عاالول  6 ،1440دسامبر  ،2018شماره  ، 19979سال هفتادم.
پنجشنبه  15آذر  28 ،1397ربی 
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
َم ْن َل ْم ُی ْص ِل ْح نَفْ َس ُه َل ْم ُی ْص ِل ْح َغ ْی َر ُه.
هر کس خودش را اصالح نکند ،قادر به اصالح کردن دیگران نیست.
(غررالحکم ،حدیث )8990

مشهد اذان ظهر  11:22غروبآفتاب  16:16اذانمغرب  16:37نیمه شب  22:38اذان صبح فردا  4:59طلوعآفتاب فردا 6:29

...

تازههای مطبوعات
••اعتماد – این روزنامه با اشــاره به این که آمریکا ،اروپا
را برای تحریم ایران زیر فشار گذاشته ،تیتر جالب «بهانه
های بنی اسرائیلی» را بــرای این گــزارش خود انتخاب
کرده است.
••صبح نو – در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان
دولت و برخی دستگاهها احساس بنبست کردند و از رهبر
انقالب درخواستهایی کردند .براساس برآوردی نسبت ًا
دقیق ،مجموع مجوزهای صادرشده برای همه دستگاهها
معادل حدود پنج درصد مشموالن قانون است .درحالیکه
شنیده شــده آقــای روحــانــی فقط بــرای مجموعه دولت
بهدنبال مجوز ابقای  20درصد مدیران فعلی با تشخیص
داخلی دولت تا پایان سال 99بوده که با این درخواست
عام مخالفت قاطع شده است.
••فرهیختگان – این روزنامه در گزارشی با عنوان «بنزینی
که آتش تحریم را خاموش می کند» نوشت :در صورت
مدیریت مصرف بنزین و استفاده حداکثری از ظرفیت
تولید داخل می توان ساالنه  55هزار میلیارد تومان برای
کشور درآمد کسب کرد.
••ایران  -ابوالحسن نواب ،عضو جامعه روحانیت مبارز در
یادداشتی با عنوان «چهره واقعی رهبری» نوشت :آقای آل
هاشم ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز که شیوههای
متفاوتی مانند برداشتن نرد هها و حضور در استادیوم
برای تشویق یک تیم فوتبال را پیشه کرده ،به تازگی روایت
میکرد که «نگران شدم نکند رهبری از رفتارم ناراضی
باشند در حالی که وقتی از خودشان پرسیدم ،ایشان هم
تشویق و هم تأیید کردند ».رهبر معظم انقالب رهبر تحول
خــواه و با سعه صــدری اســت .اما آن چه برخی از ایشان
تصویر میکنند ،تصویر دیگری است.
••سازندگی -این روزنامه که ارگــان حزب کارگزاران
اســت ،عبارت «پیروزی پوپولسیم بر لیبرالیسم» را به
عنوان تیتر یک خود انتخاب کرد و در یادداشتی به قلم
محمد قوچانی نوشت« :اصالحات ساختاری همواره
دشمنان ساختاری دارد و امروز ماکرون رئیس لیبرال
جمهوری فرانسه با آن مواجه است و دیروز حسن روحانی
با آن مواجه بود ...سعید لیالز علت غایی شورش دی ماه
 ۹۶را بازگشت دولت روحانی از اصالحات ساختاری در
بودجه  ۹۷دانست .شورشی که در نهایت دولت را یک گام
به عقب برد ...همان اتفاقی که در سال های ابتدایی دهه
 ۷۰خورشیدی بر سر برنامه تعدیل اقتصادی هاشمی
رفسنجانی آمد و تعدیل ،تعدیل شد ...پیروزی پوپولیسم
بر لیبرالیسم البته ایران و فرانسه ندارد».
••جوان  -جزئیات الیحه بودجه سال  ۹۸کل کشور نشان
میدهد ،دولت وام قرضالحسنه ازدواج جوانان را ۱۵
میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس
ارسال خواهد کرد .این تصمیم در شرایطی گرفته شده
که بررسیها نشان میدهد منابع قرضالحسنه در اختیار
بانکها امکان افزایش مبلغ وام ازدواج تا ۳۰میلیون تومان
را میدهد.

