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برخیز
که حجت خدا می آید

...

یادداشت روز
مصطفی غنی زاده

«معامله قرن» چاشنی انفجار جدید در منطقه
بهنظرمیرسدتصمیماتغیرمنطقیترامپونتانیاهومیتواندمشکالتمنطقهای
آمریکاواسرائیلرابیشترازاکنونسازد.انتقالسفارتبهقدس،بهرسمیتشناختن
حاکمیتبرجوالنوتروریستیدانستنسپاهپاسدارانانقالباسالمیتوسطترامپ
به شــخص نتانیاهو اعتماد بــه نفــس کاذب داده و در طرف مقابل تمامــی بازیگران
منطقهایرابامشکالتیازجنسهایمختلفمواجهساختهاست.ایناتفاقاتگرچه
درکوتاهمدتبهنفعنتانیاهوواسرائیلبهنظرمیرسد،امادربلندمدتمیتواندبقای
صهیونیستراباخطراتیبیشازپیشمواجهسازد.اسرائیلباکمکهاوحمایتهای
دولتهایغربیپایهنهادهشدهاست،حالاینکهچنینتصمیماتناگهانیبرخالف
قطعنامههایسازمانملل،اینحمایترابهشدتکاهشدادهواسرائیلرابهانزوادر
بینغربیانمیکشاند.ضمنآنکهبازیگرانمنطقهایرانیزبهواکنشوادارمیکند.
خبرهایی از جنبش خودگردان به گوش می رسد که قصد دارند از موضع به رسمیت
شناختن اسرائیل برگشته و عمال به دوران پیش از کمپ دیوید بازگردند؛ این یعنی
پایانیافتنرویایصلحبراساسدودولت.درطرفدیگرراهپیماییهایبازگشتکه
بهمشکلیاساسیبرایدولتنتانیاهوتبدیلشدهاستنیزدرفضایمیدانیرخداده
است .گزارش های منتشر شــده از محتوای آن چه آمریکایی ها آن را معامله قرن نام
نهادهاند عمالنشان میدهدنهتنهااینطرحبهآرامشوصلحدرمنطقهنمیانجامد
بلکه عمال به عنوان چاشنی دور جدید بحران در منطقه عمل خواهد کرد  .مهم ترین
نکتهسخنان اخیر وزیرخارجهآمریکادرکمیتهروابطخارجیسنا اینبودکهتشکیل
دولت مستقل فلسطینی که دو دهه از محورهای اصلی سیاست آمریکا بوده ،در طرح
جدید مطرح نیست.چراغ سبز به الحاق رسمی بخش دیگری از شهرک های ساخته
شدهدرکرانهباختریبهسرزمینهایاشغالیوزمزمههایراضیکردناردنومصر
برایمیزبانیآوارگانفلسطینیو...ازهماکنونناقوسمرگطرحرابهصدادرآورده
است ضمن این که به نظر می رسد معامله قرن در فضای منطقه ای و بین المللی نیز با
مشکالتی مانند تضعیف بن سلمان در فضای بین المللی ،خروج مصر از ناتوی عربی
وگسترشاختالفسیسیباسعودیها،فاصلهگرفتناردنازائتالفغربی-عربی،
تداوماختالفاتبیندولتهایجنوبخلیجفارس،تثبیتوضعیتمیدانیوسیاسی
در سوریه ،شکســت در پروژه عقب راندن ایران ،افزایش همکاری های سیاسی بین
تهران و بغداد ،فاصله گرفتن دولت لبنان از محور غربی-عربی و ...مواجه شده باشد.
الزم است فراموش نکنیم آخرین طرح آمریکایی ها برای اسرائیل در این منطقه ،طرح
“خاورمیانه جدید” بود که درد زایمان آن -برخالف خواســت آمریکایی ها -منجر به
تضعیف صهیونیست ها و دوستان آمریکا در منطقه شد .ضمن آن که اتفاقات رخ داده
در الجزایر و سودان می تواند نوید بخش رخداد های جدید در متن کشورهای عربی
باشد و هرگونه توافق مانند معامله قرن سرعت آن را افزایش خواهد داد.
درعینحالمهماستبدانیمترامپشخصیتینیستکهبهاینمتغیرهاچندانتوجهی
نشاندهد.روایتاوازتصمیمشدربارهجوالنبازگوکنندهفرایندهایغیرعقالنیاش
برای تغییــر رویه های 60ســاله آمریکاســت .همین موضــوع می توانــد عاملی علیه
صهیونیستهانیزباشد.درزمانیکهآنهافکرمیکننددرکنفحمایتترامپهستند،
اوممکناستتصمیمیعلیهآنهابگیرد.اتفاقیکهدرقضیهخروجازسوریهرخدادو
ترامپباهمانفرایندهایغیرعقالنیخود،پشتاسرائیلراخالیکرد.
با نگاه به این متغیرها می توان دریافت که شــرایط منطقه ای با بی ثباتی عجیبی
مواجه شده است .هر لحظه و با هر اقدام ممکن است یک انفجار بزرگ سیاسی یا
حتی نظامی رخ دهد .باید با تدبیر و عقالنیت و تغییر متغیرهای موجود به سمت
ثبات حرکت کرد.

