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آن ها از ما چه می دانند؟!
آمــادهبــاش جنگی طوالنیمدت گــاه بـهانــدازه
یک عملیات نظامی تمامعیار آثار تخریبی دارد،
چراکه در وضعیت آمــادهبــاش جنگی ،ارتباط
نظامیان با بیرون از واحدهای نظامی قطع یا با
محدودیتهای زیادی روبه رو میشود .مرخصی
ســربــازان ،درجـــهداران و افسران لغو میشود و
تجهیزاتوسالحهابهحالتآمادهدرمیآیندوفشار
روانیبهحداکثرمیرسد.
نزدیکیکهفتهازآخرینسخنرانیعمومیسید
حسن نصرا ...دبیرکل حــزبا ...لبنان و وعده او
برایتالفیحملهپهپادیناموفقاسرائیلبهجنوب
بیروت میگذرد .سید مقاومت در سخنرانی یک
شنبهسومشهریورکهبهمناسبتسالگردپیروزیبر
تروریستهایموردحمایتارتجاععرب،اسرائیل
و آمریکا در شرق لبنان (جرود عرسال) و از طریق
ویدئوکنفرانسدرشهرکالعینبرگزارشد،گفت:
«بهارتشاسرائیلدرمرزمیگویمکهدرکناردیوار
حائل،یکپاونیم(احتما ًالبتوانبهعبارتفارسی
«یکلنگهپا» ترجمهاش کــرد) بایست و منتظر
ما باش؛ یک روز ،دو روز  ،سه یا چهار روز [منتظر

باش] و به اسرائیلیها میگویم که آن چه اتفاق
افتاد،برآنسکوتنخواهیمکرد.نتانیاهوبهدنبال
انتخابات است و احزاب اسرائیلی عادتشان این
بود که انتخابات [در فلسطین اشغالی] با خون
مردم منطقه برگزار شود .ولی این دفعه ،انتخابات
با خون شما برگزار خواهد شد و او (نتانیاهو) از هر
جایی برای شما دردسر ایجاد میکند .از عراق،
سوریهولبنان».
آمــادهبــاش صد درصــد صهیونیستها از همان
ساعات اولیه بعد از سخنرانی دبیرکل حزبا...
لبنان آغاز و جادههای مرزی فلسطین اشغالی با
لبنانبهکلیخلوتشدهوسربازاناسرائیلیدیگر
جرئت ظاهر شدن در دید افــرادی که از لبنان به
آنها مینگرند ندارند .یک روز ،دو روز ،سه روز،
و ...روزها از پی هم میگذرد و دلهره پایانناپذیر
صهیونیستها روح و روان آنها را پریشان کرده
است .تهدید مقامات صهیونیست به این که «اگر
پاسخ حــزبا ...سخت ،دردنــاک و خارج از ُعرف
باشد ،اسرائیل از حمله به لبنان دریــغ نخواهد
کــرد» ،نشاندهنده آن اســت که مقامات رژیم
صهیونیستی پیشاپیش اصل پاسخ حزبا ...را به
رسمیتشناختهوخودرابرایدریافتضربهآماده
کردهاند اما نگران آن هستند که مبادا این پاسخ
«سخت،دردناکوخارجازعرف»باشد!
واسطهفرستادنصهیونیستهابرایجلوگیریاز
تحققوعدهسیدمقاومتازسویدیگرنشاندهنده
آناستکهآنهابهشدتنگرانغافلگیریهستند.
احتما ًالمهمترینپرسشیکهاینروزهاذهنسران
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رژیم صهیونیستی و فرماندهان نظامی آنها را
به خود مشغول ساخته این است که «آنهــا از ما
چه میدانند؟!» نفوذ اطالعاتی حــزبا ...لبنان
در فلسطین اشغالی و حتی یگانهای نظامی آن
یا نفوذ همپیمانان حــزبا ...ازجمله جمهوری
اسالمی که تا کابینه اسرائیل پیش رفته و چندی
پیش به رسوایی بازداشت «گونن سیگو» ،وزیر
پیشین انرژی و زیرساختهای اسرائیل به اتهام
جاسوسی بــرای ایــران منتهی شد باعث تشدید
نگرانیصهیونیستهاازاهدافیاستکهمیتواند
آماجحملهحزبا...قرارگیرد.
نکته پایانی آن که این التهاب در سرزمینهای
اشــغــالــی ازآن جــاکــه بــه جبهه جغرافیایی
خاصی محدود نمیشود ،همه خانه عنکبوت
صهیونیستها را به لرزه انداخته و تنها به سران
سیاسی و نیروهای مسلح صهیونیست محدود
نمیشود و بهنوعی همه اشغالگران فلسطین را
در بر گرفته و هرآن منتظر فرود آمدن ضربه حریف
هستند .ضربهای که نه از مختصات جغرافیایی
آن اطالع دارند ،نه از نوع سالحی که حزبا ...به
کار خواهد برد و نه از وسعت و عمق آن .در چنین
وضعیتی اصــل پاسخ حـــزبا ...به اشغالگران
فلسطین،باوجود اهمیتزیادیکهدارد،بهنوعی
فرع ماجراست و آن چه مهمتر است آن است که
سران رژیم صهیونیستی بیشتر از پیش برایشان
ثابت شده که دوران «بزن در رویی» سپریشده و
آنهابیشترازهمیشهاحساسبیچارگیوتنهایی
میکنند.

