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تکمیلپازلدستاوردهاییمنی
چندی است که سیاست های عربستان در یمن
با فضاحت همراه شده و بسیاری معتقدند این
سیاست ها دیگر کاربردی ندارد .از سویی چند
روز گذشته یمن در صدر اخبار جهان و منطقه
قرار داشت .انصارا ...با رونمایی از دو سامانه
دفاعهواییوپدافندیثاقب ۱وفاطر، ۱توانایی
جدیدی در نبرد با متجاوزان از خود نشان داد.
نکته قابل تامل در تمام این رویکردهای دفاعی،
محاصرهبیشازپنجسالونیمیمنیهادرزمین
و هوا و دریا و رصد  ۲۴ساعته ماهوارهای تمام
مناطق درگیر توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی
است .بایداذعانکرد،جنگیمنبرایانصارا...
چند دستاورد مهم داشت که بررسی هر کدام
قابلتاملاست.پیشازآنبایدبهایننکتهاشاره
کردکه حمله پهپادی به یک مرکز استراتژیک
نظامی در ریاض به همراه حمله به فرودگاهی در
جنوب عربستان ،قدرت آفندی و درگیر سازی
یمنی ها در چند جبهه را نشان می دهد .با این
حالبایدگفت:
الف)دستیابیانصارا...بهسامانهموشکسطح
به سطح ،سطح به دریا و ضد کشتی ،سطح به
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درس«عصرجدید»برای
اصالحطلبانواصولگرایان!
نخستینفصلبرنامهموفقوجذاب"عصرجدید"
بعدازماههابهپایانرسیدوبرگزیدگاننهاییخود
را با آرای مردمی از میان برندگان مراحل پیشین
معرفیکرد.
فارغ از دیدگاه های مختلف و متفاوت موافقان
و مخالفان با اساس این برنامه ،میزان گسترده
استقبال مخاطبان و تماشا گران آن باعث شد
که تعداد بسیار زیادی از بینندگان ،این برنامه
و به ویــژه آخرین قسمت آن را -که به معرفی
برگزیدگان نهایی اش اختصاص داشــت-
دنبال کنند.
از هفته های قبل هم بخش عمده ای از بینندگان
این برنامه به ویژه در فضای مجازی نتیجه را از
قبل پیش بینی می کردند و ترتیب برگزیدگان را
بر حسب تشخیص فردی و احتماالت ذهنی خود
حدسمیزدند.
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هوا و به تازگی سامانه های موشکی هوا به زمین
نصب شده بر روی پهپادها ،نشان از عزم جدی
یک بازیگر یمنی در شبه جزیره عربستان برای
استقالل و حضور مقتدرانه در منطقه مهم و
استراتژیک باب المندب است .موضوعی که
می تواند به محاصره ژئوپولیتیک رژیم عربستان
در منطقه منجر شــود و ریــاض از ایــن موضوع
آگاهی کامل دارد .در واقع ریاض با دست خود
و با جنگ غیر عقالنی ،تجهیزاتی را در اختیار
نیرویی گذاشت که پیش از این خواسته و کنش
گریاجتماعیداشتندتارویکردنظامیودست
زدن به ساخت تجهیزات دفاعی .به عبارت
دیگر ریاض با این جنگ به انصارا ...اجازه داد
تا با ورود به صنعت دفاعی دست خود را برای
آینده سیاسی یمن پر کند و به نیرویی تبدیل
شود که پیشتر صرفا کنش گر سیاسی و بازیگر
حزبی بود.
ب) انصارا ...و مقاومت یمن دیگر قابلیت حذف
شدنازصحنهسیاسی یمنراندارند.عربستان
مجبوراستانصارا...وارتشکنونییمنرابههر
نحویتحملکند.اینجاستکهمیتواندریافت
چراسعودیهابهطرحاماراتیهابرایتجزیهیمن
تمکینکردندومعتقدنداینطرحقابلیتاجرایی
شدن دارد .با توجه به حمله اخیر به جنوب یمن
و در عین حال به یک مرکز مهم و راهبردی در
ریاض ،به زعم پژوهشگران این حمالت دروازه
آغازین فشارها و افزایش هزینه های جنگ در
یمن است و باید منتظر تصمیم سرنوشت ساز
بنسلمانبرایپایاندادنبهاینجنگباشیم.
ج) اخبار منتشر شده حاکی است ،عربستان