سالمبرتوایبازماندهازتبارپیامبران.ایگلنرگس!دراینتقویمهرروزهانتظار،بهارهمهطراوتشرامديونتوستودراینشبکهحالوهوایدلمانبهرنگنیمهشعبانشدهاستدوبارههمهازتومیگویندومیشنوند.پستوهم دراینشببدرانتظارلب
بگشاوخدارابخوانودعاکنکهحسرتیکلحظهدیدارت،دلهایمانراگداختهاست.برخیزکهچش مبهراه،برافق،چشمدوختهایمتاتكسواریازدوردستها پدیدارشود و پاییزدلمانرابهاریترازهمیشهکند.بیاکهنيمههایشعبانمیآيندومیرونداما
حسرتهایمانتمامشدنینیست.بیا وخودفریادبزنکه ایعاشقانعیدتانمبارکباد.مخاطبانگرامیشمامیتوانیدمطالبمربوطبهوالدتحضرتولیعصر(عج)رادرصفحههای،۱۲خراسانرضویوزندگیسالم بخوانید

روایت کدخدایی
از آخرین وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیکی
تسنیم -سخنگوی شورای نگهبان با اشــاره به احتمال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی بهصورت الکترونیک ،گفت :هنوز برای برگزاری انتخابات بهصورت
الکترونیک در دوم اســفند اشکاالتی وجود دارد که هنوز این اشــکاالت برطرف نشده است.
عباســعلی کدخدایی با تأکید بر این که «در شــورای نگهبان هنوز بــه جمعبندی نهایی برای
الکترونیکی شدن انتخابات مجلس ،در هیچ یک از حوزهها نرسیدهایم» ،گفت :این کار منوط
به محقق شدن الزامات انتخابات الکترونیک است.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با جوانان:

جوان انقالبی باید به اصل «ما می توانیم» اعتقاد
داشته باشد
تولیت آستان قدس رضوی گفت :یک جوان انقالبی باید ضمن شناخت نقاط ضعف دشمن و
نقاط قوت خود ،به اصل «ما میتوانیم» اعتقاد راسخ داشته باشد.
به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار با جمعی از جوانان و
فعاالن فرهنگی ،علمی ،قرآنی ،هنری و سیاسی گفت :به فرموده مقام معظم رهبری ،جوان
انقالبی حداقل باید تاریخ معاصر کشور به ویژه دوران مشروطیت را مطالعه کند تا توان تحلیل
سیاسی داشته باشد؛ دشمن امروز به دنبال تکرار همان سناریوی مشروطیت است.
وی بیــان کــرد :یــک جــوان انقالبــی بایــد ضمــن شــناخت نقــاط ضعــف دشــمن و نقــاط
قوت خــود ،بــه اصــل «مــا میتوانیــم» اعتقاد راســخ داشــته باشــد و مرعــوب غرب نباشــد.
چنیــن جوانانــی در دوران دفــاع مقــدس بــا ایمــان و پشــتکار ،جنــگ را پیــش بردنــد.
تولیت آســتان قدس رضــوی افزود :امــروز جمهوری اســامی ایران در عرص ههــای مختلف
مانند موشکی ،هســتهای و فناوری نانو پیشرفتهای خوبی داشته اســت ،برخی در دنیا این
موفقیتها را نمیخواهند ،اما بــه اجبار ایران را بهعنــوان قدرت بزرگ منطقــه پذیرفتهاند.
حجت االســام والمســلمین احمــد مــروی خاطرنشــان کرد :مــا باید بــه مســائل فرهنگی
و اجتماعــی مشــهد رســیدگی کنیم تــا این شــهر بــه الگــو و نمونــه در کشــور تبدیل شــود.
باید بــا برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری ،مشــهد را به یــک دانشــگاه تربیتــی تبدیــل کنیم.
وی اظهار کرد :شعار بنده کار فرهنگی است و همه این شبستانها ،رواقها ،صحنها و فضاها
برای آن است که مردم تربیت شوند .ســاخت اماکن این چنینی هدف نیست بلکه باید از این
ظرفیت برای انجام فعالیتهای فرهنگی استفاده کنیم.همچنین جمعی از جوانان و فعاالن
فرهنگی ،علمی ،قرآنی ،هنری و سیاسی همزمان با روز جوان ،با تولیت آستان قدس رضوی
دیدار و گفتوگو کردند .شما میتوانید مشروح کامل این خبر را در روزنامه خراسان رضوی و
یا در سایت  www.khorasannews.comمطالعه کنید.
khorasannews.com
مخاطبانمحترممیتوانندمطالبمربوطبهتیترهای زیررا درشمارهامروزروزنامهخراسانرضوی
یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی  www.khorasannews.comمطالعه کنند.