...

انعکاس
••آفتاب نوشت :وزیر پیشین تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
روزنامه «توسعه ایرانی» به عرصه رسانه باز میگردد .علی
ربیعی قرار است در دور جدید انتشار روزنامه توسعه ایرانی،
ریاست شورای سیاست گذاری را عهده دار شود و با جمعی
از استادان دانشگاه و روزنامه نگاران شناخته شده  ،نشریه
ای تحلیلی را به فضای رسانه ای کشور ارائه کند .نیمه دی
ماه  ،زمان احتمالی آغاز دور جدید فعالیت این روزنامه
اعالمشدهاستکهمدیرمسئولآن  ،مسعودحیدریاست.
••تابناک نوشت:علی مطهری ،درباره انتخاب فرزند وی
به عنوان شهردار منطقه  17تهران،گفت :اطالعی در این
باره ندارم که آیا وی گزینه جدی برای شهرداری منطقه 17
هست یا خیر .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «گفته
میشود شما دنبال استیضاح وزیرکشور به دلیل امضا
نشدن حکم شهردار جدید تهران بودید اما به دلیل این که
فرزندتان گزینه شهرداری یکی از مناطق تهران شد از این
استیضاح انصراف دادید» ،اظهار کرد :بحثی که بنده مطرح
کردم ارتباطی به شهردار شدن فرزندم در منطقه 17تهران
نداشت .هیچ قول و قراری در این زمینه بین بنده ،شهردار
تهران و وزیر کشور رد و بدل نشده است.
••خبرآنالین نوشت  :به تازگی مؤسسهای در انگلستان
فهرستی تهیه کــرده که در آن کشورها بر اســاس قیمت
سوخت رتبهبندی شد هاند .در این فهرست که توسط
مؤسس ه ویگو منتشر شده ،ایران ارزان ترین قیمت سوخت
در جهان را دارد و سوخت در هنگکنگ نیز از تمامی
کشورهاگرانتر است .با  ۵۰یورو یا  ۵۶دالر برای خرید
بنزین مورد نیاز جهت پر کردن باک خودرو ،راننده میتواند
در ایران  ۳,۳۸۶کیلومتر ( ۲۱۰۴مایل) رانندگی کند و
قیمت بنزین به ازای هر لیتر تنها  ۲۷سنت خواهد بود .بعد
از ایران نیجریه قرار گرفته است که با این مقدار هزینه در آن
میتوان ۲۲۲۲کیلومتر رانندگی کرد.
••عصرایران نوشت  :رمضانی از مسئوالن دفتر رئیس
دولــت اصالحات از وضعیت دفتر سید محمد خاتمی،
رئیسجمهوری اسبق ایران میگوید :هم اکنون دفتری
نداریم .ایشان برای انجام امورشان جای خاصی ندارند و
وسایل دفتر هم در یک انباری نگهداری میشود.وی در
پاسخ به این که آیا نهادی برای واگذاری مکان جدید دفتر
پیشقدم شده یا توافقی صورت گرفته است یا نه ،توضیح
میدهد :منتظر اقدامات نهاد ریاست جمهوری هستیم.
بنا بود ساختمانی را بهصورت اجارهای یا شکل دیگری در
اختیار دفتر قرار دهند.
••جهان نیوز نوشت  :طی دو سال اخیر هربار که باهنر به
نحوی درباره خاتمی سخنان مالیم سیاسی گفته یا پرستیژ
گفت وگو با جریان اصالح طلب به خود گرفته ،نکته عجیب
این است که اصالح طلبان در جواب درخواست و پرستیژ
مذاکره باهنر به او توهین کرده اند!نکته عجیب درباره آقای
باهنرایننیستکهاصرارداردبههرنحویهرچندوقتیک
بار درباره خاتمی سخنان نرم و مالیم داشته باشد یا طرح
درخواستگفتوگوباجریاناصالحطلبرا بیانکند؛نکته
عجیب تر این است که ایشان درباره این همه توهین عجیب
و غریب اصــاح طلبان به خــودش سکوت می کند .در
هرصورت باید از آقای باهنر درخواست کرد اگر از توهین
به خود به راحتی می گذرد ولی به خاطر جریان اصولگرایی
دربرابراینهمهتوهینهایجریاناصالحاتسکوتنکند!

