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سیا علیه بن سلمان؛ فرضیات و
پیامدها
شــش هفتــه پــس از مــرگ مشــکوک جمــال خاشــقچی در
کنسولگری عربستان در اســتانبول ،آژانس اطالعات مرکزی
آمریکا  -سیا -در گزارشی محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی
را آمر این قتل معرفی کرد .در گزارشــی که برای نخســتین بار
واشنگتن پست فاش کرده  ،آمده اســت :سیا با اتکا به مدارکی
از جمله تماسهای تلفنی میان خالد بن سلمان ،برادر ولیعهد
و سفیر عربستان در واشنگتن با جمال خاشقچی و همچنین،
دیگر تماسهای تلفنی برقرار شــده در این زمینه به این نتیجه
رســیده که قتل این روزنام ه نگار بدون اجازه محمد بن سلمان
ممکننبودهاست.
ایننخستینباراستکهیکنهاداطالعاتیدرآمریکا ،ولیعهد
عربستانرابهدستداشتندراینقتلپرسروصدامتهمکرده
اســت .در حالی که پیش از این ،دونالــد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا بــرای رهایی بــن ســلمان از مخمصه ایجاد شــده ،قتل
خاشقچی را به «عوامل خودسر» نســبت داد و مدتی بعد دولت
آمریکا ،روایت سعودی ها از دخالت معاون دستگاه اطالعاتی
عربســتان در ایــن قتــل را تایید کــرد ،روایتــی کــه در آن هیچ
اشارهایبهنقشمحمدبنسلماننشدهاست.
اکنون با خبری که از سازمان ســیا به رسانه های آمریکایی درز
کرده است ،قدرتمندترین مرد عربستان در مظان اتهام آمریت
قتلیکروزنامهنگارقرارگرفتهاست؛اتهامیکهاگرثابتشودیا
حداقل،ازسویجامعهجهانیموردپذیرشقرارگیرد،عربستان
بابدترینبحرانسیاسیپسازتاسیساینپادشاهی،حتیبدتر
از حادثه 11سپتامبر 2001که در آن 15تبعه سعودی مراکز
اقتصادیونظامیآمریکاراهدفقراردادند،مواجهخواهدشد.
اما چرا سرانجام سازمان ســیا محمد بن سلمان را به عنوان آمر
قتلجمالخاشقچیمعرفیکردهاست؟
برایپاسخبهاینسوال،سهفرضیهمحتملبهنظرمیرسد:
فرضیه اسناد :براساساینفرضیه،اسنادیکهترکیهدرسفر
جیناهاسپل،رئیسسیابهآنکارادراختیارعالیترینمقاماین
نهاداطالعاتیگذاشتهاست،قابلکتمانوپردهپوشینیست،
به ویژه این که به نظر نمی رســد اردوغان به کمتر از معرفی آمر
اصلی قتل خاشــقچی رضایت دهد .اطالعــات قطره چکانی
دستگاههایاطالعاتیترکیهنشانمیدهدکهگویاآنکارااسناد
معتبریدردستداردکهبراساسآن،آمریتبنسلماندراین
قتل مسجل شده است و آمریکایی ها نگران هستند افشاگری
هایترکیهدرنهایتبهرسواییبزرگیبرایواشنگتنبدلشود.
ازاینرو،سیاپیشازاینکهخیلیدیرشود،سرانجاممشارکت
ولیعهدسعودیرادرقتلخاشقچیموردتاییدقراردادهاست.
فرضیه تهاجم دولت پنهان:اینفرضیهمبتنیبرادامهجدال
اطالعاتی " دولت پنهان " با محوریــت جامعه اطالعاتی ایاالت
متحده با دولت ترامپ اســت .این جدال که پیــش از برگزاری
انتخابات ســال 2016بر ســر موضوع دخالت روســیه در این
انتخابات و اتهام تبانی ســتاد انتخاباتی ترامپ بــا روس ها آغاز
شد،اکنونبهحوزههایدیگرازجملهبحثعربستانگسترش
یافتهاست.براساساینفرضیه،گروهیازنخبگانسیاسی-
اطالعاتیدرآمریکادرتالشهستنددرمسیرهمسوییتوجیه
ناپذیر دونالد ترامپ با محمد بن ســلمان اخــال ایجاد کنند و
کاخسفیدرابهواکنشدرقبالرفتارهایجنجالیوهزینهساز
ولیعهدسعودیمجبورسازند.