بیش از  ۹۰هزار نیروی مزدور را از یمن خارج و
به منطقه مرزی خود با یمن منتقل کرده است.
دلیل آن افزایش سطح عملیات زمینی انصارا...
و احتمال نفوذ این نیرو به مناطق استراتژیک
جنوبعربستاناست.درحقیقتترسعربستان
در میدان موجب شده تا ریاض تصمیم به ایجاد
دفاع در خاک خود بگیرد و عمال توان خود را به
جایآفنددرقالبپدافندنشاندهد.رویزمین
نیز برای عربستان وضعیت خوبی نیست و تنها
امیدعربستانبرایامتیازگیری،نبردهوابهزمین
است.ازآنجاکههزینههایجنگیعربستانبه
کسری بودجه باال منجر شده ،سعودی ها مدتی
است با استفاده از پهپادهای پیشرفته آمریکایی
دست به عملیات نظامی در خاک یمن می زنند
که با رونمایی سامانه جدید می توان دریافت
این حمالت هم ناکام خواهد ماند و هزینه جنگ
بــرای عربستان بیش از تصور مقامات ریاض
است.عملیاتاخیرسامانهفاطر ۱علیهامکیو۹
آمریکاییعربستانیعملیاتخارقالعادهایبود
کهسامانهپدافندیارتشیمنازخودنشانداد.
این سامانه کامال بومی است و تکثیر آن می تواند
هزینههایجنگیرابرایعربستانافزایشدهد.
ازطرفیحملهبهچندپایگاهنظامیعربستاندر
خاک این کشور توسط پهپادها و موشک های
یمنی ،آسمان عربستان را هم بــرای ریــاض نا
امن ساخته و مقامات سعودی می دانند نا امنی
آسمان ریاض به معنای افزایش فشار و نا امنی در
حوزه داخلی است .موضوعی که می تواند حتی
بهفشارسیاسیدربارودیگرشاهزادگانمخالف
بنسلمانبیفزاید.

برخی با اشاره به شکسته شدن خطوط قرمز در
نمایش حرکات ورزشی بانوان مطمئن بودند که
گروهدختراننینجااولخواهندبودوگروهیدیگر
باتوجهبهترکزبان بودنپسرخوانندهفینالیست
میگفتندمطمئنازنجانیهاوآذریهاوبقیهترک
زبانهادرکنارمردماردبیلبهایننوجوانمحجوب
وشیرینرأیخواهنددادواوقطعااولمیشود.
برخیهمجذابیتشعبدهبازیرامهمترتلقیمی
کردند و معتقد بودند که بیشتر مردم به شرکت
کننده جوانی که حضوری جذاب و خیره کننده
داشتهرأیمیدهند        .
امــا رأی گیری پایانی عصر جدید بسیاری از
محاسباترابرهمزدوپیشبینیغالبکسانیکه
برنامهرادنبالمیکردندباطلساخت.
گروه دختران نینجا آخرین رتبه را به دست آورد،
نوجوانترکزبان بهرتبهاولنرسیدوجوانشعبده
بازهمدرجایگاهچهارمقرارگرفت.
ایننتایجبهعنواننمونهایکوچکوزندهخطاپذیر
بودنجدیبسیاریازمحاسباتوگمانهزنیهارا
یادآور شد و به طور خاص برخی پیش بینی های
سیاسیرابهخاطرآورد.
اکــنــون در آستانه انتخابات مجلس و ریاست
جمهوریهماصالحطلبانبایدازاینتجربهساده
درسبگیرندوهماصولگرایان.
هم اصالح طلبان باید باور کنند که فرزند لرستان
بــودن باعث رأی گرفتن نمی شود یا دامــاد یک

