اخبار

2
یادداشت روز

امیرمسروری

رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم

آن سوی ماجرای حمله
به آرامکو
آرامکو یکی از بــزرگ ترین شرکت های نفتی
جهان است به طوری که بر پایه نظر کارشناسان
حوزه نفتی ،جهان امروز بدون نفت آرامکو بی
معناستوبازارهایانرژیجهانیکیازمشتری
ه ــای اصلی ایــن شرکت هستند .شرکتی که
سلطنتی است و تحت مدیریت خاندان سعودی
اداره می شود و در واقع وظیفه عابربانک این
خانواده سلطنتی را بازی می کند .بارها مواضع
سیاسیواقتصادیاینشرکتبهجنجالخبری
تبدیل شد اما پیش از حمله پهپادی انصار ا...
آرامکو هیچ گاه به عنوان یک تحلیل نظامی و
امنیتی مورد توجه مطبوعات قرار نمی گرفت .با
حمله پهپادی انصار ا ...به آرامکو نگاه ها به این
شرکت بازگشتهوتحلیلهایگوناگونیمنتشر
شدهاست.بااینحالنگاهمجددبهاینحادثهاز
جهتدیگراهمیتویژهایدارد.
 .۱انصار ا ...به وعده عمل کرد .این گروه نشان
داد نه تنها از حیات سیاسی یمن قابل حذف
نیستند بلکه روز به روز با استفاده از توان داخلی
به قدرتی دست یافته که می توان از آن به عنوان
توان بازدارنده داخلی یاد کرد .حمله به آرامکو
از چند منظر اهمیت راهبردی دارد .از یک سو
انصار ا ...به وعده پاسخ متقابل و همتراز عمل
کــرد و از ســوی دیگر نشان داد دستش برای
اهداف سراسری و پر هزینه علیه ریاض باز است.
بر خالف انتظار روز اول عربستان این حمله با
توانداخلییمنیهاانجامشدومقاومتدریمن
به سطحی از توانایی دست یافت که توانست
نیمی از بازار نفت صادراتی سعودی ها را از کار
بیندازد .در کنار این موارد انصار ا ...و ارتش یمن
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نشان دادند درباره حوادث جنوب این کشور بی
تفاوت نیستند و اگر امــارات بخواهد اقدامات
ناشیانه خود را ادامه دهد حتما ابوظبی و دبی
هدف بعدی است .کما این که مقامات یمنی
بارها اعــام کردند در صــورت ادامــه سیاست
های مداخله جویانه امارات ،قطعا این کشور در
امان نخواهد بود  .پیشتر هم خبرگزاری آناتولی
با افشای متن جلسه مقامات اماراتی نگرانی
و دلهره آنان را در برابر یمن منتشر ساخت که
جنجال زیادی برپا کرد .به نظر می رسد در این
حمله عــاوه بر اقــدامــات متقابل درخصوص
سیاست های بن سلمان توسط یمنی ها ،انصار
ا ...پیامی واضح به امارات فرستاد و نشان داد در
مقابل تمامیت ارضی این کشور با احدی مذاکره
نمی کن د و آینده یمن فقط یمنی  -یمنی است.
 .۲این حمله یک دستاورد اطالعاتی و امنیتی
ویــژه در تاریخ یک صد سال اخیر یمن است.
یمنی ها در پرونده اخیر با استفاده از عناصر
نفوذی در خاک عربستان ،این عملیات را اجرا
کردند که برای سعودی ها سنگین تمام شد.
آن ها با استفاده از قدرت اطالعاتی ضمن از
کار انداختن سیستم پدافندی این شرکت،
پهپادهای خود را از خاک عربستان علیه آرامکو
به پرواز در آوردند و اهداف مد نظر را در شرکت
آرامکو نابود ساختند .به کارگیری انصار ا...
از بیش از یک میلیون یمنی در خاک عربستان
در کنار ه ــزاران معترض خــانــدان سعودی و
ارتشی های آزاد شده این کشور در شبه جزیره،
دستاوردی است که سعودی ها باور نمی کنند
و احساس می کنند استفاده از چنین توانی
در انــدازه انصار ا ...نیست در حالی که انصار
ا ...نشان داد بهترین بازیگر برای به کارگیری
بازیگران دیگر در شبه جزیره است .در چنین
شرایطیوبرایجلوگیریازسطحآسیبپذیری
سعودی ها مجبور شدند به دروغ حمله پهپادی
را از خــاک عــراق اعــام و جنجال جدید بر پا
کنند .این در حالی است که یمنی ها پیشتر برد
موشکی و پهپادی خود را به عربستان نشان
دادند و بیان کردند برای زدن آرامکو و اهداف
اقتصادیعربستانهیچتردیدیندارند.چندی