فرضیه باج خواهی ترامپ   :براساساینفرضیه،هماهنگی
کامــل میــان کاخ ســفید و ســازمان ســیا بر ســر موضــوع قتل
جمال خاشقچی در جریان اســت به گونه ای که با متهم کردن
قدرتمندتریــن مــرد عربســتان ،دربار ســعودی بیــش از پیش
سیاســت های تعیین شــده از جانب دولت ترامپ ،بــه ویژه در
موضوع اتمام جنگ یمــن ،پایان دادن به تحریــم قطر ،کاهش
قیمتجهانینفتوازهمهمهمتر،پرداختهزینههاینظامی
 امنیتی آمریکا در قبال دو جنگ افغانســتان و عراق و برخورداحتمالیباایرانرااجابتکند.دراینفرضیه،کاخسفیدنقش
پلیس خوب و مجموعه نخبگان سیاسی ،اقتصادی و رسانه ای
آمریکا نقش پلیــس بد را برای ریــاض بازی می کننــد تا این که
سرانجام ،ولیعهد سرکش سعودی نقش تعریف شده از جانب
واشنگتنرابپذیرد.
بههرحال،فارغازاینکهبراساسکدامفرضیه،سازمانسیادر
موضوعآمریتقتلخاشقچی،انگشتاتهامرابهسویمحمدبن
سلماننشانهرفتهاست(البتهممکناستمجموعهایازاینسه
فرضیهنیزقابلتصورباشد)شاید تاثیرچنینرویکردبیسابقه
ایبرمناسباتواشنگتن-ریاضازاهمیتبیشتریبرخوردار
باشد.پذیرشتدریجینهادهایقدرتدرآمریکا مبنیبرآمریت
بنسلماندرقتلخاشقچیدوپیامدسرنوشتسازدارد.
نجات پادشــاهی :رفتارهــای مخاطره آمیز ملک ســلمان در
بازگذاشتن دست فرزندش ،محمد ،آینده پادشاهی عربستان
را در هاله ای از ابهام فروبرده اســت .محمد بن سلمان به بهانه
اصالحات در کشــور به شــدت محافظه کار و سنتی عربستان،
جعبه پاندورا (جعبه ای که بر اســاس اساطیر یونانی ،سر منشأ
تمامی بدی ها و شــوربختی های نوع بشــر اســت ) را باز کرده
است که ســرانجام آن می تواند اعتراضات گسترده اجتماعی
از نوع قیام های مردمی در جهان عرب ،تضعیف پایه های نظام
سلطنتیمطلقه،رشدجریانهایافراطیازنوعوهابیت،صدور
خشونت به منطقه و در نهایت ،فروپاشی پادشاهی آل سعود در
یکیازحساسترینکشورهاومناطقجهانباشد.ازاینرو،چه
بسا آمریکایی ها به بهانه قتل خاشقچی جراحی سیاسی را در
عربستانبهکارگیرندتاباخارجکردنمحمدبنسلمانازچرخه
جانشــینی پادشــاه ،فرد معقول تر و همراه تری را بین خاندان
پرشمارآلسعودبهجایملکسلمانبنشانند.
مهار پادشاهی :به نظر می رسد از دید مقامات ارشد دولت
آمریکا ،عربستان زیر لوای محمد بن سلمان از کنترل خارج
شــده و اگر در نهایت وی بر تخت پادشــاهی نفــت خیز ترین
کشــور جهان عرب بنشــیند ،این کشــور را به دردسر واقعی
برای جهان غرب از جمله آمریکا بــدل خواهد کرد .مخالفت
با پایان جنگ در یمن ،اصرار به ادامه محاصره قطر ،بازداشت
چند روزه نخست وزیر لبنان و بگو مگوهای کم سابقه با رئیس
جمهور آمریکا بر سر موضوع پرداخت پول از جانب ریاض برای
تامین هزینــه چتر امنیتی این کشــور ،از دید ایــاالت متحده
قابل پذیرش نیســت .از این رو ،آمریکا قصد دارد پیش از این
که محمد بن ســلمان به صدام ثانی بدل شــود ،عربســتان را
مهار کند و ایــن تصمیم نیز از مدت ها قبل از قتل خاشــقچی
در آنــکارا گرفته شــد؛ زمانــی که کنگــره آمریــکا در حرکتی
دو حزبی و در اقدامــی مغایر با تالش دولت وقت این کشــور
قانون " عدالت علیه حامیان تروریســم " موســوم به جاستا را
تصویب کرد.