احتمال هجوم ملخها به دنبال افزایش بارندگیها

آماده باش کشاورزان خراسان رضوی
دربرابریکتهدیدجدی

خراسان رضوی

صفحه2

حرفمردم



ستون«حرفمردم»انعكاسدهندهصادقحرفهایشماست.

تلفن051 37009111:

•• دولــت خــودش ســال گذشــته گفــت کــه بنزیــن ســال آینده
گــران نمــی شــود ولــی االن میگــه یــک مــاه دیگــه دو نرخــی و
گــران مــی شــود .بــه نظــر مــن امســال بــا توجــه بــه این شــرایط
حســاس و خــاص ایــن شــوک گرانــی ســوخت بــه مــردم الزم
نبود .راســتی حاال کــه همه چیــز داره باال میــره حداقــل یارانه
را هــم کمــی اضافــه کنیــد!
•• پســرم چنــد مــاه اســت در یکــی از پــادگان هــای ارتــش
خراســان رضوی ســربازی خدمت می کنــد و متاســفانه هنوز
دفترچــه بیمــه نــداده انــد .
•• 700هــزار دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه کــه حــدود یــک
ســال پیش در گمرک هــا توقیف شــده بــود و مســئوالن مرتب
وعــده توزیــع آن هــا را دربــازار مــی دادنــد ،کجــا رفــت ؟
•• ثبــات نســبی ارز یعنــی چــه ؟یعنــی دالر ۱۳۶۰۰خیلــی
خوبــه؟ بــرو بابــا خراســان دلــت خوشــه .دالر باید بشــه چهار،
پنــج تومــان تــا مــردم یــه نفــس بکشــند.
••مــن عضــو انجمــن اولیــا و مربیــان یــک مدرســه هســتم.
هــر وقــت بــه مدرســه مراجعــه کــرده ام مــی بینــم المــپ هــای
زیــادی بــی دلیــل در مدرســه حتــی در اتــاق رئیــس روشــن
اســت  .بعــد هــر روز مــی گوینــد پــول نداریــم  .مگــر نظــارت بــر
مصــرف انــرژی نیســت؟
•• اقتصــاد کــه ثباتــی نــدارد هیــچ ،گفتــه هــای دولــت هــم
ثباتــی نــدارد .گفتــه بودنــد در ســال  98بنزیــن گــران
نمیشــود هنــوز فروردیــن اســت زمزمــه بنزیــن دونرخــی
شــنیده مــی شــود!
•• متاســفانه مدارس خریــد مجلــه رشــد بــرای دانــش آمــوزان
ســال بعد را اجبــاری کــرده انــد و می گوینــد آمــوزش و پرورش
بخشــنامه صــادر کرده.لطفا پیگیــری کنید.
•• از شهرســتان اومــدم بانــک ملــت مشــهد بــا دفترچــه پــول
برداشــتم هزارتومــان کســر کــرده میگــه چــون دفترچــه ات
ازایــن جــا نیســت.واقعا ایــن کار درســته؟
•• در بودجــه ســال 97دولــت گفــت ما طــوری بودجه بســتیم
کــه فقــر را در جامعــه کــم کنیــم یــک ســال گذشــت و حــاال
عــدهای فقیرتــر شــدند!
•• انــگار دســت هــای پنهانــی در کار اســت تــا نیروهای مســلح
را بــه انجــام وظایــف خــود دلســرد کننــد .آخر ایــن همــه تاخیر
درپرداخــت مطالبــات شــان چــه معنــی و هدفــی دارد؟ دولت
بایــد عدالت و همدلــی را ابتــدا از خود شــروع کند ،نــه از جیب
و حیثیــت دیگــران.
•• ایــن کــه عــده ای بــدون هیــچ محدودیتــی در محافــل
عمومــی بــه ســخنرانی مــی پردازنــد تبعــات آن دامــن عامــه
مــردم را مــی گیــرد .چــرا مــرز بیــن مســئول و غیرمســئول
مشــخص نیســت؟
•• واقعــا بــرادران ارتش همپای دیگــر نیروها در مناطق ســیل
زده خــوش درخشــیدند  .عزیزان ارتشــی خــدا قــوت و روزتان

