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و حاال ضلع پنجم محور مقاومت
اگر تالش عربستان برای تجزیه یمن و نیز حمالت
وحشیانه سعودی ها به زنان و کودکان بی پناه
یمنی نبود ،شاید حاالحاالها محور مقاومت یک
 4ضلعی بود متشکل از لبنان ،سوریه ،عراق و
جنبشهایفلسطینی.تحوالتیمناماهمچون
کاتالیزور ،ابعاد سرزمینی مقاومت را با سرعتی
زیاد از چهار ضلعی به «پنج ضلعی قدرت» تبدیل
کرد .پنج ضلعی که کانون و قلب تپنده آن تهران
است .قدرتی که نه با اتکا به کشورهای بزرگ
بلکه دقیقا در نقطه مقابل ابرقدرت ها شکل
گرفت و جایگاه خود را کشور به کشور گسترش
داد و تثبیت کــرد .قدرتی که منشأ آن سیلی
سخت مردم ایران در بهمن  57به رژیم پهلوی
بود و به تدریج «ایستادگی و مقاومت» را به عنوان
رمز مقابله با مستکبران و دشمنان منطقه ای و
فرامنطقه ای و حتی عامل ایجاد امنیت در منطقه
جا انداخت.
جالب ایــن جاست که بحران سوریه در سال
 2009به راه افتاد تا اصلی ترین بخش این
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محور یعنی حزب ا ...لبنان و نظام سوریه را از
پای درآورد اما با تصمیمات حکیمانه جمهوری
اســامــی و بــه برکت رشـــادت هــای مظلومانه
مــدافــعــان حـــرم ،ایــن بــحــران و تهدید بسیار
خطرناک ،به نقطه قدرتی برای محور مقاومت
تبدیل شد و از ورای بحران سوریه و عــراق3 ،
ضلع سوریه ،لبنان و عــراق در محور مقاومت،
بسیار مستحکم تر و کاراتر از گذشته شده است.
جالب تر این که به این اضالع ،پشتیبانی ملت
های افغانستان و پاکستان در قالب لشکرهای
فاطمیون و زینبیون هم افــزوده شد تا گستره
قدرت این محور بیشتر شود.
ائتالف سعودی علیه یمن ،اما معادالت را بیشتر
تغییر داد و انصارا ...یمن را از یک جریان داخلی
این کشور ،به یک نیروی نظامی باتجربه با بازوانی
قدرتمند صدها کیلومتر دورتر از یمن در دورترین
نقطه شبه جزیره عربستان تبدیل کرد .عملیات
پهپادی دیروز انصارا ...که توسط  10پهپاد با
عبور از تقریبا تمام فضای آسمان سعودی و دور
از چشم پاتریوت ها در عمق  1200کیلومتری
خاک عربستان انجام شد ،در کنار عملیات های
گذشته موشکی و پهپادی انصارا ...که تسلط
این جنبش بر مرزهای دیگر عربستان تا امارات
متحده عربی را به رخ کشید ،فارغ از پیام های
متعددی که به غرب و متحدانش دارد ،نشان
دهنده تثبیت قدرت ضلع پنجم محور مقاومت
در یکی از سخت ترین و تاریخی ترین برهه های

درشهرچهخبراست؟

صفحه «حرف مردم» روزنامه خراسان رضوی از این به بعد
با موضوعی متفاوت به دست شما مخاطبان گرامی می
رســد .به استحضار شما همراهان عزیز می رساند که
صفحه «حرف مردم» روزنامه خراسان رضوی از این به
بعد روزهــای یک شنبه هرهفته با موضوعی متفاوت
با نام «در شهر» منتشر می شــود .محتوای صفحه
«حــرف مــردم» روزنــامــه خــراســان رضــوی به طور
معمولی بر مبنای تماس ها و پیام های مخاطبان
و شهروندان این استان درباره مسائل گوناگون
حوزه شهری ،اجتماعی و سبک زندگی شکل
می گیرد .به این صورت که مردم از طریق راه
های ارتباطی مثل آی دی تلگرام ،تلفن،
سامانه پیامک و حتی به شکل حضوری،
حرف و دغدغه و خواسته و گالیه خود را
با خبرنگاران این صفحه در میان می گذارند و ما
عالوه بر انعکاس در روزنامه ،در قالب پرسشگری از مسئوالن،