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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بدون موضوع

پنجمین ناکامی موشکیآمریکا درشورای امنیت



کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

سه شنبه شب هم در یک پیام توئیتری اقــدام آمریکا را
«سوءاستفاده مضحک از شورای امنیت» دانست و نوشت:
برایان هوک دو ماه پیش اعتراف کرده بود که موشک های
ایران خالف قطعنامه  2231نیست.
▪ادعای جدید رویترز :اروپا تحریم موشکی ایران را به
عنوان یک گزینه در دستور کار دارد

و قطعنامه هایش را اعمال کند ،حداقل باید این آزمایش
موشکی تحریک آمیز را یکصدا محکوم کند ».ظاهر ًا در
جلسه سه شنبه شب ،روسیه از جمله کشورهایی بوده که
با صراحت آزمایش موشکی ایران را مشروع دانسته است.
▪ایران :آمریکا سوء استفاده از شورای امنیت را کنار
بگذارد

در جلسه شورای امنیت نماینده کشورمان هم در بیانیه
ای با تأکید بر این که هیچ یک از موشک های بالستیک
ایران برای حمل کالهک هسته ای طراحی نشده اند،
آمده است :ایران هرگونه تفسیر خودسرانه مفاد قطعنامه
 2231را که طی آن از ایران خواسته شده است صرف ًا از
انجام هرگونه فعالیت موشک بالستیک «طراحی شده
برای حمل کالهک هسته ای» خود داری کند ،قاطعانه
رد میکند و آمریکا باید سوءاستفاده از شورای امنیت

...
قضایی

مشایی در دادگاه تجدید نظر حاضر نشد

فارس -جلسه دادگاه تجدیدنظر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق روزگذشته در شعبه 36
تجدیدنظر دادگاه انقالب به ریاست قاضی زرگر و مستشاران شعبه برگزار شد.با وجود اعالم قبلی و ابالغ وقت
دادگاه ،متهم پرونده از حضور در جلسه محکمه خودداری کرد اما وکالی وی در این جلسه حضور یافتند و به دفاع
از اتهامات مشایی پرداختند .این در حالی است که مشایی پیشتر گفته بود ،دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و به
همین دلیل از خودش دفاع نمی کند .

بــرای پیشبرد مقاصد شیطنت آمیز خود علیه ایــران را
متوقف کند.
▪ظریف :موشکهای ایران نقطه زن بوده و فقط برای
سالح متعارف طراحی شده اند

دیروز همچنین وزیر خارجه کشورمان در حاشیه جلسه
هیئت دولت با بیان این که خود آمریکاییها در دولت
گذشته و فعلی اعتراف کردند که نه برجام و نه قطعنامه
 ، ۲۲۳۱فعالیت ایــران را در زمینه موشکی ممنوع
نمیکند ،گفت :موشکهای جمهوری اسالمی با توجه
به این که نقطه زن است فقط برای سالح متعارف طراحی
شده است .وی افزود :با توجه به این که آمریکا ناقض برجام
و قطعنامه شــورای امنیت است ناچار است بــرای خود
پوششی دست و پا کند ،اما همانطور که دیدیم شورای
امنیت حاضر نشد این ادعای بیجا را بررسی کند .ظریف