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

معرفی استانداران پیشنهادی در روزهای آینده به دولت
پورعیسی»،معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریخراسان
شمالیو«مشیرالحقعبدی»،معاونهماهنگیاموراقتصادی
استانداری خراسانجنوبی ،با حفظ سمت به عنوان سرپرست
استانداریهایمحلخدمتخودتعیینشدند.سخنگویوزارت
کشوربابیاناینکهدرروزهایآیندهاستاندارانپیشنهادیاین
استانهابههیئتدولتمعرفیمیشوند،تاکیدکرد:تاانتخاب
استانداران جدید ،همه امور استان ها توسط سرپرستان انجام
می شود تا خللی در پیشــبرد برنامه ها به وجود نیاید.سامانی با
اشاره به مشمولیت معاون سیاســی وزارت کشور در قانون منع
به کارگیری بازنشستگان گفت :وزیر کشــور ضمن قدردانی از
زحمات «اسماعیل جبارزاده» ،معاون سیاسی وزارت کشور ،در
حکمی «بهرام سرمست» ،مدیرکل سیاســی این وزارتخانه را با
حفظسمتبهعنوانسرپرستاینمعاونتمنصوبکرد.

ماجرای عجیب معارفه یک مدیر کل در خراسان شمالی

پست اشتباهی!

اسعدی -آیین تکریم و معارفه مدیرکل جدید پست خراسان
شمالی روز گذشــته در حالی برگزار شد که اشتباهی عجیب
دراینآیینرخدادومعارفهایبیسابقهرادراستانرقمزد.به
گزارش خراسان حکم مدیرکل جدید پست خراسان شمالی
بهاسم«محمدخالقی»امضاشدهبودامادرلحظهتحویلحکم
ودرحالیکه«خالقی»چنددقیقهقبلازآنبهعنوانمدیرکل

ســخنرانی کرده بود ،حکم بــه «علیاکبر خانی» رســید که از
همهجابیخبر،بهعنوانمدعودرجمعمهماناننشستهبود.
این اتفاق پس از تماس تلفنی یکی از مسئوالن سازمان پست
کشوررخدادکهاظهارکردهبوداشتباهتایپیموجبشدهاست
«خالقی» به اشــتباه به عنوان مدیر کل پست خراسان شمالی
معرفیشودواینپستبایدبه«خانی»برسد.

مجبور به کوچک کردن برخی صفحات هستیم  ،حداقل فعال
به دلیــل مشــکالت در واردات کاغذ ،از امــروز تا اطــاع ثانوی
صفحات الیه روزنامه خراســان در قطع کوچک منتشر خواهد
شــد  ،همچنین ممکن اســت این موضوع در صورت ادامه روند
کمبود کاغذ در قطع بزرگ منجر به تغییر قطع تمامی صفحات
روزنامه شود .شایان ذکر است از آن جایی که بخش اعظم کاغذ
موردنیازروزنامههاوارداتیاست،طیماههایگذشتهافزایش
قیمتارزباعثافزایشقیمتنزدیکبهچهاربرابریمواداولیه
از جمله کاغذ شد که این موضوع منجر به تعطیلی چند روزنامه
و کاهش صفحات برخی دیگر از جمله روزنامه خراســان شــده
اســت البته با وجود گرانی و کمبود کاغذ طی چند ماه گذشــته
روزنامه خراســان تالش کرد طبق روال معمول منتشــر شــود.
اما متاســفانه طی هفته های اخیــر به دلیل بروز مشــکالتی در
واردات کاغذ  ،کاغذ های قطع بزرگ روزنامه وارد بازار نشــد به
گونه ای که مجبور شــدیم برای حفظ ابعاد گذشته ،کاغذ مورد
نیاز را از بــازار آزاد تهیه کنیم .در عین حال در چندروز گذشــته
و به دلیل تشــدید مشــکالت حاصــل از تحریــم هــا  ،موجودی
کاغذ در بــازار آزاد کم شــدو در نهایت این موضوع باعث شــد از
امروز برخــی صفحات روزنامــه را در قطع کوچک چــاپ کنیم .

امیدواریم وزارت صمت  ،ارشــاد و دولت محترم در اسرع وقت با
اتخاذتصمیماتیدرزمینهرفعمشکلوارداتوپرداختیارانهدر
تهیهکاغذاینمشکلپیشرویمطبوعاترارفعکنند.
واقعیت این اســت که روزنامه داری همیشه ســخت بوده است
اما این روزها کاری نزدیک به محال شده است .رکود طوالنی و
کاهشدرآمد،افزایشقیمتارز،افزایشهزینهها،خودتحریمی
هایکمرشکنیکهنتیجه تصمیماتعجیبوغریبوبیعملی
ها و بدعملی های وزارتخانه ها و سازمان های مربوط به واردات
کاغذ است و اگر مورد سوءاستفاده دشمن قرار نمی گرفت می
شدتبدیلبهچندینگزارششودوتحریمهایغیرقانونیبرای
رسانه مســتقلی مثل خراســان که تأکید می کنیم هیچ حامی
اقتصادی نــدارد ،شــرایطی را ایجاد کرده اســت کــه همین که
همچنان هســتیم صرفا نتیجه عنایت های الهی و لطف مردم و
خوانندگان روزنامه است .ما خاموش و بی صدا برای تقویت این
نهادفرهنگیمتعلقبهشماتالشمیکنیمکهایکاشکسیاز
مسئوالندولتییاحاکمیتیهماندکاهمیتیبرایتوجهبهاین
رسانهموثرقائلمیشد.خوانندگانمحترمخراسانازاینکهبا
روزنامهخویشصبورانههمراهیدازشماسپاسگزاریم.