منطقهدیگربودنوزنبودنیاامثالاینهامالک
قطعیبرایحصولنتیجهنیستوهماصولگرایان
باید بپذیرند که مخاطب جدیدی با ویژگی ها و
خصوصیاتمتفاوتوغیرقابلپیشبینیدرمقابل
آنهاستکهدیگربامعیارهاوقواعدگذشتهرفتار
نمیکند.
جمعیت عظیم جوانان و نوجوانان دهه هفتاد و
هشتادیکهدرآخرینمرحلهبرنامهعصرجدیدبه
بانوی ماهشهری و پسرشیرازی رأی دادند همان
کسانی هستند که اصولگرایان و اصالح طلبان به
حضورآناندرپایصندوقهایرأینیازدارند.
این مخاطبان خاص و متفاوت دنیایی تازه و حال
و هوایی مختلف دارند و منطق ذهنی و ارزش ها
و باورها و نیازها و دغدغه ها و زبان و ادبیات شان
کامالبانسلهایقبلیفرقدارد.
به راستی اکنون عصری جدید آغاز شده است با
همه خصوصیات و اقتضائات تازه خودش و مهم
ترین مسئله این است که جریان های سیاسی و
سیاستپیشگانایننسلرانمیشناسندوبازبان
شان آشنا نیستند و هرگز نمی توانند آنان را پیش
بینی کنند و همه ،چه اصالح طلب و چه اصولگرا
الزم است مراقب باشند تا ساده انگارانه برنامه
های شان را بر اساس پیش بینی های نادرست
خود طراحی و تنظیم نکنند که ممکن است بعد از
شمارشآرایصندوقهابانتایجیبسیارغافلگیر
کنندهروبهروشوند!
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• بعدشش سال تازه به فکر مسکن افتادین؟
دیگه خیلی دیر شده .خرید خانه به لطف تدبیر
دولت تدبیر و امید برای مستاجران شده آرزو.
•• شعارمی دهند که وضعیت مالی دولت خوب
نیست اما اگردر جایی مسئولی بخواهد پروژه
ای راکلنگ زنی کند ،ببینید چقدرتشریفات راه
می اندازند .ببینیدچه تعدادمسئول جمع می
شوند .حتی دسته کلنگ راهم تزیین می کنند!
خب این ها نشانگر چیست؟
•• آقایان متولی! توروخدا یکی جلوی شرکت
لبنیات پگاه رو بگیره .با چه مجوزی داره در
طول یک سال چند بار قیمت محصوالتش رو
افزایش میده؟ دبــه ماستی که اول ســال۹۷
قیمتش۸۵۰۰بوده حاال شده۱۹۰۰۰تومان.
باید به تعزیرات خداقوت گفت!
•• آقایوزیراقتصادمثلاینکهصدایشانازجای
گرم بلند می شود! باز نشستگان چه موقعی از
لحاظ رفاه تامین مالی شده اند؟! آن چه دولت
لطف کردند چهار برابر آن را باسیاست ازمادارند
میگیرند!مثلگرانیهاینفسگیر.آمارهایی
کهزیرمجموعههایتانبهدولتمیدهندهمش
تو خالی است !
•• ای کــاش اطالعاتی هم دربـــاره بسته ها و
کمک های حمایتی دولت برای اون خانواده
 ۱۹فرزندی آمریکایی می نوشتید  .به خدا منم
دوست دارم فرزند بیشتری داشته باشم ولی
هیچ وقت فراموش نمی کنم تا همین چندسال
پیش بچه سوم به بعد نه دفترچه بیمه داشت و نه
حق اوالد  .یک برنامه ریزی جامع و حمایت بی
دریغ دولت می تونه ترس از فرزندآوری رو کم
کنه و ما شاهد افزایش روز به روز جمعیت مون
باشیم .مسئوالن در پیشگاه خدا باید پاسخ گو
باشند.
•• دوست عزیزی که دنبال مدرک فیلم شش
تایی شدن استقالل هستی لطف کن به تاریخ
رجوع کن و از پیش کسوتان خودتون بپرس.
در ضمن یک لطف دیگه هم بکن و چهار تا دربی
روکهادعامیکنیدپیروزشدید ،پشتسرهمنام
ببر؟چوناحتماالدربیروکهباگلهایزندهیاد
هادی نوروزی مساوی شد یا ندیدین یا اطالعات