پیامك2000999:

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

مبــارک .ارتــش فــدای ملت؛ ملــت فــدای ارتش
•• یعنــی واقعــا دغدغــه اصلــی مــردم تهــران تعویــض نــام
خیابــان هاســت؟ ایــن شــورا از شــروع کار تاکنــون بــه جــز
تعویــض نــام چهــار تــا خیابــان چــه کار بــه دردبخــوری بــرای
مــردم انجــام داده اســت؟
••توســط بزرگان بارها تاکید شــده اســت کــه توهیــن و افترا با
نقد و انتقــاد تفــاوت دارد ای کاش همه این موضــوع را رعایت
می کردنــد تا شــاهد برخی حــرکات در جلســات نبودیم .
••نکنــد بنزیــن دو نرخــی تــا مــاه آینــده مــی خواهــد مثــل دالر
دو نرخــی زندگــی مــردم را فلــج ،نابــود و بدبخــت کنــد و باعث
تــورم و رکــود و گرانــی شــود.
••مــدت ســه ســال اســت کــه بیمــه ایــن جانــب جانبــاز10
درصــد را قطــع کردنــد .دوبــاره دومــاه پیــش ثبــت نــام شــد اما
حــاال مــی گوینــد بودجــه نداریــم.
•• در زمــان مناظره هــای انتخابــات  ،مســئوالن گفتنــد اگه ما
یارانــه رو افزایــش بدیم تــورم چنــد برابر میشــه االن تــورم چند
برابرشــده پس چــرا یارانــه در همــان مبلغ گیرکــرده؟
•• معلــم محترمــی پیــام دادنــد ســه ســال اســت معلم هســتند
و تــوان خریــد یــک پرایــد را ندارنــد .پســر مــن مهنــدس اســت
و بیــش از شــش ســال اســت کار مــی کنــد ولــی او هــم تــوان
خریــد چنیــن خودرویــی را نــدارد .زیــرا هــر روز ارزش پــول بــه
شــدت کاهــش پیــدا مــی کنــد و خــودروی ۱۰میلیونــی قدیم
 ۷۰میلیــون شــده.
••در پاســخ بــه جوابیــه بانــک ملــی پایانــه فروشــگاهی و
دســتگاه پــوز دولتــی دارای محدودیــت و ضعــف بســیار
فــراوان اســت چراکــه متأســفانه فقــط قابلیــت اتصــال بــه ۵تــا
حداکثر۲۰حســاب وشــماره حســاب بانــک ملــی راداردوبــه
شــماره حســاب ســایربانک ها وصل نمــی شــوددرصورتی که
دســتگاه های پوزفروشــگاهی ســیارقابل فــروش و واگــذاری
دراداره پســت مرکــزی مشــهد قابلیــت اتصــال بــه حداقــل
 ۱۰حســاب بانکی متفــاوت ازچندیــن بانک مختلــف دولتی
وخصوصــی رادارد.
••چــرا اداره دام پزشــکی هیــچ توجهــی بــه کاردان هــا
نمیکنــد و بــه هــر کــس بیایــد مجــوز کار مــی دهــد؟
••مــی دانیــد چــرا درشــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بعضی
ازاعضــا دعــوت نشــدند؟چون آقــای  ...نمــی توانــد بــه عنــوان
رئیــس ایــن شــورا بــا کســی مناظــره کنــد! فقــط یــاد دارد در
مناظــره هــا بدگویــی کنــد!
•• اگــه قــراره بــازار مســکن و خــودرو کنتــرل بشــه اولویــت اول
بایــد فیلتــر ســایتی مثل دیــوار باشــه.
••خواهشــمندم امســال بــه خاطــر ســیل هــای اخیــر اگــر
میتونیــد در مراســم چــراغ بــرات کمتــر هزینه کنیــد و مبلغی
رو هــم بــرای هموطنــان ســیل زده اختصــاص بدیــد .خــدا
امــوات همــه رو ببخشــه .