حضور نمایندگان  100کشور در کنفرانس وحدت
اسالمی

دانش پور -دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب
اســامی از برگــزاری ســی و دومیــن کنفرانــس
بینالمللی وحدت اســامی با حضــور نمایندگان
صد کشور جهان اسالم و سخنرانی رئیس جمهور
در مراســم افتتاحیه این اجالس خبر داد .آیتا...
محســن اراکــی روز گذشــته در نشســتی خبــری
همچنین گفت :اجالس وحدت اســامی با شعار
«قدس ؛محور وحدت امت» از ســوم تا پنجم آذرماه
در ســالن اجــاس ســران در تهــران برگــزار مــی
شــود .آیت ا ...اراکــی از موافقت اســماعیل هنیه
،رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس برای حضور
در این اجالس خبر داد و افزود :البته بعید میدانم

که مصر به ایشان ویزای حضور در ایران بدهد و اگر
این فرصت فراهم نشود ،از طریق ویدئوکنفرانس
شــاهد حضور وی خواهیــم بود .دبیــرکل مجمع
جهانــی تقریب مذاهــب اســامی دربــاره حضور
نماینــدگان عربســتان در این کنفرانــس گفت :ما
وقتی از مهمانان دعــوت میکنیم ،دو برابر حضور
آنها پیشبینیهــای الزم را انجــام میدهیم ،اما
حاکمیت برخی کشورها با وحدت سازگار نیست
و مانــع حضــور نماینــدگان خود مــیشــوند .ما از
عربســتان نیز دعوت کردهایم ،اما بــه دلیل موانع
حاکمیت این کشــور ،احتماال آنها امکان حضور
نداشته باشند.

 60کیلومتر  2بانده سازی در خراسان جنوبی معطل
نصب تابلوهای رانندگی
فرخ نژاد -موضــوع چالش برانگیــزی که در کنار
روند طوالنی احداث راه های مواصالتی خراسان
جنوبی وجود دارد ،احداث و آسفالت قطعه هایی
اســت که تا مرحله نصــب عالیم پیش رفته اســت
اما به دلیل نداشــتن عالیم ایمنی قابل اســتفاده
نیست و معطل اقدام سازمان برنامه و بودجه برای
تخصیص اعتبار خرید عالیم اســت .حدود سه ماه
قبل مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در
گفت و گو با «خراســان » از احداث و آســفالت 70
کیلومتر از محورهای مواصالتی اســتان خراسان
جنوبی و انتظار برای نصب عالیم در آن خبر داد و
به این موضوع اشــاره کرد که هر چند هزینه خرید
عالیم باالست اما باید پیمانکاران این هزینه ها را
نقدی بپردازند و چون با اعتباری که در اختیار آن
ها قــرار می گیرد در قالب اســناد خزانه اســامی
اســت ،نمی توانند از پــس خرید عالیــم برآیند .به
همین دلیل باید با پیگیری و رایزنی با وزارت راه و
شهرسازی ،این منابع به صورت نقدی تامین شود.
حال با گذشــت این مدت اگر چه هنوز منابع مورد
نیاز برای خرید عالیم به صورت نقدی تامین نشده
اســت اما به گفته «مهندس جعفــری» پیمانکاران
برخی از قطعات ،خود این اعتبــار را تامین کرده و
نصب عالیم  34کیلومتــر از این  70کیلومتر را در
دســتور کار قرار داده اند ،هر چند طــی این مدت
 24کیلومتر دیگر از مســیرها آمــاده نصب عالیم

شــده اســت و اگر  36کیلومتــر باقی مانــده برای
نصب عالیــم را به آن اضافه کنیــم 60 ،کیلومتر از
شــریان های حیاتی آماده ،در انتظار نصب عالیم
است .وی گفت  34 :کیلومتری که پیمانکاران در
حال نصب عالیم آن هستند شامل  16کیلومتر از
محور بیرجند  -اسدیه ،پنج کیلومتر در محور مود-
سربیشه ،سه کیلومتر در محور خوسف – فدشک،
شش کیلومتر در محور طبس -یزد و چهار کیلومتر
در محور بیرجند  -قاین اســت .وی با بیان این که
پیگیری ها برای تامین اعتبار مورد نیاز محورهای
آماده شده تا مرحله نصب عالیم ،توسط وزارت راه
و شهرسازی از سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه
دارد افزود :اعتبار مورد نیاز که حدود شش میلیارد
تومان می شــود باید به صورت نقدی تامین شــود
تا پیمانــکاران بتواننــد عالیم را خریــداری کنند.
وی اظهــار کــرد 60 :کیلومتر دیگــر از محورهای
مواصالتی استان آسفالت شده و آماده نصب عالیم
اســت که با تامین اعتبار آن به صــورت نقدی ،می
توان این قطعه های آماده شــده را زیــر بار ترافیک
برد .به گفته وی از ابتدای سال گذشته در خراسان
جنوبی عملیــات اجرایــی  160کیلومتر باند دوم
محورهای خراســان جنوبی اجرایی شــده اســت
که  66کیلومتــر آن به بهره برداری رســیده و 94
کیلومتر دیگر آن آســفالت شده است و به زودی به
بهره برداری می رسد.