پس از آن که برایان هوک در بروکسل از دیپلمات های
اروپایی خواست تا با تحریم موشکی ایران همراه شوند،
شامگاه سهشنبه چند دیپلمات اروپایی در گفتوگو با
خبرگزاری «رویترز» با بیان این که موضع محکم ایران
درخصوص برنامه موشکی ،اروپا را مستأصل کرده است،
گفتهاند:احتمالبازگرداندنگزینهتحریمایرانبهدستور
کار اتحادیه اروپا وجود دارد .به گزارش فارس این مقامات
اروپایی در عین حال اذعان کرده اند که با گذشت بیش از
یک سال از مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران ،موضع تهران
محکم و استوار بــوده و تأکید کــرده که برنامه موشکی
بالستیک آن دفاعی است و قابل مذاکره هم نیست .به
نوشته رویترز ،این موضع ایران ،اروپاییها را مستأصل و
فرسوده کرده است.
▪روحانی :اروپا باید در برابر سخن حق تسلیم شود

در همین حال رئیس جمهور کشورمان از تالش و فشار
اروپایی ها برای مذاکره موشکی با ایران پرده برداشت.
به گــزارش ایسنا دکتر روحانی با اشــاره به طرح برخی
اظهارات از سوی سران تعدادی از کشورهای اروپایی
درباره مذاکره با ایران در موضوع توان دفاعی ،تصریح
کرد :اروپا باید در برابر سخن حق تسلیم شود؛ با صراحت
به آن ها گفتهایم که اگــر بخواهند با ما راجــع به توان
دفاعیمان حرف بزنند ،برای ما قابل قبول نیست و ما
درباره توان دفاعی و دفاع از کشور خود صحبتی نخواهیم
کرد و معتقدیم که این توان باید ارتقا یابد.

...



احزاب

اعتراض خانه احزاب ایران به انحالل بیش از  100حزب قانونی کشور
فارس -رئیس کمیته اطالعرسانی خانه احزاب با بیان این که بررسی پرونده وضعیت احزاب در کمیسیون ماده
 10در جلسه مرکزی خانه احزاب بررسی شد ،گفت :خانه احزاب منتظر فهرست نهایی احزاب قانونی کشور برای
برگزاری مجمع عمومی خود است .کنعانیمقدم درباره  20حزب تایید شده از سوی کمیسیون ماده  ، 10گفت:
در حال رایزنی هستیم که تعداد احزاب قانونی کشور را از 70حزب بیشتر کنیم.وی گفت :به نظر ما انحالل احزاب
میتواند مسائل امنیتی و سیاسی را برای کشور به وجود آورد.

در جریان سفر به شهرستان سرخه و تعریف جوک در جمع مردم انجام شد

شوخی های رئیس جمهور با همشهری هایش!
محالت قدیمی شهر از جمله مسجد چهل ستون ،آب
انبار تاریخی و قدیمی سرخه ،یخچال طبیعی و دیگر
اماکن تاریخی سرخه نام برد و همچنین از برخی رفقای
دوران کودکی و نوجوانی ،معلم ریاضیاش و  ...یاد کرد
و گفت :قبال در سرخه حکایتی مرسوم بود که بارها از
سالخوردگان و قدیمیهای سرخه نیز شنیدهام و معموال
در این مواقع می گفتند«« :زنونابین» (زنوناون)  روحانی
در توضیح این لطیفه گفت :یک سرخه ای از دنیا رفته بود و
فرشته الهی آمد و گفت من ربک؟(پروردگارت کیست؟)،
جــواب داد« :زنونابین» .پرسید من نبیک؟(پیامبرت

کیست؟) پاسخ داد« :زنونابین» .پرسید ما کتابک(کتابت
چیست؟) باز جواب داد« :زنونابین» .این فرشته الهی
رفت به جبرئیل گفت این چه می گوید؟ جبرئیل گفت
من هم نمی دانم ،کجایی است؟ گفت سرخه ای است! او
هم گفت من هم هیچی نمی فهمم! جبرئیل گفت برویم
محضر حق و از خداوند بپرسیم باید چه کار کنیم؟ گفتند
هر سوالی می پرسیم می گوید زن و نون! گفت :او سرخه
ای است؟! »...روحانی افزود :حاال این داستان دنباله هم
دارد . ...شایان ذکر است معنای فارسی «زن و نون» «می
دونم اما نمیگم » است.