اهتزاز پرچم عزای حسینی بر فراز گنبد رضوی
در آستانه ماه محرم و آغاز عزای حسینی ،شب گذشته پرچم گنبد و پوشش
ضریح مطهر امــام رضـــا(ع) تعویض شــد.بــه گ ــزارش آســتــان نــیــوز ،تعویض
پرچم و پوشش ضریح مطهر در قالب «مراسم اذن عــزا» با حضور مصطفی
خاکسار قــهــرودی قائم مقام تولیت آســتــان ق ــدس ،نمایندگان هیئات
مذهبی و خادمان و زائــران بارگاه منور امــام رضــا(ع) برگزار شد و طی آن
پرچم سیاه بــه نشانه عــزای حسینی ،جــای پرچم سبز رضــوی را گرفت.
در این مراسم که پس از اقامه نماز مغرب و عشا و با قرائت قــرآن و صلوات
خــاصــه در صحن جــامــع رضـــوی آغـــاز شــد ،حــج ـتاالســام والمسلمین
سیدرضا تــقــوی نماینده ولــی فقیه در وزارت جــهــاد کــشــاورزی درب ــاره
فضایل و مناقب امـــام حــســیــن(ع) و شــهــدای کــربــا بــه ایـــراد سخنرانی
و نــیــز ســعــیــد حـــدادیـــان ب ــه مــرثــی ـهســرایــی و نــوحــهخــوانــی پ ــرداخ ــت.
همچنین طی این مراسم شال عزای حسینی به نمایندگان هیئات مذهبی
مشهداهداشد.

خطیبجمعهتهران:مذاکرهباآمریکادیوانگیاست
خطیب جمعه تهران دربــاره بحث های مطرح
شده دربــاره مذاکره با آمریکا گفت :مذاکره با
عهدشکناننابخردیاست،همانطورکهرئیس
جمهور گفت دیوانگی است زیرا مومن از یک
سوراخ دوبار گزیده نمی شود .وی با بیان این که

مذاکره در شرایط مساوی معنا دارد ،اظهارکرد:
مذاکرهتحتفشار،تسلیماستوملتعاشورایی
ایران هرگز این ذلت را نمیپذیرد .به گزارش
خراسان ،آیت ا ...سید احمد خاتمی که روز
گذشته در خطبه های نماز جمعه تهران سخن

می گفت ،همچنین با بیان این که مسئوالن به
شکلیسخنبگویندکهدشمنازآنسوژهنگیرد
خطاب به دولت گفت :از شما که نمیخواهید
مذاکره کنید انتظار میرود به گونهای صحبت
کنید که دشمنان از آن سوء استفاده نکنند.