حرفمردم



انتصاب سرپرستان  ١١استانداری کشور

شرکت اول -سرپرستان ١١استانداری کشور که استانداران
شــان مشــمول قانون منع به کارگیــری بازنشســتگان بودند،
منصوب شدند .سید سلمان سامانی ســخنگوی وزارت کشور
در گفــت و گو بــا «خراســان» با اشــاره به اجــرای قانــون منع به
کارگیری بازنشستگان و اتمام مهلت تعیین شده در اجرای این
قانون ،افزود :وزیر کشــور ضمن قدردانــی از زحمات و خدمات
استانداراناین ١١استاندراحکامجداگانهاییکیازمعاونان
اســتانداران اســتان های آذربایجان شــرقی ،اصفهــان ،البرز،
تهران ،خراســان جنوبی ،خراســان رضوی ،خراسان شمالی،
ســمنان ،فارس ،قم و یزد را که مشــمول این قانون میشدند به
عنوان سرپرســت اســتانداری منصوب کرد.وی اظهار کرد :بر
این اساس« ،قربان میرزایی» ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توســعه منابع انســانی اســتانداری خراســان رضوی« ،مجید

طیحکمیازسویرهبرمعظمانقالب،مدیرجدیدجامعةالمصطفیورئیسهیئتامنایایننهادعالیحوزوی،معرفیشدند.بهگزارشخبرگزاریحوزه،آیتا...
علیرضااعرافی،مدیرپیشینجامعةالمصطفیالعالمیه،بهعنوانرئیسهیئتامناوحجتاالسالموالمسلمینعلیعباسی،بهعنوانمدیرایننهادعلمیمنصوب
شدند.جامعةالمصطفیالعالمیه،نهادیعلمیوبینالمللیاستکهدانشجویانیازسراسرجهاناسالم،بهتحصیلدرآنمشغولهستند.

تلفن051 37009111 :

•• این جانب سرپرست خانوار هستم و تا به حال سهام
عدالت نگرفته ام چون به من تعلق نگرفته بود حاال هم
بههرجامیروممیگویندسایتبستهاست.چهکنم؟
•• حقوق سربازان متاهل واقعا ناچیزه .من با 300
هزارتومنچهکارکنم؟اجارهبدهم،قبضپرداختکنم
یا به فکر خورد و خوراک باشم؟ فرماندهی شهرستان
زاوه هم که کال با مرخصی مشکل داره .از مسئوالن
محترمتقاضایرسیدگیدارم.
•• تا کی قراره این کی روش ،دستیاران بی شخصیت و
برخیازمسئوالنسازمانفدراسیونفوتبالروتحمل
کنیم؟آخهوقتیهیچکسیشمارونمیخوادچرا دست
ازسرفوتبالاینمملکتبرنمیدارید؟
•• ضمن تشکر از چاپ نامه دانــش آمــوز روستایی به
روزنامه خراسان واقعا این چنین گزارش هایی دردآور
است .منپزشکهستموخواستمازشماخواهشکنم
اگهامکانشهستمرابااینخانوادهآشناکنیدیانشانی
اینخانوادهمحترمرابرایمارسالفرمایید.
•• چرا روحانی با دروغ ها و وعده های الکی اش بازار را
دچاررکودتورمیکردهاست؟
•• خواهشمندم درصفحه حوادث بعضی مسائل را هم
درنظرداشتهباشیدوننویسید.
•• لطفا درباره مضرات مصرف چیپس وپفک گزارشی
تهیهکنید.وقتآننرسیدهکهتولیداینمحصوالتشور
وبیخاصیتکمیامتوقفشود؟
•• لطفا تاکسی های اینترنتی را هم به دستگاه کارت
خوانمجهزکنید.
•• درحــالــی کــه نــرخ دالر در حــال کــاهــش است
قیمت اجــنــاس افــزایــش مــی یــابــد واقــعــا چ ــرا ؟
ایـــن چ ــه جــریــانــی اســـت ک ــه فــقــط مــــردم زی ــان
می بینند؟
•• به نظر می رسید بعد از سریال «سایبان» رکورد آب
بستن به داستان تا مدت ها دست نیافتنی باشد ولی
با دیدن حوالی پاییز نظرم عوض شد .از قرار معلوم
تلویزیون کمر همت به فراری دادن اندک مخاطبان
باقیماندهخودبستهودراینکارموفقبوده!
•• جــدول متوسط پنج شنبه عالی بــود؛ حل جدول
کنارشچاپشدهبود!
•• از وام پنج میلیونی بازنشستگان کشوری با این همه
وعدهووعیدخبرینیست!
•• چــرا وزیــر بهداشت و دیگر مــســؤالن بــه اعتراف
خودشان متأسفانه کمترین توجه را به سالمت جسم
وروح مردم و بیماری های غیر واگیردارند که عامل
مرگ  70درصد ایرانی هاست و به دالیل اقتصادی
توجهی ندارند.

