این آســتان مقدس،
مجتمع مسکونی 100واحدی امام رضا(ع)
برای استادان ساخته خواهد شد.به گزارش
خراسانرضوی ،حجتاالسالموالمسلمین
«ســید ابراهیم رئیســی» که در راس هیئتی
برای بازدید از طرح های عمرانی و فرهنگی
آســتان قدس و بررســی مشــکالت مردم به
شهر سرخس سفر کرده بود ،روز گذشته و در
دیدار با مردم این شهر در مسجد امام رضا(ع)
سرخس گفت :سرمایه گذاری خوبی دراین
شــهر انجام شــده اســت و امیدواریم شــاهد
توسعه و پیشرفت باشــیم  .مشروح این خبر
را می توانید در شماره امروز روزنامه خراسان
رضوی یا ســایت اینترنتی روزنامه خراسان
مطالعه کنید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

فعال فیلتر تلگرام در دستور کار نیست
دبیر شــورای عالی فضــای مجــازی اعالم
کــرد :مزیــت اســتفاده از پیام رســانهای
داخلی این اســت کــه اگــر در فعالیــت نرم
افزارهای خارجی به هر دلیلی محدودیتی
اعمال شد ،در فعالیت آن ها اختالل ایجاد
نشود.فیروزآبادی در مصاحبه اختصاصی
با خبرگــزاری صداوســیما با اشــاره به این
کــه فعال مســدود کــردن پیــام رســانهای

خارجی مانند تلگرام در دستور کار نیست،
افزود:البته امکان مسدود شدن برخی پیام
رسانها در آینده وجود دارد.وی گفت :همه
کانالها و شبکههایی که به طور غیر رسمی
و بــا بهره گیــری از نــرم افزارهــای خارجی
در کشــور فعال هســتند ،حتما در کنار آن،
از شــبکههای اجتماعی و پیام رســانهای
داخلی نیز استفاده کنند.

«فدریکاموگرینی»مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپابابیاناینکهبازگرداندندسترسیفوریوکاملکمکهایانساندوستانهوتجاریبراییمن،همان
طورکهدرقوانینبینالمللیانساندوستانهقیدشده،بسیارضروریاست،تصریحکرد«:دسترسیبخشهایعمدهایازیمنبهکاالهایانساندوستانهوتجاری
دوهفتهاستکهبهصورتمسدودباقیماندهوایندرحالیاستکهبنادردریاییوفرودگاههایتحتکنترلدولت(مستعفییمن)بازاست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••نامه مهم فرمانده سپاه قدس ،ســردار حاج
قاسم به فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری
حضرت آیــت ا ...خامنه ای دربـــاره پــایــان و
نابودی کامل داعــش؛ خــوش خبر باشی ای
نسیم شمال /که به ما می رسد زمان وصال/
رید ِ
الحمی َحماک ا – ...مرحبا مرحبا تعال
یا َب َ
تعال!
••امیدوارمباشکستونابودیداعشدرسوریه
سفرهای زیارتی به مقصد اعتاب مقدسه آن
کشوربیشازپیشرونقوگسترشپیداکند!
••پایانداعشدرعراقبایدآغازیبرایمحاکمه
حامیان داعش در دادگــاه های بین المللی و
گرفتن غرامت از آن ها باشد تا دیگر جرئت به
بازیگرفتنمردممنطقهرانداشتهباشند.
•• چرا دولت محترم سهام عدالت کارگرهای
ساختمانی را هنوز پرداخت نکرده است؟ در
شهرستان درگــز وضعیت اشتغال کارگرها
نابه سامان است و مردم چشم انتظارند .لطفا
رسیدگیکنید.
••کلیهکسانیکهدرساختوسازکارمیکنند
بههیچعنوانازآجر،سیمانوگچمصالحخاکی
نبایداستفادهکنندچونمقاومتاینهابیشتر
از 4ریشترنیستبایدازمحصوالتجدیدمانند
فوالد،فایبرگالس،آکاسیوو...استفادهشود.
••مقصربیمارستاناسالمآباداولپیمانکار،دوم
ناظر و سوم نظام مهندسی است .هر سه باید به
اشدمجازاتبرسند.
••چرا باید کمک  200هزار دالری هموطنان
خارجازکشوربهزلزلهزدگانغربکشورتوسط
وزارت خزانه داری آمریکا بلوکه شود؟ کجای
اینقانونبارعایتحقوقبشرسازگاراست؟!
••لطفا مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری
خــراســان شمالی راهــی بــرای نقل و انتقال
کارمندانبیندوادارهکلبگشایند.
••بازنشستهعزیزتامیناجتماعیکهدرروزنامه
دوشنبه از تاخیر پرداخت حقوق گفتید باید به
شمابگویمبدترازتاخیرپرداختحقوق،ضعف
اطالع رسانی به بازنشستگان در این باره است
کهتوهینیآشکاراست.
••آهنگپخشپیامهایبازرگانیبسیارخشن
و اعصاب خردکن است .لطفا آهنگ آرام پخش
کنید.
••از صدا و سیما می خواهم برنامه دورهمی را
بازپخشکند.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

