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 ۳سناریوی ترامپ
برای دروغ پهپادی
هیجان زده با نفس های عمیق و احساس شعفی
که درچشمانش هویداست پشت میکروفن با غرور
و افتخار می گوید«:می خواهم شما را درباره اتفاقی
درتنگههرمزمطلعکنم.امروزناوجنگندهیواساس
باکسردراقدامیدفاعیعلیهیکپهپادایرانیکهبه
شدتبهآننزدیکشدهبود-تقریبادرفاصله1000
یاردی(کمتر از یک کیلومتر) -و به چندین پیام
هشداربرایفاصلهگرفتنازآنبیتوجهیکردهبود
وبرایدفاعازخدمهوکشتی،آنپهپادرانابودکرد».
امادرنقشهمنتشرشدهازسوینیرویدریاییآمریکا،
ناو یو اس اس باکسر در موقعیتی بسیار دورتــر از
خلیج فارس و در نزدیکی سواحل جنوبی عربستان
استقرار داشته بنابراین ،می توان احتمال داد که
پهپادادعایی-درصورتدرستیاصلخبر-متعلق
بهانصارا...باشد.برخیمیگویندپهپادهدفگرفته
شده،اماراتیبوده،برخینیزماننددکترعراقچیبه
شوخی یا جدی می گویند آمریکایی ها شاید پهپاد
خودشان را اشتباهی نابود کرده اند .نکته جالب
این که حتی پنتاگون هم هیچ اشاره ای به مالکیت
ایــن پهپاد نکرده است.به هر حــال هرچه باشد،
ایران وقتی پهپاد  220میلیون دالری آمریکایی
را سرنگون کرد ،الشه آن را به نمایش گذاشت .آیا
ترامپ می تواند ادعای خود را ثابت کند؟شاید هم
واقعا ترامپ توهم زده باشد.شاید با حمله سایبری و
مختلکردنسیستمراداری،ناوآمریکاییتوهمزده