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• بااینهمهتبلیغتلویزیونیورادیوییبرایبازدیدشهر
رویاییپدیدهاگرواقعافعالودایراستودرآمدداردپس
چراحقسهامدارانشرانمیدهد؟
•• تحت پوشش بهزیستی هستم کــارت بانکی ام را
تعویضکردمسبدحمایتیبازهمندادند.چهکارکنم؟
•• جناب آقای روحانی شما که سبد حمایتی را فقط به
کمیتهامدادوبهزیستیمیدهیدبرایماکهشغلآزاد
داریم و با این گرانی ساخت و سازی وجود ندارد چطور
گذرانزندگیکنیم؟سبدحمایتیرابههمهبدهید.به
خداماهمبهشمارایدادهایم.دولتتدبیروامیدبرای
مردمتدبیریبیندیشیدوامیدرابهخانوادههابرگردانید
واینقدرفقطشعارندهید.
•• مسئوالن محترم دانشگاه آزاد وسما چرا ازحقوق
زیریکمیلیونمعلمانسمامالیاتکسرمیکنید؟این
قدردرحقمعلمانظلمنکنید.لطفابازرسانازمدارس
سمابازدیدکنند.
•• وقتی 90درصدزعفرانجهاندرکشورمانتولیدمی
شود پس واضح است که قیمت آن را هم ماباید تعیین
کنیم نه کشورهای مصرف کننده! ضعیف عمل کردن
خودمانباعثارزانفروشیزعفرانشدهاست.
•• حقوقهمهقشرهاباالرفتآیاوقتآننرسیدهحقوق
کارگران نیز یک تکانی بخورد؟ البدکارگران جزو این
مردمنیستند؟تابودهدرحقکارگراناجحافشده!
•• دالر از چهار تومن بشه  ۲۰تومن همون روز قیمت
تمامی اجناس گــرون می شه .حاال دالر  ۲۰تومنی
می شه ۱۲تومن ولی هنوز قیمت ها با دالر ۲۰تومنی
حسابمیشه!اینجاستکهمیگنبعضیکاسبها
انصافندارند!
•• چرا دولت انتظار دارد که متقاضیان دریافت سبد
حمایتی به کمیته امداد یا بهزیستی مراجعه کنند؟!
چرا با عزت انسان ها به نحو تحقیرآمیزی برخورد
می کند؟
•• لطفا مسئوالن سازمان هدفمندی یارانه هاصادقانه
وبـــدون هیچ گــونــه تبصره اعـــام کنند چــرایــارانــه
بازنشستگان فرهنگی درشهرستان شیروان راقطع
کردند؟نهحقوقنجومیدارندونهجزوثروتمنداناند؟
•• جدولجدیدچاپکردهایداماسوالهایآنمربوط
به روز پنج شنبه است! به عنوان یک قطب فرهنگی در
خراسانازشمابعیداست.
•• به نوزادهایی که در سال  97به دنیا آمده اند یارانه
نمیدهند.لطفاگزارشیدراینبارهکارکنید.
•• کاش نشانی روستا را درج می کردید تا کسانی که
کمکیمیخواهندداشتهباشندمراجعهکنند.خصوصا
نشانیایندانشآموزعزیزرا.

واکنشهایمردمومسئوالن بهنامهدانشآموزکالتیکهدرروزنامهخراسانمنتشرشد

چتر مهربانی قبل از بارش برف
دلنوشتهیکدانشآموزکالتیکهروزگذشتهدرروزنامهخراسان
به چاپ رسید ،واکنش های زیادی از سوی شهروندان به همراه
داشــت.چند روز قبــل نامه ای از ســوی یکــی از دانــش آموزان
روستایکالتبهروزنامهخراسانرسیدکهدربخشیازایننامه
آمده بود«:من یک دانش آموز هســتم که در یکی از روســتاهای
کالت تحصیلمیکنم .چوبهایقدیمیسقفمنزلمسکونی
مان شکسته است.وقتی که با مادرم حساب و کتاب می کردیم
 ،هزینه عوض کردن چوب ها  ،پالســتیک ،کارگر و اســتاد کار و
میخوسیمانویکشعلهبرقیکمیلیونوچهارصدهزارتومان
شــد .مادرم لبخندی زد و گفت «:پســرم اگر امســال زمســتان
،سقفخانهیاریکندوپاییننیایدتابستانسالآیندهانشاءا...
درستشمیکنیم».امامنمیدانمکهسقفخانهمافروخواهد
ریخت و هر شب با این وحشت در حالی که به سقف چوبی خیره
شده ام به خواب می روم .می دانم که تابستان آینده هم بهانه ای
برایدلگرمیمناست.دوسالاستکهصدایچکههایآبدر
لحظهدرسخواندنذهنمرابهخودمشغولمیکند.ازگذاشتن
بشقابزیرچکههاوتندتندپرشدنشخستهشدهایم.ازکشیدن
پالستیک روی فرش کهنه مان خسته شــده ایم.مادرم چند روز
قبل به یکی ازاعضای شــورای روســتا این موضوع را گفته بود،
اما در جواب مادرم گفته بودند ،بودجه ای برای این کار نداریم .
این داستان مشترک من و تعداد زیادی از مردم این روستاست .
کم کم فصل سرما نزدیک می شود و همکالسی هایم که لباس
گرم ندارند ،مثل من هر روز در سرما می لرزند  .در کالس درس
هر روز این ســوال را در حالی که دســت های مان از شدت سرما