ماجرای زبان سرخه ای در نبردهای نظامی و دیپلماتیک

▪ماجرای «زنونابین»!

رئیس جمهور در این سخنرانی که به طور مستقیم از
تلویزیون نیز پخش میشد به روایتی از دوران کودکی خود
پرداخت و به زبان سرخهای خطاب به همشهریانش که
تعدادی از همکالسیهای دوران کودکیاش نیز در میان
آنان بودند خاطرات گذشته را زنده کرد .در میان سخنان
روحانی بیان عبارت سرخه ای «زنونابین» (زنوناون) از
زبان رئیسجمهور با خندههای ممتد و استقبال و کف
زدن های پی در پی حضار روبه رو شد و پس از آن نیز این
شوخی انعکاس زیادی در شبکههای اجتماعی داشت.
او با چهرهای خندان در میان همشهریان خود از برخی

دخترک سه سال بیشتر نداشت ،مادر برای سر زدن به پدر و
مادرش ساعتی از خانه بیرون رفته و هدیه کوچولو را به پدر
سپرده بود ،حاج ناصر روی تخت دراز کشیده و شاهد بازی
کودکانه دخترکش بود هدیه با پدر بازی «لباس فروشی»
می کرد ،لباس ها را یکی یکی از کمد کنار اتاق درمی آورد و
به پدر نشان می داد و می گفت این لباس را چند می خری؟
ناگهان کشوی کمد محکم بسته شد ،انگشت های کوچک
دخترک گیر کرد ،فریاد دخترک بلند شد هر چه سعی کرد
نتوانست انگشت های کوچکش را بیرون بیاورد ،صدای
گریه هایش بلندتر می شد از پدر کمک خواست بابا انگشت
هام گیر کرده و معصومانه گفت :بابایی انگشتام می سوزه،
خیلی درد می کنه بیا کمکم کن! بابا بیا چرا نمی آیی
کمکم کنی؟! بابا مگه منو دیگه دوست نداری؟! صدای
دخترک لرزان تر می شد و مروارید اشک هایش هر لحظه
بیشتر بر گونه هایش جاری ،پدر روی تخت گریه می کرد و
قلبش داشت از سینه بیرون می آمد .دخترک سرانجام به
هر زحمتی بود با فشار زیاد انگشت های کوچکش را بیرون
کشید بخش هایی از پوست انگشت های ظریف و نازک
هدیه کنده شده بود با همان حالت سراغ پدر رفت و گفت
بابا من صدات کردم چرا نیامدی دستام خیلی درد می کرد
و می سوخت چرا نیامدی؟!
من با تو قــهــرم!! امــا حــاج ناصر چگونه می توانست به
نازدانهاش به دخترک سه ساله اش بگوید و بفهماند که
من حاال دیگر آن قهرمان سابق تکواندوی اردبیل و کشور
نیستم و سال هاست روی تخت دراز کشیده ام و زخم جنگ
صدامیان را بر تن دارم!
حاج ناصر دستاری این بزرگ مدافع دین و میهن چگونه
می توانست برای دختر کوچولوی خود بگوید جانباز قطع
نخاع گردن یعنی چه؟ پس رو به دخترکش کرد و در حالی
که اشک در چشمانش جاری بود گفت گل بابا ،دختر نازم،
معذرتمیخوامکهنتوانستمکمکتکنم مرا ببخش ،با من
قهر نکن عزیز بابا! دخترک خود را روی سینه پدر انداخت
و اشک های پدر قهرمانش را با همان دست های کوچک و
زخمی پاک کرد .حاال آن دختر کوچولو ،نوجوانی شده و با
خواهر و برادر و مادر بزرگوار و عزیزشان دور شمع وجود پدر
می گردند و گل وجود پدر را در بوستان خوشبوی خانواده
می بویند و همچنان به رزمنده و سرباز و جان فدای دین و
قرآن و ایران افتخار می کنند.شنیدن این خاطره از زبان
خود حاج ناصر با آن لهجه شیرین ترکی و آن صداقت کم
نظیر حال دیگری دارد .کلیپ این خاطره با یک جست
وجوی کوتاه در فضای مجازی قابل دسترسی است.