وزیربهداشتدرگفتوگوباخراسانخبرداد:

مذاکرهباچینبرای ساختبیمارستانحاشیهمشهد

وزیـــر بــهــداشــت ،درمــــان و آمــــوزش پزشکی
در گفتوگو با خراسان اعالم کرد :این وزارتخانه
برای ساخت بیمارستان باالی  500تختخوابی
در شهر مشهد برنامه دارد و استفاده از فاینانس
چینی یکی از راه های تامین منابع ساخت این
بیمارستان ها در کشور است.
یکی از وعده های وزارت بهداشت برای ساخت
بیمارستان هایی با بیش از  500تختخواب،
بیمارستان  540تختخوابی در شهرک رجایی
در حاشیه شهر مشهد است که بیش از سه سال
از کلنگ زنــی آن می گــذرد .اولین گــام برای
ساخت این بیمارستان در  26فروردین سال
 95در جلسه ستاد راهبردی مدیریت شهری
با حضور استاندار وقت برداشته شد و زمینی
 5هکتاری در ابتدای جــاده سرخس یا همان
شهرک شهید رجایی مشهد از طــرف آستان
قدس رضوی به صورت رایگان اهدا و قرار شد
با پروانه رایگان شهرداری ساخته شود .حتی
در آن جلسه برای مشارکت دستگاه های متولی
ساخت این بیمارستان نیز برنامه ریزی و قرار
شد  50درصد هزینه ساخت را وزارت بهداشت

و نیمی دیگر را وزارت راه و شهرسازی بر عهده
بگیرد .سال گذشته روزنامه خراسان پرونده
خاک گرفته این پروژه را که هنوز شروع نشده و
مدت دو سال به کما رفته است ،از بایگانی «وعده
ها» بیرون آورد و در گزارشی با عنوان «علف هرز
به جای بیمارستان» ،به چرایی بالتکلیف ماندن
آن پرداخت.
حاال دکتر نمکی در گفت وگو با خراسان می
گوید :برنامه ساخت بیمارستان هــای باالی
 500تختخوابی جــزو برنامه هــاســت کــه از
طریق فاینانس دنــبــال مــی شــود و تــاش می
کنیم ان شــاءا ...به نتیجه برسد .وی همچنین
دربـــاره جزئیات اســتــفــاده از فاینانس بــرای
ساخت بیمارستان اعالم کرد  :ما برای ساخت
بیمارستان هــای بــاالی  500تختخوابی در
کشور از فاینانس های چینی استفاده کردیم
که یکی از آن ها بیمارستان مشهد است ولی
هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم که ان شاءا ...اگر
در مذاکرات به نتیجه برسیم مفصل و ریز اعالم
می کنیم.وی همچنین در پاسخ به این سوال
که نتایج مذاکرات با چینی ها در این باره چگونه