تحوالت منطقه اســت .دیــدار صمیمانه هیئت
انصارا ...با رهبر معظم انقالب در تهران که خود
حاوی پیام های بسیار مهمی بود را باید نقطه
عطفی در تاریخ محور مقاومت و آغاز قدرت افزایی
این محور در ضلع پنجم دانست .واقعیت این
است که بحران های دهه اخیر نه تنها از قدرت
محور مقاومت نکاست بلکه روز به روز بر قدرت
این جریان افزوده است تاجایی که سید حسن
نصرا ...دو شب پیش در بیانی صریح از نقش «کل
محور مقاومت» در مقابله با تهدیدهای منطقه و به
خصوص تأمین امنیت ایران سخن گفت« :جنگ
با ایران یعنی جنگ با کل محور مقاومت ،یعنی
شعله ور شدن سراسر منطقه» .دقیقا کمتر از
 24ساعت پس از این تهدید نصرا ،...پهپادهای
یمنی کل خاک عربستان را پیمودند و در دورترین
نقطه،اهدافمهمیرامنهدمکردند.عملیاتیکه
جا دارد آن را لبیکی از سوی انصارا ...به هشدار
فرمانده جهادی ارشد محور مقاومت یعنی سید
حسن نصرا ...تعبیر کنیم .انــصــارا ...یمن در
فاصله چهار سال تبدیل به قدرتی بالمنازع و
دارای تسلیحات راهبردی در منطقه غرب آسیا
شده است .این ،ضلع پنجم محور مقاومت است
که با رشادت ها و ایستادگی های مردم مظلوم
یمن قدرتمند شده و می تواند معادالت آینده شبه
جزیره عربستان را رقم بزند و عاملی مهم دربرابر
تهدیدهای قدرت های فرامنطقه ای علیه یمن،
ایران و دیگر ملت های منطقه باشد.

پیگی ِر حل آن مسئله هستیم.به تازگی ،تصمیم گرفتیم این ارتباط
با مخاطبان را بهشکل عمیقتر و چهره به چهره ادامه
دهیـم ،هرهفته به شهر بیاییم و با شهروندان
بــرای شنیدن دغدغهها و گالیههایشان
در حوزههای مختلف و با تمرکز بر معیشت،
گــپ و گفتی داشــتــه باشیم .در اولــیــن «در
شهر» خراسان رضوی ساعت  11صبح یک روز
تابستانی ،در شهر حاضر شدیم و در اینباره که
«تابستان امسال ،از پس هزینههای کال سهای
تابستانی برای پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان
برآمدهاند یا نه؟ و آیا هزینههای کالسهای ورزشی و
هنری و علمی و خالقیت ،بهشکلی بوده که قشرهای
متوسط و ضعیف جامعه بتوانند از آنها استفاده کنند یا
شهروندان زیادی حرف زدیم و با گلههای زیادی
خیر؟» با
ِ
روبهرو شدیم .درددل های شهروندان مشهدی را در صفحه
«در شهر» روزنامه خراسان رضوی بخوانید.

خداحافظیبابناهایتاریخی!
چند روزی بیشتر از ادعای یک فعال میراث فرهنگی خوزستان درباره تخریب
آرامگاه«یعقوبلیث»بهدلیلاشتباهپیمانکارنگذشتهبودکهبهدلیلآتشسوزی
در انبار چوب و چوب بریهای بازار کهنه قم ،به بخش کاروان سرای مالحسین
این بازار که ثبت ملی نیز شده بود ،خسارت زیادی وارد شد .در این بین باید
توجه داشت که مسئله احیا ،حفظ و مرمت بافتهای تاریخی از چنان اهمیتی
برخوردار است که در روز  15اردیبهشت ماه امسال ،مجلس شورای اسالمی،
کلیت طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی–فرهنگی
و توانمندسازی مالکان و بهرهبرداران بناهای تاریخی -فرهنگی را با  138رای
موافقبهتصویبرساند.هرچنداینخبررامیتوانبهفالنیکگرفتاماآیاکمی