...
دولت

معاون اول  :مشتریان جدیدی برای نفت خود پیدا کرده ایم

فرا خبر

رئیس جمهور کشورمان که در جریان سفر به استان
سمنان ،به زادگاهش شهر سرخه رفته بود ،ضمن تمجید
از مــردم این شهرستان ،در دیــدار صمیمی با مــردم ،به
بــیــان خــاطــرات و لطیفه ای دربــــاره لهجه ســرخــه ای
پرداخت .براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس
جمهور و ایسنا،دکتر روحانی روز چهارشنبه در جمع
پرشور مردم در حسینیه شهدای سرخه ،گفت :هر چند
همه استانها و همه ایران انقالبی بودهاند ،اما این واقعیت
است که انقالب در ایران از این سرزمین شروع شد .مردم
سرخه در این دیار معروف به ایمان بودند و یکپارچه پای
انقالب بودهاند و امروز هم هستند .روحانی افزود :در این
منطقه افراد انقالبی بودند که دهها نوبت دستگیر شدند و
به زندان رفتند ،اما ایستادگی کردند و برای پیروزی انقالب
مقاومت کردند .دکتر روحانی که سخنانش با تشویق پی
درپی مردم حاضر در محل سخنرانی همراه بود ،گفت که
هر لحظه به وطن و دیارم عشق ورزیده ام و در برابر لطف و
محبت شما کلمهای ندارم و با لهجه سرخهای گفت« :خیلی
دوستتان دارم...من همیشه به سرزمین و وطن و زادگاهم
عشق میورزم .اگر صدها روز در محلههای مختلف سرخه

قهر دختر  3ساله با پدر ...

هشدار نفتی جهانگیری به آمریکا

روحانی :در مذاکرات هسته ای از زبان سرخه ای استفاده می کردیم

قدم بزنم ،نمیتوانم خاطرات دوران کودکی را بیان کنم».
روحانی در ادامه به زبان سرخهای اشاره کرد و گفت :زبان
زیبای محلی سرخه از افتخارات ماست .در دوران جنگ
همواره بیسیمچیها از این زبان استفاده میکردند و در
این اواخر در مذاکرات هستهای نیز ما از این زبان استفاده
کردیم .از زبان سرخهای زیباتر اخالق ،ایمان ،محبت و
فداکاری مردم سرخه است.

طلوعآفتابفردا 7:01
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نشست شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران بدون بیانیه به پایان رسید