است،شایدهمنیروهایآمریکاییمتوهمشدهاند.به
قولسردارحاجیزادهآمریکاییهادرخلیجفارساز
ترسشانگاهیتوهممیزنندکههواپیمایایرانی
باالیسرشاناست!
اما به واقع ترامپ با چه اهدافی این ادعا ها و خیال
پردازیهارادنبالمیکند:
 -1تــرامــپ پــس از چند هفته همچنان دربــاره
سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته «گلوبالهاوک» ،
احساس تحقیر می کند .چنان تحقیری که به این
سادگی جبران نخواهد شد .ادعــای اخیرش نیز
نشئت گرفته از همین احساس است.در واقع ،او به
خوبیمیداندکهبهدلیلپاسخندادنبهاقدامسپاه
چهره به اصطالح مقتدر آمریکایی ها در نزد افکار
عمومی به شدت خدشه دار شده و درست به همین
دلیل است که تالش می کند تا از رهگذر مطرح
کردن ادعایی بیپایه و اساس ،چهره خود را نزد
افکارعمومیبازیابیکند.هرچندکهاگراصلخبر
همدرستبود،یقینادردشناساییوسرنگونیپهپاد
فوقپیشرفتهآنهاتوسطسیستمپدافندیایران،با
اینسطحپاسخکمترینتسکینیپیدانمیکرد.
 -2دروغ ترامپ به منظور منحرف ساختن تمرکز
افکارعمومی از دو خبر دیگر بود.از سویی اظهارات
نژادپرستانهاخیرشجنجالگستردهایدرآمریکا
بهپاکردهبودتاجاییکههدفحمالتدموکراتها
شدهوحتییکقطعنامهتاریخیعلیهاظهاراتاو در
مجلس نمایندگان تصویب شد.ترامپ با این دروغ
سعی کرده خودش را از هدف انتقادها کناربزند
و توجهات را برایران متمرکز کند واز دیگر سو،خبر
توقیفشناورخارجیحاملیکمیلیونلیترسوخت
قاچاق در جنوب جزیره الرک در خلیج فارس را
که ابتدا مورد انتقاد تند کاخ سفید قرار گرفت  ،به
حاشیهبرد.انگلیسیهاوآمریکاییهامیخواستند
مالکیت شناور را اماراتیها برعهده بگیرند .اما
امارات به دلیل این که خواستار تنش جدید با ایران
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نبود،درخواستآنانراردکرد.سناریوییکهگویادر
هماننطفهشکستخورد.
-3شاید اصلی ترین دلیل دروغ ترامپ ،ایجاد
التهاب و نا امنی در خلیج فارس و آبراه استراتژیک
تنگه هرمز باشد .آمریکا امیدوار است که بتواند
ظرف چند هفته آینده ائتالفی بینالمللی برای
آن چه دفاع از کشتیرانی در آبهای ایران و یمن
نامیده،ایجاد کند .آن گونه که جوزف دانفورد،
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید،هدف
از این ائتالف مانع شدن از حمله به نفتکشها و
کشتیها در دریای عمان و خلیج فارس اعالم شده
ِ
صادرات
استامادرواقعآمریکاقصدداردسیاست
ِ
نفت صفر ایران را به نحو فیزیکی نیز تعقیب و با
تهدید نفتکش های ایرانی در نقاط مختلف جهان
این سیاست را عملیاتی کند.این هدف را بگذارید
کنار خبر برایان هوک نماینده ویژه رئیسجمهور
آمریکادرامورایرانکهگفتهبحرینمیزباننشستی
درباره «امنیت دریایی» خواهد بود.در واقع ،این
روش و شگرد آمریکایی ها و متحدان غربی آن
هاست که با سلسله اقدامات مختلف و همچنین
بهره برداری از روش های جنگ روانی ،رسانه ای و
تبلیغاتیشرایطراغیرعادیجلوهدهند،همچنین
از سویی حضور قلدرمآبانه خود را در خلیج فارس
موجه نشان داده و از سوی دیگر ســران مرتجع
جهان عرب و در رأس آن ها رژیم سعودی و امارات
را بیش از گذشته بدوشند.هرچند که درخواست
دیروز ریاض برای تعامل دیپلماتیک با ایران نشان
داد آن ها در حال ناامید شدن از آمریکا هستند.
درواقع سرنگونی گلوبال هاوک این پیام مهم را
به عربستان وامارات داد که وقتی ایران مستقیم
پهپاد آمریکایی را هدف قرار می دهد و واشنگتن
منفعل و مستأصل می شود،شیوخ عرب با چه
امیدی و چگونه می توانند به آمریکا در مقابل ایران
متکیباشند؟

رهبرانقالبدرگذشتحجتاالسالموالمسلمینسیدعلیرضاحائریراتسلیتگفتند
حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی درگذشت
عالم بزرگوار حجتاالسالم و المسلمین حاج
سید علیرضا حائری را تسلیت گفتند .به گزارش
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،متن
پیام ایشان به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
درگـــذشـــت تــأســفانــگــیــز ع ــال ــم بـــزرگـــوار
سید
حجت االســام والمسلمین آقــای حــاج ّ
مکرم
علیرضا حائری را به بازماندگان و خاندان ّ
و ارادتمندان و همکاران علمی ایشان در موسسه
دایرةالمعارف فقه که اخیر ًا به ریاست آن منصوب
شــده بودند ،تسلیت عــرض میکنم .خدمات

علمی و تبلیغی این عالم فرزانه ذخیر ه ماندگاری
برای خود آن مرحوم و یادگار ارزنــدهای برای
عالقهمندان و راهجویان و مایه رحمت و مغفرت
الهی است ا نشـــاءا . ...از خداوند متعال علو
درجات و حشر با اجداد طاهرین شان را برای
ایشان مسئلت میکنم .والسالم علیکم
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۲۸تیر ماه ۱۳۹۸
▪مرور زندگی نامه سید علیرضا حائری