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••بناهــای تاریخــی شــهرهای بیــن النهریــن درتدمر ســوریه و
صنعــای یمــن را طــی ســال هــای جنــگ از بیــن بــرده انــد مهم
نیســت ولی آتش ســوزی کلیســای نوتردام را زخمی بر اروپا و
فرانســه مــی داننــد! رو کــه نیســت ســنگ پــای قزوینه!
•• هــر روز روزنامــه فروشــتان بــه مــن یــک روزنامــه مــی دهــد
هــزار تومــان .بارهــا خواســتم پــول بیشــتری بدهــم قبــول
نکرد.لطفــا بــه ادعــای آن فــرد تنــگ نظــر رســیدگی کنیــد که
فرضــا اگــر بــه علــت نداشــتن پــول خــرد یــا ســبز شــدن چــراغ
و هــزار دلیــل دیگــر  500،تومــان بیشــتر بــه این قشــر ضعیف
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی دادی جــای دوری
نمــی رود.
•• لطفــا از آمــوزش و پــرورش ناحیــه  6بــرای کالس هــای
ضمــن خدمــت پیگیــر واریــز نشــدن پــول هــای مــا باشید.ســه
چهــار ماهــه که وعــده الکــی مــی دهنــد امــا پــول مــون رو واریز
نمــی کننــد.
•• نجــات دریاچــه ارومیــه حاصــل زحمــات آقــای روحانــی
اســت؟! بــه حــق چیزهــای ندیــده ونشــنیده !
••از بیــکاری رفتــم کالس هــای ضمــن خدمــت آمــوزش و
پــرورش .بــا هــزار بدبختــی 500تومــان جــور کــردم و ریختــم
تــوی شــکم ناحیــه 6امــا کالس لغــو شــد .شــماره حســاب
گرفتنــد کــه پــول مــون رو بریزنــد ولــی نریختنــد .االن ســه
مــاه از وعــده هاشــون مــی گــذره و بــاز هــم جــواب درســتی
نمــی دهنــد.
••هشــت مــاه قبــل بــرای ثبــت نــام تیبــا بــه نمایندگــی ســایپا
درمشــهد رفتم و اســم نوشــتم وپولــش را تمــام دادم امــا هنوز
خــودروام را تحویــل نگرفتــه ام .نــه نمایندگــی و نــه ســایپا
جــواب نمــی دهنــد .همســرم بازنشســته اســت و مریــض
شــده و تــوی خانــه افتــاده .کجــا بایــد بریــم؟ بــه کــی دردمــان
را بگوییــم؟
••احســاس وظیفــه مــی کنــم بتوانــم مشــکلی از مــردم
دســتگرد را بــه گــوش مســئوالن برســانم بــا توجــه بــه
بیشترشــدن جمعیــت در ایــن شــهرک بــزرگ ،نگهــداری
ســگ ،گاو ،گوســفند و  ...درحــال افزایــش اســت.دهیاری
شــورا و مرکــز بهداشــت روســتا رســیدگی نمــی کنــد .چــون
خودشــان ســاکن دســتگرد نیســتند کــه بفهمندماچــه مــی
کشــیم .واقعــا مــا چــه گناهــی داریــم کــه ســاکن دســتگرد
شــدیم .شــما رو بــه خــدا درد مــا رو بــه هــر مســئولی کــه مــی
توانــد کاری انجــام بدهــد برســانید.
••صفحه خراســان قدیم خیلــی جالبه .من کــه لذت بــردم وبا
اشــتیاق تمام مطالــب صفحــه رو مطالعه کــردم .امیــدوارم که
ادامه داشــته باشــه وسانســوری دیده نشــه.ممنون ویه تشــکر
دارم از کســی که ایــن ایــده رو داده.
••لطفاپیگیــری کنیدعلــت افزایــش نیافتــن مســتمری
جانبــازان وایثارگــران معسرچیســت؟
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