پنجمین تالش آمریکا برای محکومیت موشکی ایران
در شورای امنیت به د ِر بسته خورد؛ این بار اما فرانسه و
انگلیس هم پای کار بودند؛ اما نشست غیرعلنی شورای
امنیت شامگاه ســه شنبه بــدون حتی یــک بیانیه در
محکومیت برنامه موشکی ایران به پایان رسید؛ به شکلی
که منصور العتیبی نماینده کویت در سازمان ملل متحد
می گوید« :طرح موضوع آزمایش موشکی ایران در شورای
امنیت هیچ نتیجه ای در بر نداشت ،هیچ بیانیه یا قطعنامه
ای در این خصوص صادر نشد و توافقی نیز برای چگونگی
پیگیری این موضوع صورت نگرفت ».به گفته او اجماعی
در شــورای امنیت ســازمــان ملل در خصوص موضوع
آزمایش موشکی ایران وجود ندارد .پیش تر آمریکا چهار
بار موضوع موشک های ایران را در شورای امنیت مطرح
کرده بود ،اما هر بار به د ِر بسته خورده بود .با این حال این
بار جلسه به درخواست اروپایی ها تشکیل شده بود نه
آمریکا ،به همین دلیل انتظار می رفت حداقل بیانیهای
در محکومیت آزمایش موشکی ایران صادر شود اما این
اتفاق رخ نداد .هر چند کارن پیرس نماینده انگلستان در
سازمان ملل قبل از نشست شورای امنیت درباره ادعاهای
مربوط به آزمایش موشکی ایران در این که چنین آزمایشی
نقض قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت باشد ابراز تردید
کرده بود ،اما بعد از این جلسه انجام آزمایش موشکی از
سوی ایران را «رفتار ناهمسو» با قطعنامه  ۲۲۳۱دانست،
و گفت برای تعیین این که این قطعنامه نقض شده است
یا خیر به اطالعات بیشتری نیاز است .همسو با او نیکی
هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هم که از این سمت
استعفا داده است مدعی شد که آزمایش اخیر یک موشک
بالستیک از سوی ایران «خطرناک و نگران کننده» است
و جامعه جهانی نمی تواند این رفتار را نادیده بگیرد .او که
درخواست کشورش برای محکوم کردن ایران از سوی
دیگر اعضای شورای امنیت رد شده بود ،اضافه کرد« :اگر
شورای امنیت واقعا می خواهد ایران را پاسخ گو بشناسد
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سرخه یکی از شهرهای منطقه کهن قومس است و زبانشناسان گویش سرخهای را در گروه گویشهای حاشیهای
دریای خزر و زیرمجموعه گویشهای ایرانی نو غربی میدانند .ساختار دستوری و واژگان این گویش در کنار لهجه
سرخهای آن را از همه گویشهای جزیره و لهجههای ایرانی متمایز کرده؛ با این حال ،گویش سرخهای بعضا با
گویشهای لری ،مازندرانی و گیلکی اشتراکاتی در واژگان دارد.به گزارش مهر ،کلمات این گویش معموال پیچیده
است .به طور مثال« :بوبا» و «په» به معنای پدر« ،مانی» و «ما» معادل با مادر« ،دادیک» به معنای برادر بزرگ تر از خود،
«بریک» به معنای برادر کوچک تر از خود« ،دودو» به معنای خواهر بزرگ تر از خود و «خاکی» به معنای خواهر کوچک
تر از خود است! پیچیدگی زبان سرخهای وغیر قابل فهم بودن آن باعث شده بود در دوران دفاع مقدس ،در بسیاری از
موارد از گویش سرخه ای به عنوان زبانی مطمئن در ارتباطات مخابراتی و بی سیمی جبهه استفاده شود که این مسئله
مشهور است .جالب این جاست که اولین بار و در جنگ جهانی اول بود که آمریکایی ها از زبان مردم بومی کشورشان
برای برقراری ارتباط ایمن بین نیروهای خود استفاده کردند به طوری که در طول جنگ تعداد نیروهای بومی (سرخ
پوستان) برای انتقال پیام ها در نیروی دریایی آمریکا به  ۵۰۰نفر رسید .بعدها و در خالل جنگ جهانی دوم این
روش به شکل سازمان یافته تری مورد استفاده قرار گرفت تا جایی که کارشناسان نظامی آمریکا بر این باور هستند
که برخی از نبردهای مهم مدیون خدمات پیام رسانان سرخ پوست ارتش آمریکاست .بعدها این روش در ارتش آلمان
هم استفاده شد و امروزه از تجربیات بومیان آمریکا برای رمز گذاری مکاتبات ارتش آمریکا در قالب زبان کدگذاری
استفاده می شود .پیش از پایان مذاکرات هسته ای و توافق برجام در برهه ای که حسین فریدون برادر رئیس جمهور
در مذاکرات حاضر شده بود و این مسئله گمانه زنی هایی را سبب شد ،عباس عراقچی معاون یکی از اعضای اصلی
تیم مذاکرهکننده هستهای ،علت حضور حسین فریدون -برادر رئیس جمهور -در مذاکرات را زبان سرخهای اعالم
کرده بود .عراقچی گفته بود « :حسین فریدون ،رابط ما و رئیسجمهور بود .برادر رئیسجمهور ،مسائل خاص را به
زبان سمنانی و سرخهای از روحانی میپرسید».