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

فوتبالی تون کافی نیست.
•• بالتکلیف مــانــدن بــســیــارطــوالنــی مــردم
درصــدورکــارت های ملی جدید در وضعیتی
که به تازگی در بیشتر ادارات و بانک ها کارت
ملی جدید درخواست وباآن خدمات رسانی می
کنندبهمعضلپیچیدهایتبدیلشدهاست.چرا
علت این بالتکلیف باقی ماندن به طوررسمی
برای مردم اطالع رسانی وشفاف سازی نمی
شود؟
•• نرخ اجاره بها سرسام آور شده و از توان مردم
خارج است .مگه حقوق ها چقدر اضافه شده
که مالک ها اجاره ها رو دوبرابر کردن نسبت به
پارسال؟چرا مسئوالن با کفایت ،فکری به حال
مستاجران نمی کنن؟
•• عزیزان دلواپس! مردم تا کی باید جور رفتار و
افکار بدبینانه وستیزه جویانه شما را بکشند؟!
••صفحه همشهری سالم رو چرا حذف کردید؟
مطالبش حیف بود.
••خراسان:مخاطبگرامیضمنتشکرازشما.
مستحضر باشید که صفحه همشهری سالم که
مدتیپیشاززندگیسالمحذفشدهبودحاالو
از حدود یک ماه پیش در آخرین صفحه از روزنامه
خراسان رضــوی منتشر می شــود .مخاطبان
گرامی خارج از استان خراسان رضوی هم می
توانند مطالب مربوط به این صفحه جذاب را در
سایت  khorasannews.comمطالعه کنند.
•• همان طور که به خاطر صرفه جویی در کاغذ،
قبضهایبرقراحذفمیکنید،اگرکنکور هم
حذف بشه مشکل کاغذ حل میشه .البته اگه
مافیای کنکور بذارن!
•• رئیس نظام پزشکی به چه حقی به خود اجازه
داده که برای پرداخت مالیات پزشکان شرط
بگذارد؟ مگر ما کارمندان با قید شرط مالیات
می دهیم که این آقا با گستاخی این جور حرفی
را بیان می کند؟ از یک کارمند قبل از دریافت
حقوق مالیاتش را کسر می کنند!
•• متاسفانه عملکردآقای روحانی و دولتش
باعث افزایش قیمت ها و آشفته شدن اقتصاد
کشور شده .عجیب این که قبول نمی کنند که
کارهایشان اشتباه و به ضرر مردم بوده و اگر

نمابر05137009129 :

فداکاری نیروهای انقالبی در اصــاح امــور و
تقویت امنیت و حیثیت کشور نبود  ،معلوم نبود
چه بر سر این مردم می آمد.
•• معرفی محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر
پیشنهادی آموزش و پرورش که هیچ گونه سمت
اجرایی و تدریس نداشته و حتی مدیر آموزگار
یک دبستان پنج پایه روستایی نبوده است از بی
مهری عمیق دولت به فرهنگیان حکایت دارد،
فرهنگیان مظلوم بوده اند بگذار مظلوم بمانند.
•• لطفا مــســئــوالن مــحــتــرم فــکــری بــه حــال
قیمت هــای نجومی ماشین هــای سنگین
به خصوص تریلی بکنند  .ماشین چینی که
ســال گذشته  280میلیون بــوده االن 800
میلیون شده .قشر زحمتکش راننده چه جوری
از پس هزینه های زندگی و ماشین بر بیان؟
وقتی دربـــاره خــانــواده هــای  19-18نفره
آمریکایی مطلب می ذاریــن ،به جای تشویق
فــرزنــدآوری ،بیشتر اعصاب مردم رو خرد می
کنین .وقتی خانواده ایرانی هیچ حمایتی از
طرف حکومت دریافت نمی کنه چرا باید زیاد
بچه به دنیا بیاره؟
•• با آب و تــاب نوشته ایــد که پزشکان حاضر
نیستند مالیات بدهند که ایــن دروغــی بیش
نیست.اگرمیخواهیدمطلبیبنویسیددرست
بنویسید .در غیر این صورت مخاطبان خود را از
دست خواهید داد .بیش از  90درصد پزشکان
مالیات می دهند اما مخالفت آن ها با این است
که اداره دارایی می خواهد کارت خوان پزشک
مستقیم وصــل شــود به سامانه دارایـــی .خود
روزنامه خراسان حاضر است چنین کــاری را
بکند که از پزشکان می خواهد زیر بار این حرف
زور بروند؟
•• یادداشت روز صفحه  ، 2سه شنبه شما به قلم
امیدادیبراخواندمازنحوهبیانانتقادبهبیانات
دکتر روحانی در خصوص عدم ارســال پالس
مذاکرهبهیاوهگویانآمریکاییکهازسردلسوزی
ودرراستایمنافعملینگارششدهبودخشنود
شدم .برخی انتقاد خود را گاهی با توهین و افترا
بیان می کنند که جز تشویش اذهــان عمومی
تاثیر دیگری برجامعه ندارد .