•• این چه شرحی است که کنار عکس مشایی
زده اید! باکت رنگی به دادگاه رفتن مگر جرم
است؟ از روزنامه خراسان چنین کاری بعید
است!
•• از روزنامه تان بابت چاپ مطالب عبرت آموز
حــوادث سپاس گــزارم .شخصی را در محله
مان که بسیار بزهکار بود بعد از مدت طوالنی
به صورت اتفاقی به حالت بسیار خوبی دیدم و
متعجبشدموعلتایندگرگونیراجویاشدم
که او در پاسخ گفت اول توفیق خدا و سپس
مطالعهمداوماخبارحوادثروزنامهخراسان.
••اعتیاد و طالق به بیکاری و نداشتن حقوق
ثابتوبیمهبازمیگرددوازدستروانشناسو
مشاورخانوادهنیزکاریبرنمیآید.
••یک بسته کم حجم اینترنت از همراه اول
خریدم .هنوز پیامک تایید آن نیامده ،پیام آمد
کهبستهشمابهاتمامرسیده،جالباینکهپول
آنراهمکمکرد!
••جناب قربانی ،از خواندن مقاله پاداش خوب
لذتبردم.واقعاچرابعضیازمسئوالنمملکت
ماحافظهضعیفیدارندوزودهمهچیزرادرباره
فرانسهفراموشمیکنند؟
••ماجرای آن دختری که توسط ناپدری اش
هتک حرمت شده و حرف هایش در ستون در
امتدادتاریکیآمدهبودبسیاردردناکوزجرآور
بود .به نظر من باید چنین مجرمانی را در وسط
شهر سنگسار کنند تا برای چنین انسان های
پستوپلیدیدرسعبرتیباشد.
••بانک مرکزی می خواهد پــول خودمان را
بدهد،امروزوفردامیکند.اینیعنیچه؟
••چرا اطالع رسانی درستی درباره کارت های
ملی انجام نمی شود؟ اعالم کنند کسانی که
کارت ملی جدید گرفته اند کارت قدیم از درجه
اعتبار ساقط است .با کارت ملی قدیم به بانک
سامان مراجعه کردم رئیس شعبه گفت :ارائه
خدمات بانکی فقط با کارت جدید انجام می
شودپسچرااعالممیکنندکارتهایقدیمتا
آخرسالاعتباردارد؟
••نمی دونم چرا سایپا در تبلیغات کوئیک از
نمای عقب خودرو رو نشون میده! البد از نمای
جلومردممیفهمنکهایبابااینکههمونتیبا
 2استباکمیبزکدوزک!
••بهترین راهــکــار رفــع آلــودگــی خــودروهــای
ســواری و سنگین در شهرهای بــزرگ ایــران

نمابر05137009129 :

استفاده از سواری و کامیون های برقی ارزان
قیمت بدون پیش پرداخت و اقساط طوالنی و
بدونکارمزداضافهاست.
••لطفا بفرمایید برخی کارمندان تنبل و پر
طمطراق دولــت برچه اســاس و مبنایی برای
 12دقیقه کار مفید در روز باید این همه حقوق
ومزایابگیرند؟
••آقای نهاوندیان به مردم واقعیت رو نمی گی!
در پیشگاه خداوند هم می تونی این جور بگی؟
من هشت میلیون پول در فرشتگان گذاشتم
هنوزدومیلیونهمنگرفتهام!
••شهریور ،مهر و آبان هم تمام شد ولی از واریز
نقدیسودسهامعدالتخبرینشد!
••مسئوالنبهجایاقدامنمایشیحذفمدیران
بازنشسته و با تجربه ورزش ،جلوی فعالیت
بازنشستگان در ادارات مختلف را بگیرند که
باعث غصب فرصت های شغلی و بیکاری شده
اند.
••محرم امسال هم تمام شد ولی این که چه
درسیگرفتیممهماست!عمرماهممانندبرق
و باد می گذرد این که چه کار مهمی کردیم و
دست چند نفر را گرفتیم ،از گناه و فساد دور
شدیم یا از کالهبرداری و سرقت و قاچاق کم
شداهمیتدارد.
••اگر بازنشستگان محترم کمی سطح توقعات
خانوادهخودراتعدیلکنندیکجوانهمبیکار
نمیماندوهمسالمتهمانبازنشستهبهخطر
نمیافتد.خداوندرزاقمهرباناست.
••کشاورزی هستم که به علت نداشتن آب
کشاورزی به مشهد مهاجرت کردم و هم اکنون
با داشتن زمین کشاورزی برای خرج معیشت
کارگری می کنم .تنها امیدم بعد از خدا بیمه
سالمت بود امروز برای تمدید به بیمه سالمت
مراجعه کردم که گفتند بیمه سالمت قطع
شده و باید مبلغی برای بیمه ایرانیان واریز
کنید .تکلیف ما چیست؟ مسئوالن فکری به
حال ما بکنید!
••خانمی در تاکسی می گفت که تا دیر وقت
در مانتو فروشی کار می کند و صاحب آن جا
از او خواسته روزی چند خریدار را جذب کند و
متاسف بود از این طرز فکر بعضی از صاحبان
پوشاکوقصددارددیگرکارنکند!
••تشکر مــی کنم از همه دکترهایی کــه به
مراجعانخودروحیهمیدهند.

CMYK