مـــعـــاون اول رئــیــس
جمهور ایران با انتقاد از
یک جانبه گرایی آمریکا
در جهان گفت :ایــران
مشتریان جدیدی یافته
و نفت خــود را به آ نها
میفروشد .به گزارش
فارس اسحاق جهانگیری در گفتوگو با خبرگزاری ژاپنی
هشدار داد :من به جهان اطمینان می دهم که اگر ایران از
منبع اصلی درآمد خود محروم شود ،ما سکوت نخواهیم
کرد و در زمان مناسب اقدام الزم را انجام میدهیم .وی
همچنین خطاب به مقامات ژاپنی گفت« :ژاپن باید برابر
یکجانبهگراییآمریکاکهتهدیدیعلیهکشورهایمستقل
است و ممکن است فراتر از موضوع هسته ای ایران باشد تا
مسائل دیگر را در سراسر جهان پوشش دهد ،ایستادگی
کند ».به نوشته کیودو ،وی هویت مشتریان جدید نفتی
را آشکار نکرد و گفت که دولت ایران مذاکرات جدی را
برای فروش بیشتر نفت به روسیه و چین و دیگر کشورهای
آسیایی آغــاز کــرده اســت .بنا بر این گــزارش جهانگیری
همچنین پیش بینی کرد که ایران بتواند صادرات نفت خود
رابه سطح قبل از  4نوامبر ( 13آبان) حتی بعد از انقضای
معافیت از تحریمهای شش ماهه بازگرداند.
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سردار قاآنی :خطای موشک های یمنی ها تنها  10متر است
جانشین فرمانده سپاه قدس با بیان این که بچههای
انــصــار ا ...در یمن در کوتا هترین زمــان بــه فناوری
ساخت دقیق ترین موشکها دســت یافتند ،گفت:
این موشکها که  400یا  500کیلومتر برد دارد،
امروز تنها با  10تا  12متر تفاوت به نقطه اصلی اصابت
میکند و این امکانات ساخت همگی از طریق خود
بچههای انصار ا ...به دست آمده است .سردار قاآنی در
مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت یمن در دانشگاه
امام صادق (ع)  ،افزود :امروز انصارا ...یک قدرت در
منطقه شده است؛ این ادعا که ما در دریای سرخ دخالت
میکنیم ،درست نیست .همین بچههای انصارا...

هستند که جنگ را اداره میکنند .به گزارش تسنیم
وی با بیان این که جنگی که به مردم یمن تحمیل شد از
جنگ تحمیلی عراق به ایران بیمنطقتر است ،افزود:
در آن زمانی که جنگ به ما تحمیل شد صدام اعالم
کرد که قــرارداد  1975به عراق تحمیل شده است و
ما میخواهیم حق خودمان را بگیریم و با این منطق
به کشورمان حمله کرد.قاآنی با یــادآوری خیال خام
سعودی ها مبنی بر پیروزی یک ماهه بر یمن ،ادامه داد:
سعود یها  40سال است که مخفیانه امکانات جمع
کردند تا در ذهن و خیال خود تهدیدات را پاسخ بدهند،
اما در جنگ یمن این امکانات را به میدان آوردند.
CMYK