مرحوم حائری ،فرزند سیدعلی اکبر یزدی اصل و
متولد کربال بود .وی مقدمات را در کربال گذراند
و سپس برای گــذرانــدن دروس خارج به نجف

رفــت .استادان او در درس خارج ،ابوالقاسم
خویی ،امام خمینی (ره) و سید محمد باقر
صدر بودند .سید علیرضا حائری شخصیت
محققی داشــت و از اســتــادان درس خــارج در
حوزه علمیه قم بود .وی در خــرداد  1398به
ریاست موسسه دایرة المعارف فقه اسالمی در
مذهب اهل بیت از سوی رهبر معظم انقالب
منصوب شده بود .این منصب قبال در اختیار سید
محمود هاشمی شاهرودی بود .مرحوم حائری
روز پنجشنبه  27تیرماه بر اثر سکته مغزی ،در
بیمارستان ولیعصر (عج) قم درگذشت و روز
جمعه  28تیرماه در حرم حضرت معصومه (س)
دفن شد.

روزنامهخراسانشمالی ۱۵سالهشد

 ۵قدم تا ۲۰

روزنــامــه «خــراســان شمالی» از امــروز  15ساله
شد؛ روزنامه ای که به تعبیر خوانندگان قدیمی و
صمیمی ،همواره پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن
بــوده و خبرنگاران آن در مسیر توسعه استان
خــراســان شمالی قلم زده انــد 29 .تیر 1383
نخستین شماره ویــژه نامه «خــراســان شمالی»
روی پیشخوان مطبوعات ق ــرار گــرفــت و طی
این سال ها همواره در کنار مــردم و مسئوالن،
بازتاب دهنده ظرفیت ها ،استعدادها ،نیازها و
مشکالت این خطه بوده است .روزنامه خراسان

شمالی در حالی پنج قدم تا  20سالگی فاصله
دارد کــه سعی در ایــن داشــتــه اســت طــی این
ســال ها انعکاس دهنده صدیق دیدگاه های
مخاطبان و ب ــازوی مسئوالن بــاشــد.آیــت ا...
«یعقوبی» نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی،
روزنامه «خراسان شمالی» را روزنامه ای جامع
نگر بیان می کند و می افــزایــد :ایــن روزنــامــه در
مسیر توسعه قــدم هــای خوبی برداشته اســت و
تلنگرها و هشدارهای روزنامه باعث شده است
مسئوالن به میدان بیایند .امروز و در پانزدهمین

حرف مردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

•• آیـا مرجـع یـا قانونـی وجـود دارد تـا جلـوی
بعضـی صاحبخانـه هـا را بگیـرد؟
•• آیا مسئولین تصمیم گیر اقتصاد و بازار مرده
اند که کاری برای گرونـی نمی کنند تا این قدر
فشار به مردم نیاد؟
•• سـاعت دو ونیـم نصـف شـب پیـام قبـض برق
برایم آمده اسـت .این چه وقت پیام فرستادنه؟
•• شـما همـش از بیمـاری مـرکل مـی نویسـید
امـا او بـا همـه مریضـی اش دارد آن مملکـت را
بـه آن قشـنگی مـی چرخانـد .مسـئوالن مـا که
این قـدر سـالم هسـتند و ادعا هـم دارنـد باید از
او یـاد بگیرنـد.
•• بـا پاییـن اومـدن قیمـت دالروسـکه ،مـردم
انتظـار کاهـش کاالهـای اساسـی وخصوصـا
خـودرو و مسـکن رادارنـد .قیمـت مسـکن
تومشـهد واقعا سـربه فلک کشـیده ومسـئوالن
هـم فکـری نمـی کننـد.
•• متاسفانه سوء مدیریت در دولت های کنونی
و گذشـته چنان فاصله طبقاتی در کشور ایجاد
کـرده کـه تقریبـا در هیـچ جـای دنیـا مشـاهده
نمـی شـود .نمونـه آن همیـن شـهرک باسـتی
هیلز لواسـان!
•• سـازمان تعزیـرات خـودش اعتـراف کـرد که
ما زورمـان به سـازمان هواپیمایی بـرای گرانی
بلیت نرسـید .پـس اثبات شـد کـه ضعیف کش
هسـتند!
•• درآمدهـا به هیـچ وجه جـواب خـرج و مخارج
روزانه را نمی دهد .با ماشـین مسافرکشی می
کنم اما همه اش برای اسـتهالک ماشین خرج
میشـه .زن و بچه هم دارم و بیمه نیسـتم .خدایا
خودت درسـت کن.
•• منطقـه امیریـه  ۳۷گفتنـد فروشـگاه
شـهرداری گوشـت گوسـفند تنظیـم بـازار
آورده .همسـایه هـا رفتنـد گرفتنـد کیلویـی
 ۷۰هزارتومـان  ،مـن کـه رفتـم بـرای مـن ۷۶
هزارتومـان حسـاب کردنـد .یعنـی فروشـگاه
در عـرض نیـم سـاعت قیمـت هرکیلـو گوشـت
را شـش هزارتومان گران کرد .لطفا رسیدگی
بفرماییـد.
•• پیشنهادمی کنم به جای کمپین صاحبخانه
خـوب کمپین دولت خـوب ایجادبشـه تاقیمت
همـه چـی وخونـه کاهـش پیداکنـه .وقتـی کـه
کل صنعـت سـاختمان سـازی دولتـی اسـت
فوالد ،سـیمان ،آهن و ...همه 3یا4برابرشـده
انتظارداریـم صاحبخانـه هـا بـا نـرخ سـال قبـل
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صفحه8