بوده است؟ تصریح می کند :به هر حال ما یک
رقم هایی را در چین به عنوان ارز قابل استفاده
داریــم ،با چینی ها و شرکت های خصوصی در
حال مذاکره هستیم که چگونه بتوانیم از آن ها
در قالب فاینانس برای توسعه زیر ساخت های
بهداشت و درمان استفاده کنیم.وی در پاسخ به
این سوال که نتایج مذاکرات با چینی ها پیشرفت
داشته است؟ می گوید :خیلی پیش رفته است،
برای مشهد ،شیراز ،تبریز و یکی دو جا مذاکره
کردیم ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم ،به
محض این که به نتیجه برسیم اعالم می کنیم.
مشروح این مطلب را در روزنامه خراسان رضوی
یا در سایت  khorasannews.comبخوانید.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آقای روحانی میگه مردم به آرامش رسیدند .با
حرف ایشان آیا می توان برای بهبود اوضاع امید
داشت؟
••شعار محوری انقالب ما ساده زیستی وحمایت
از مستضعفان بــود .عــده ای نفوذی از خــدا بی
خبر به گرانی ها دامن زدند و ناخودآگاه یا آگاه در
زمین دشمن بازی کردند و با ایجاد تورم سر سام
آور ،اختالف طبقاتی شدید پدیدار شد و اغنیا و
ثروتمندانقویترومستضعفانضعیفترشدندو
اینهمانخواستهدشمناناست.آیاکسیهست
که با درد ما َآشنا باشد و به داد دل طبقه کارگر
ومستضعفبرسد؟
••چراکسیپیگیریاجوابگویحقوقسهامداران
پدیدهنیست؟سهامدارانپنجسالمنتظرماندند
و فقط وعده بی عمل شنیدند! محاکمه ها هم که
انجامشد!اگرنمیخواهندپولبدهندباصراحت
بگویندومردم راعالف نکنندوسرکارنگذارند!
صحیحنیست.
•• یکسالاستکهبرایکارتملیهوشمندثبت
نامکردیموپولشراهمدادهایم،ولیدولتبهبهانه
تحریم هنوز کارت هایمان را تحویل نداده .چرا؟
چقدرصبر؟حداقل امیدواریبهمردمبدهید.
••هشت ســال از عمر و جوانی ما تباه شــد .چه
گناهی کرده ایم که نه شغلی داریم و نه می توانیم
تشکیلخانوادهدهیم؟دهه 60و 70فرقینداره،
همهمانسلسوختهایم.
••لطفا این پیام را به گوش ریاست محترم علوم
پزشکی برسانید .من جــزو نیروهای خدمات
بهداشتیهستماماحقوقدریافتیامیکمیلیونو
300هزارتوماناست.آقایرئیسشمابگوییدمن
بااین حقوقی که هنوز دریافت نکردم اجاره خانه
بدهم؟ مواد غذایی بخرم؟ پوشک بچه بخرم؟ چه
کارکنم؟ چندروزاستهمسرممریضشده،پول
ندارم دارو بخرم .هر روز همسرم می پرسه حقوق
ریختندیانه؟منهمباشرمندگیسرمراپایینمی
اندازم.چرامانباید طبققانونکارحقوقبگیریم؟
••حدود شش ماه است که کمیته امداد پرداخت
وام پنج میلیون تومانی به مددجویان را متوقف
کردهاست.دردورانریاستسابقامدادحداکثر
مدتانتظاربرایپرداختاینوامیکماهبود.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