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• واقعابعضی کارشناس های امالک شورش
را درآورده اند! همین شما گفتید که آرامش
مسکن موقتیه .حاال خونه ها سه برابرشده
ومردم ناتوان ازگرانی کاذب مسکن هستند.
شما الکی نظر نده.
•• به آقایان دکتر بفرمایید شما با پول همین
مــردم دانشگاه رفتید ودرس خواندید پس
درست نیست برای فرار از مالیات با نصب
کارت خوان مخالفت کنید و بهانه های بنی
اسرائیلی بیاورید.
•• واقعا مسئوالن فکرمی کنندخیلی زرنگ
هستندومیگنازسالدیگهتولیدپرایدمتوقف
میشه .معلومه می خواین یه ماشین دیگه
تولیدکنید که باطنش مثل پراید باشه ولی
ظاهرش رو درست می کنید و با قیمت باال
قالب می کنید به مردم .سربنده خداراکاله
می گذارید ،مگه می تونید سر خدا هم کاله
بگذارید؟ بترسید از حق الناس!
•• برای من جالبه نتایج کنکور رو اعالم می
کنند.یکهو عده ای از نماینده های مجلس
یادشون می افته تعداد پزشکان ما نسبت به
استاندارد جهانی فاصله داره! بر فرض این
که نیت شون خیره یکی نیست ازشون بپرسه
استانداردهای آموزشی ما هم در حد و اندازه
جهانی هست؟ همین حاال طبق روش های
آموزشی قدیمی باالی سر هر بیمار چند تا
دانشجو ایستاده؟
•• مسئوالن محترم و قضات عــزیــز .لطفا
سرانجام سهامداران بالتکلیف شرکت پدیده
شاندیز را که سال هاست منتظرند و سرمایه و
زندگی خود را بر باد داده اند ،مشخص کنید.
ما چه کار کنیم یا به کی مراجعه کنیم؟
•• واقع ًاچرادبیرستاناستعدادهایدرخشان
هاشمی نــژاد بــرای ثبت نام مبلغ سه و نیم
میلیون تومان از اولیا می گیره؟ مدرسه ای که
دولتی هست و کرایه ای نمیده دبیرانش هم
از دولت حقوق می گیرند؟ حاال بابت کالس
های فوقالعاده ،کتاب ،بیمه ،هزینه های آب،
برق ،گاز ،تلفن و اینترنت خیلی که بخواد بشه
یک میلیون .با این وضعیت سنگین معیشتی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

واقعا ایــن کــار آمــوزش و پــرورش درسته؟!
مدیر کل به داد ما برس! استاندار و فرماندار
خواهش می کنم اقدام عاجل کنید .در این
مدرسه مردم رو پوست می کنند!
•• مردم خانه نخرند ارزان ترخواهدشد .چون
اکثر فروشنده ها قیمت واقعی نمی گذارند و
بیشتر مبالغ کاذب است.
•• در تایید حرف شهروندی که درباره الیت
انتقاد داشت منم بگم که توقف کمتر از نیم
ساعت رایگانه و لیکن من بارها شده کمتر از
این مدت توقف داشتم اما برام هزینه حساب
کردند و به همین دلیل الیتم رو شارژ نمی
کنم.بدبختیاونجاستکهاکثرپارکینگها
مثل وکیل آباد ،پارک ملت ،مدرس ،خسروی
و ...الیت هستند و اون جاست که با کلمه
سرگردنه به خوبی آشنا میشی و مجبوری که
تمام هزینه های گذشته رو پرداخت کنی .این
واقعا بی انصافیه.
•• از دادستان تقاضا می کنم به عنوان مدعی
العموم با ورود به معضلاجارهبهایکمرشکن
مسکن که مستقیم اقتصاد خانواده را تضعیف
می کند این مشکل را هر چه سریع تر حل
وراهکار جدی وفوری در این زمینه ارائه کنند.
•• حتما یادتان هست که نمایندگان مجلس
خصوصا آقــای حاجی بابایی بارها اعالم
کردند که دولت درخصوص افزایش حقوق
کارمندان تخطی کرده است.چرا به یک باره
این بحث فروکش کرد؟
•• مــقــابــلــه بــاقــاچــاق کـــاالورفـــع تــصــرف
اراض ــی ازچنگال مالکان مــجــازی وطمع
ک ــار،ازاق ــدام ــات قــابــل تــقــدیــری اســت که
مسئوالن محترم درایــن رونــد موفق بوده
اندولی ادامه برخوردهای قانونی و قاطعی که
قطعا به طور زیرکانه توسط اخالل گران طمع
کارادامه دارد ازضروریات است.
•• پایین بودن قیمت خودروها نباید بر کیفیت
شان تأثیربگذارد .خبرمردودی خــودروی
«پراید» که بیشترمخصوص اقشارمتوسط
وضعیف جامعه است مایه تأسف است .قیمت
پایین نباید به مالکان ومــردم ضربه بزند.