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

خونـه کرایـه بـدن؟ دولـت عزیزمان لطـف کند
و کمـی بـه مـردم تخفیـف بدهـد وهمـه چـی
روگـردن تحریـم هانینـدازد .یادرآمـدکل
اقشارروبه تورم واقعی برسـاند یا قیمت هاروبه
سـال قبـل.
••چرا مساجدی مثل مسـجد خیابان جنت که
زائـر هـم در اون میـاد کولـر نـداره! اونـم تـو ایـن
گرما؟ چرا به مسـاجد رسـیدگی نمـی کنید؟!
••یارانه مـن و پسـرم را قطـع کردنـد .صبح پنج
شـنبه حالمان گرفته شـد .پولـدار هم نیسـتم.
باید کجـا بریـم بـرای پیگیری؟
•• قانـون جنـگل فقـط تـو نیویـورک نیسـت .تـو
کشـور خودمون بیشـتره .جایی که نجفی وزیر
سـابق آمـوزش و پـرورش زنـش رو بـا کلـت اون
جـوری مـی کشـه .اگـه همیـن اتفـاق تـو آمریکا
مـی افتاد چـی تیتـر مـی زدی خراسـان؟
•• نماینـدگان مجلـس تـا وقتـی هـر رئیـس این
اختیـار را دارد کـه هـر کسـی را در هـر پسـتی
بگـذارد مـا شـاهد اختلاس ،بـی عدالتـی و
باندبـازی خواهیـم بود.بایـد هـر وزارتخانـه در
کمیسـیونی که از همه گـروه هـای کاری در آن
حضـور دارنـد معیارهـا بـرای تصـدی هر پسـت
را مشـخص کنـد تـا بهـره وری ادارات کمـی
افزایـش یابـد.
•• از مسـئولین شـرکت برق مـی خواهم کـه در
ایـن روزهـای بحرانی برق بـه اصناف هـم تذکر
بدهنـد .یـک میـوه فروشـی در چهـارراه صدف
از 9صبـح تا یـک نیمه شـب یکسـره حـدود 20
المـپ روشـن مـی کنه!
••مـردم مدتـی خـودرو و خصوصاخانـه
نخرندچون االن بازارداغـه ودالالن زالوصفت
سـوء اسـتفاده مـی کنندوقیمـت هـای کاذب
درسـت می کنند .احتماالپاییزقیمت مسـکن
کمـی افـت خواهدکردوبعدهم میـره تـو رکود!
•• مهریـه زیـاد وعندالمطالبـه بـودن آن تبدیـل
به مشـکلی جدی برای جامعه شـده اسـت زیرا
ازیـک سـوخانواده هـای زیـادی را درمعـرض
فروپاشـی قـرارداده وازسـوی دیگرباعث شـده
بسـیاری ازمردانـی کـه تـوان پرداخـت مهریـه
را ندارنـد کال از ازدواج خـودداری کننـد کـه
بـه همـان تعـداد نیـز بانـوان از ازدواج محـروم
میماننـد.
••جنـاب فرهنگـی عزیـز حداقـل شـماکه
مـی دانیدتمـام ادارات آمـوزش وپـرورش
دایـره ای بـه نـام «بازرسـی ورسـیدگی بـه