سیاه شده اند از خود می پرسیم  «:زور سرما بیشتر است یا اصرار
ما به درس خواندن ؟» هیچ کدام از ما نمی دانیم چند سال دیگر
می توانیم دوام بیاوریم ».بعد از چاپ این نامه با عنوان(اگر برف
بباردکارمانتماماست) ازساعاتاولیهروزکاریدیروز،تماس
های زیاد مردمی برای کمک به خانواده این دانش آموز و اهالی
اینروستاشروعشد.پیرزنی 80سالهدرحالیکهبغضگلویش
را گرفته بود ،از پشــت تلفن می گفت« :از صبح که متن این نامه
را خوانده ام  ،بغض گلویم را گرفته و با خودم می گویم روا نیست
که سقف خانه من از آهن باشد و شب ها راحت بخوابم و مردمی
در چند کیلومتری من زندگی کنند که هر شب از هراس ریختن
سقفخانههایشانخواببهچشمشاننیاید.منیکحساب
بانکیدارمکهمقداریپولدرآنذخیرهکردهام برایروزمبادا .
همینمبلغراتماموکمالبرایکمکبهدانشآموزاناینروستا
میدهم،اگرچهاینمبلغزیادنیستولیدرحدتوانمکمکمی
کنم» پیرزن اصرار زیادی داشت تا قبل از سردتر شدن هوا برای
رفع مشکالت مردم این روســتا اقدامی انجام شود.چند دقیقه
بعدجوانیکهباتحریریهتماسگرفتهبود،میگفت«:مایکگروه
جهادیهستیمکهبرایکمکبهروستاییانبهروستاهایمختلف
میرویم،حاضریمدرقالبیکگروهجهادیبهاینروستابرویم
ومشکالترادرحدتوانمانحلکنیم».زنیکههمسرشنجار
بودودرروستایکالتزندگیمیکردنیزپسازچاپ نامهدانش
آموز کالتی در تماس با روزنامه خراسان ،گفت  «:از صبح که این
مطلبراخواندیمبههمراههمسرمتصمیمگرفتهایم،برایحل
مشکل این دانش آموز به روستای شان برویم و سقف خانه شان

نمابر05137009129 :

••اگه تمامی آقایون طی یک حرکت جهادی گوشی
هاشون رو بشکنند و بندازند توی سطل آشغال ،صفا و
عشقومحبتوگرمیبهمحیطخانوادههابرمیگرده.
•• نابلدیواشتباهاتمکرروپیدرپیدولتتاکیباید
ادامه داشته باشد؟ چرا شرف و عزت مردم برای دولت
مردانمهمنیست؟آنازوضعتوزیعارزاربعینواینهم
ازسبدحمایتیکهبایدبهکمیتهامدادرفت!
•• از سازمان بازیافت تقاضا می کنیم به هر منزل یا
آپارتمانشخصییامجتمعمسکونی،نایلونبزرگبرای
زباله خشک تحویل دهند تا با بازیافت زباله کشورمان
اقتصاد کشور رونق گیرد و اشتغال زایی شود و طبیعت
آسیبنبیند.
•• زمانی که یک فرد به مدت  30سال ازعمروجوانی
خودرادربدترینشرایطدرمرزودیگرنقاطکشورخدمت
کرده وباهزاران امید و آرزو به افتخاربازنشستگی نایل
می شــود ،تنهاخواسته او وخــانــواده اش پرداخت به
موقع پاداش و مطالباتش است که آن هم متاسفانه با
تاخیرهایطوالنیپرداختمیشود.
•• در روزنامه شما و شبکه خبر از قول آقایی می نویسند
 300تنگوشتگرموارداتیبهنرخمصوبوتخممرغ
شانهای13700تومانتوزیعشدهلطفاپیگیریکنید
کجا،کی،چگونه؟!
•• شوک درمانی به جانبازان کارمند :طبق جلسه
اخیر هیئت وزیــران ،بنیاد جانبازان هزینه درمان
راقطع وجانبازان رابه ادارات مربوط خود ارجاع
داده و ادارات تابعه اظهار بی اطالعی می کنند!
بنابراین جانبازان محترم سرگردان اند وکسی هم
جواب گو نیست.
•• آن چنان می گویید فالن مورد مانع ازدواج دختران
شده که انگار بعضی از پسران سالم و کاری و با غیرت
هستند و باز هم دختران ازدواج نمی کنند! واقعا این
پسرهای ابرو برداشته و بزک کرده می توانند شوهر و
پدرخوبیشوند؟
•• یکی از کشورهایی که در کمیته سوم اجالس ۷۳
مجمعسازمانمللرایمثبتبهقطعنامهحقوقبشری
ضدایرانیدادهاستعربستانسعودیاست.کشوری
کهفجایعیمنبهدستاشایجادشده.کشوریکههنوز
خون قتل فجیع خاشقچی خبرنگار از دستان کثیف
حکومتش می چکد  .تو خود حدیث مفصل بخوان از
اینمجمل!
•• 37سالمه ومجردم .قصد داشتم زن بگیرم ولی
بااین اوضاعی که تــورم داره کمرمردم رومــی شکنه
چطورداماد بشم؟ به خدا دوست دارم ازدواج کنم ولی
درتوانمنیست.