صف نانواییهای بجنورد شکسته شد
برای به تصویب رساندن این الیحه دیر نبوده است؟! اکنون که صدها خانه و بنای
تاریخی در اثر اهمال ،تخریب شده و از بین رفتهاند و ما ماندهایم و بیهویتی! ما
در یک پرونده مفصل به موضوع تخریب ساختمانهای تاریخی ،دالیل ضرورت
حفظونگهداریآنها،قوانینومجازاتمرتبطباآنهاپرداختیم.دراینپروندهاز
ماجرای تخریب دو بنای تاریخی در یک هفته گذشته نوشتیم  ،مروری برماجرای
تخریب چند بنای تاریخی داشتیم و به بررسی قوانین در خصوص تخریب یا
آسیبرساندن به این میراث گران بها پرداختیم.مخاطبان گرامی خارج از
استان خراسان رضوی می توانند مطالب مربوط به این پرونده را درسایت
 Khorasannews.comبخوانند.

صف نانواییهای بجنورد خلوت شد .عصر روز
گذشتهبازدیدمیدانیخبرنگارماازنانواییهای
مختلف شهر حاکی از آن بود که خرید نان در
تعداد زیادی از نانوایی ها به روال سابق برگشته
است و دیگر خبری از صف های طوالنی مقابل
آن ها نیست.رئیس اتاق اصناف بجنورد با تأیید
خرید و فروش نان در نانوایی های بجنورد طبق
روال قبل گفت :با پیگیری ها و کمک های انجام
شده به شرکت توزیع کننده آرد میان نانوایی

ها از روز گذشته مشکل کمبود آرد نانوایی
ها حل شد و خرید نان در شهر به روال سابق
برگشت« .امیدوار» خاطرنشان کرد :شرکت
توزیع کننده آرد از مدت ها پیش اعالم کرده بود
که خودرو ندارد و به دلیل مشکالت این شرکت
طی روزهای گذشته حدود  15نانوایی در شهر
با کمبود آرد مواجه شدند و این موضوع سبب
تشکیلصفهایطوالنیشد.بهگفتهوی،البته
نانوایان شهر بجنورد همچنان با مشکالتی رو به

نمابر05137009129 :

انتظارویژه می رودگروه صنایع خودروسازی
منافع عــام را بر منافع مــادی خــود ترجیح
بدهد.
•• درحالی که بهترین خربزه ها به قیمت
هرکیلو 700تومان از کشاورز خریده می
شود چرا این محصول در میوه فروشی ها تا
 3500تومان به فروش می رسد؟ چرا این
قدرهرکی به هرکی شده؟
•• جناب منتجب نیا این همه دعوا و آشوب
انتخاباتی هنگام ریاست جمهوری همه اش
برای  ۳۰درصد اختیاراته؟ با همین به قول
خودتون  30درصد صندوق توسعه ملی رو
خالی کردید ،تمام ارز  ۴۲۰۰رو که حق همه
مردم بود ،به جیب جناح خودتون ریختید.
اگردین ندارید حداقل آزاده باشید .نمک به
زخم مردم نپاشید.
•• دوستعزیزیکهگفتیارتشسرخباکمک
وزیــر قهرمان شد،بهتره دربــاره تیم خودت
نظر بدی .برو تحقیق کن ببین اون دو ستاره
جعلی با کمک چه کسی به دســت آمــده؟
موندم اگه همین دوستاره جعلی نبودند چی
برای گفتن داشتین؟
•• پرستار محترمی در پیام های مردمی خبر
از کارانه  ۲۰۰میلیون تومانی پزشکان داده
بودند .گویا ایشون خبر ندارند یا می دانند اما
عمدا به التهاب دامن می زنند .حداکثر مبلغ
کارانه  ۶۰میلیون تومان است که از همین
مبلغ ،کسورات و تعدیل و مالیات هم کم می
شود و در نهایت نیمی از آن با یک سال تاخیر به
دست پزشک می رسد .تازه این مبلغ هم برای
تعداد خاصی از پزشکان است که زیاد کار می
کنند و اکثر پزشکان دریافتی شان کمتر از
این است .پیشنهاد می کنم روزنامه خراسان
از کارانه پزشکان بیمارستان هایدولتی
گزارش تهیه و شفاف سازی کند.
••قــوه قضاییه چــرا با دو خــودروســازی که
سال ها ملت را چپاول می کنند برخورد
نمی کند؟  ۴۵سالمه هنوز در خرج اجاره
وزن و بچه ام مانده ام چه برسه به این که
ماشینی بخرم.

رو هستند که قیمت پایین نان به نسبت افزایش
حقوق کارگران و دیگر هزینه ها از جمله این
مشکالت است.