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شـکایات» دارند.چراشـمابا آبـروی خویـش
بـازی میکنیدومشـکل خودرابـه مطبوعـات
میکشـا نید ؟
•• دوره هـای مختلـف دولـت ومدیـران اجرایی
کشـور پس از حـدود ۲۳سـال توان ارائه نقشـه
و طـرح احیـای تـوس را ندارنـد .یـا مدیـران بـی
تدبیرنـد ،یا بـی تدبیـران مدیـر شـده اند.
•• کسـی نیسـت بگه چرا شـکر پیـدا نمی شـه؟
دلمـون خـوش بـود یـک شـربت میدیـم دسـت
بچـه هـا.اف بـر باعـث و بانـی ایـن گرانـی ها!
•• بـا توجه بـه ایـن کـه آمریـکا اخیـرا محدودیت
تـردد بـرای دیپلمـات هـای کشـورمان
ایجادکـرده اسـت،بهتر اسـت توسـط نماینـده
ایـران طـرح انتقـال آن سـازمان ازآمریـکا بـه
کشـوردیگری مثلا کشـورچین مطـرح شـود.
باشـد کـه آمریکادیگـر ازوجـود سـازمان ملـل
درکشـورخود سـوء اسـتفاده نکنـد.
•• هرکسـی تـو فامیـل خـودش مسـتحق داره
اگه وجدان داشـته باشـه کمک کنه نمی خواد
بـرای پـز دادن سـفره آن چنانـی بنـدازه .اول
فامیـل بعـد بیگانـگان.
••ایـن همـه آسـمان و ریسـمان بافتـن بـرای
توجیه نقض حقوق مسـلمانان در چیـن؟ آقای
علیـزاده ،خـوب هـوای بـرادران کمونیسـت
خودتـان را داریـد!
••درجواب خانمی که روز چهارشنبه فرمودند
قانون مـا اشـکاالتی داره کـه باید اصالح بشـه،
همـه مردهـا هـم بـد نیسـتند .بعضـی از خانـم
هـا بـا فریـب وارد زندگـی مردهـا میشـن بعـد از
مدتی هـم میگـن مهریـه مـون رو مـی خواهیم.
اون جاسـت که قانـون ما بـاز هـم ایرادی نـداره
واصلاح شـده ومـرد هـم بایـد نفقـه بـده و هـم
مهریـه.
••خانواده هـا باید بـا دختران کم سـن هیجانی
کـه در برابـر خواسـتگار هـا بیـش از عقـل بـا
احسـاس بلـه مـی گوینـدُ ،رک صحبـت کننـد.
خیلی از طلاق هـا در جامعه به خاطـر اختالف
سـنی زیـاد و نداشـتن تحصیلات یـک نفـر و
اختلاف سـطح طبقانـی خانـواده هاسـت.
••چـرادردادگاه بانـک سـرمایه ،هـادی
رضـوی ،همانـی که80میلیاردبرایـش پولـی
نیسـت،دیده نمـی شـود؟
••چـرا همـه بانکهـا مبلـغ ۲۰هزارتومـان در
حسـاب نگـه میدارنـد؟ روی چـه حسـابی؟
دزدی شـاخ داره یـا دم؟