• •خ ــدا را شــکــر! بعد از بــانــکــداری بـــدون ربــا،
خودروفروشی بدون ربا رو هم دیدیم .ایران خودرو
برای مانده قسط حدود  ۸میلیونی ،نزدیک به ۱۱
میلیونچکمیگیره!یعنیبیشاز۳۰درصدسود!
•• با این وضعیت اقتصادی این میزان بریز و بپاش
تیمهایورزشیدولتیازجیبمردمجایتعجب
دارد.بهامیدروزیکههمهتیمهاخصوصیشوند
تاعدالتبرقرارشود.
••در پاسخ به جوابیه شرکت توزیع نیروی برق
سه روز است که بنده سعی می کنم وارد لینک
مشخصاتقبضبرقبشوماماظاهرانشانیلینک
درستنیست.
•• زورگیران خشن بی مسئولیت مفت خور اگه
عرضه کار داشتند روی مردم بی گناه قمه نمی
کشیدند .این بی وجدان های مریض از کشتی
گیرانی مانند مرحوم تختی درس مردانگی و
انسانیترایادبگیرند.دزدیشجاعتنیست.
••نوشتهایدمذاکرهعقبنشینیمحضاست.مگر
در این چهل سال که مذاکره نداشتیم ،پیشرفتی
داشتهایمکهحاالعقبنشینیباشد؟!
••به قول ورزشی ها کسی که حتی یک عکس با
شورت ورزشی ندارد چگونه می تواند مدیر تیم
باشد؟ حاال محسن حاجی میرزایی که حتی یک
روز تدریس نداشته چگونه می تواند سکاندار
وزارتخانهعظیمآموزشوپرورشباشد؟
••لطفابرایعوارضیباغچهپیگیریکنید کهمبلغ
آنرا 25درصدگرانکردند.چهخبراست؟
••آقای امید ادیب در یادداشت روز سه شنبه از
بهبود اوضاع و رشد شاخص ها و بازگشت ثبات به
اقتصادوبازارسخنمیگوید.خواستمبگویمنکند
ایشان ژن خوب هستند و غرق در مال و مکنت که
اینهمهگرانیوتورموبیکاریوافزایشروزافزون
اجاره ها و ...را نمی بینند .برای درک شرایط یک
جعبه کوچک چای یا یک قوطی رب و مواد غذایی
اولیه زندگی یک کارگر را بخرند تا بفهمند اوضاع
بهکدامسمتمیرود؟
••حکایت بیرانوند و لیگ های اروپایی هم کم کم
دارد مثل برجام می شود که همه آن را قبول دارند
ولیهیچکسیمسئولیتآنرابهگردننمیگیرد!
••آقایروحانیلطفایکیازدستاوردهایبرجامو
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مذاکرهبااوبامارابرایماذکرکنیدکهماهمبدانیم
دقیقاکدام تحریم آمریکا برداشته و چه رونقی
درصنعت و اقتصاد ایجاد شده؟ بعد به فکر دیدار
باترامپبیفتید.
•• باور ۳۷۳اولینسامانهدفاعموشکیبردبلندرا
چندجوانزیر۳۰سالباحقوقاندکبهسرانجام
رساندندامادرمقابلبرخیمسئوالننجومیبگیر
از امکانات برای ثــروتانــدوزی خود یا نزدیکان
شاناستفادهمیکنندوهیچآوردهایبرایمردم
ندارند .موضوع حقوق نجومی از مسائل مهمی
است که نتیج ه رسیدگی به آن برای مردم روشن
نشد.قوهقضاییهبامتخلفانبرخوردکند.
•• دولت و وزیر کشاورزی چرا قیمت گندم یا حتی
قیمت بــذر آن را اعــام نمی کنند؟ کشاورزان
بالتکلیفاند.چارهایبیندیشید.
••از مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
خواهش می کنیم به جای امتیاز به واردات چادر
از تولید و رونق ملی حمایت کنند .بعد از 30سال
هنوز  90درصد چادرها وارداتی است! قیمت ها
چندین برابر شده و توان خرید بسیار پایین آمده
است .مردم معتقد به عفاف و حجاب هستند ،اما
مسئوالن به فکر منافع شخصی خود هستند و
مردمبرایعملبهدستورخدابایددررنجباشند.
••اون آقایی که برنامه عصر جدید رو تقلید از غرب
دونسته ،همین که علیخانی این ریسک رو انجام
داده و چنین برنامه ای ساخته ،باید بهش دست
مریزاد گفت .خود شما چقدر از وجود این نابغه ها
خبر داشتین؟ پس بی انصاف نباشیم.
•• باگذشت حدود شش سال از تصویب ناحیه
منفصله شهری توس و زمان بر شدن تهیه طرح
راهبردیتاکنون،ناکارآمدی،نبودتصمیمگیری
وضعف در سیستم اداری وسازمانی کشوردر این
زمینه کامال مشهود وغیر قابل کتمان است .تا
به حال طرح اقیانوسیه اگر بود تکمیل واجرا
شده بود!
••در برنامه فرمول یک از مرحوم تختی یاد
شد و دو پهلوان از مشکالت روستاییان در
شهرها گفتند که بسیار تامل برانگیز بود .کاش
مسئوالن بشنوند و به دادشــان برسند واقعا
دردناکه!