را تعمیر کنیم ».در ادامه واکنش ها از سوی شهروندان ،یک نفر
پرداختهزینههاییرابرایخریدلباسگرمتقبلکرد،یکنفر
همخریدمصالحترمیمخانهایندانشآموزراعهدهدارشد.برخی
از شــهروندان نیز با ارســال پیامک به این موضوع واکنش نشان
دادند.شوریکهدردلمردمبرایکمکبههم نوعانشانومردم
روستای«گرو»بهوجودآمده است،مثالزدنی است.هرکداماز
شهروندانکهباتحریریهتماسمیگرفتندبهشکلیاحساسات
شانرابیانمیکردند.
▪واکنش آموزش و پرورش

اما نکته قابل تامل ماجــرا این جا بود که از میــان تمامی ادارات
استان اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی در تماس با
تحریریهاعالمکردکهبهرئیسآموزشوپرورشکالتماموریت
داده مشکالت این دانش آموز و برخی دانش آموزان دیگر را در
اینروستابررسیکندتاازطریقهماهنگیباخیرانمشکالت
موجوددرحدامکانبرطرفشود.

▪اعالم آمادگی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس
رضویوسپاهکالت

در ادامه واکنش ها  ،مدیر موسســه آفرینش های هنری آستان
قدسرضوی درتماستلفنیباتحریریهروزنامهخراساناعالم
آمادگی کرد تا مشــکالت مربوط به خانه دانش آمــوز کالتی را
رفع کند .همچنین مطلع شدیم ســپاه کالت نیز پس از انتشار
نامه دانش آموز کالتی  ،از روســتای مربوط بازدیــد و برای حل
مشــکالت اهالی روســتای گرو اعــام آمادگــی کرده اســت .
شایان ذکر اســت  ،دیگر ادارات و مسئوالن هیچ تماسی مبنی
بر مشارکت در زمینه رســیدگی به مشــکالت این دانش آموز و
روستاییان ساکن در «گرو» نداشتند و تذکر این نکته ضروری به
نظرمیرسدکهمسئوالنبایددرمواجههبااینقبیلموضوعات
باحساسیتبیشتریبرخوردکنند.

خودروهایی که باید در سال  ۹۷معاینه فنی بگیرند
پلیس راهنمایی و رانندگی موظف به اعمال قانون
خودروهایی است که بر اساس قانون ،باید گواهی
نامه معاینه فنی دریافت کنند امــا کدام خودروها
ملزم به دریافت این گواهی نامه هستند؟
بــه گــزارش تســنیم ،براســاس اعــام پلیــس
راهنمایی و رانندگی ناجا با توجه به قانون الزامی
بــودن گرفتــن گواهــی معاینــه فنــی خودروها،
امســال ســه گروه از خودروها باید برای دریافت
معاینه فنی اقدام کننــد .طبق قانون خودروهای
ســواری داخلی و خارجی که از تاریخ تولید آنها

بیش از چهار ســال گذشته باشــد ملزم به گرفتن
گواهــی نامه معاینه فنی هســتند .بر اســاس این
گزارش مالکان خودروهای تولید داخل بهســال
ســاخت  1392و قبل آن ،خودروهــای وارداتی
ســال  2013و قبــل آن و همچنیــن خودروهای
عمومــی ســال  1395و قبــل از آن امســال باید
گواهی معاینه فنی وســیله نقلیه خــود را دریافت
کنند .پلیــس راهنمایی و رانندگی موظف اســت
خودروهای مذکور را که بدون گواهی نامه معاینه
فنی هستند اعمال قانون کند.
CMYK