قبل هم وزیــر دفــاع یمن با بازدید از نیروهای
مستقر در خاک عربستان به آن ها وعده نبرد در
میدان جدید داده بود که این وعده عملی شد.
 .۳یمنی ها در حمله اخیر توانستند معادالت
آمریکارادرمنطقهبههمبریزند.آمریکاییهاروی
نفت و میزان صــادرات آرامکو حساب باز کرده
بودند و تصور می کردند می توانند با استفاده از
سطحتولیدآرامکوبرتهرانومحورمقاومتفشار
بیاورند .پیشتر مقامات مقاومت اعالم کردند در
صورت بروز هر جنگی علیه تهران در کنار آن ها
می مانند و از حمایت تهران دست بر نخواهند
داشت.بااینحالآمریکاییهاپسازحملهآرامکو
جنجالجدیدیراهانداختندوکشورهاییچون
عراقوایرانرادراینحملهمتهمکردند.عملیات
صورت گرفته بر پایه اطالعات خود آمریکایی ها
بر توان یمنی استوار بوده و امکان دخالت ایران
دراینعملیاتبهدلیلاشرافورصد ۲۴ساعته
ماهوارهای و پایش مرزی یمن وجود نــدارد .در
واقع جنجال جدید برای طرح مجدد باال بودن
سطح آسیب پذیری توان سالح های پدافندی
آمریکاست .کما این که با سرنگون شدن پهپاد
آمریکایی در خلیج فارس ،بسیاری از مشتری
های آمریکایی ها قــرارداد خود را لغو کردند یا
تغییر دادند و از این منظر سطح خریدو فروش
قراردادهای تسلیحاتی آمریکا با چالش جدی
مواجه شد .فراموش نشود فروشندگان و تولید
کنندگانتسلیحاتدرآمریکابزرگترینحامی
ترامپ هستند و از دست دادن آن ها می تواند
ترامپ را برای انتخابات بعدی سرنگون کند و
جمهوری خواهان را از کرسی ریاست جمهوری
آمریکابرایحداقلچهارسالدورسازد.ازسوی
دیگر توان انصار ا ...نیز در این عملیات مشخص
شد و واشنگتن حاضر نیست این توان به عنوان
یکتوانبومیتوسطرسانههاموردتوجهوتحلیل
قرار گیرد .گروهی که آمریکایی ها آن ها را شبه
نظامیوکوچکبرمیشمردندوحتیتوانمبارزه
کالسیکنداشتندبهجاییرسیدهکهبزرگترین
سامانه پدافندی آمریکایی را در عربستان از کار
انداختهومنافعاقتصادیوامنیتیکاخسفیدرا
تهدیدمیکند.

گزارشی از نمایشگاه پاییزه مشهد
ساعت 5بعداز ظهر شنبه23شهریورماه ،دومیــن شب برگزاری نمایشگاه
پاییزه مشــهد ،برای گشــت و گذار و بررسی شــرایط ،راهی این نمایشگاه
میشــوم .در همان قدم اول ،تغییر هزینه ورود به نمایشــگاه که تا چندماه
قبل ،نفری  500تومــان بود و حاال به نفری  1000تومــان افزایش یافته،
جلبتوجـــه میکند .با ایــن توصیف ،فقــط ورود یــک خانواده پنــج نفره
به نمایشــگاه ،پنج هزار تومــان آب میخــورد .هرچند دریافــت ورودی از
بازدیدکنندگان ،میتواند دالیلی مثل هزینه کردن ورودیها برای توسعه
و بهبود امکانات و خدماترسانی نمایشگاه داشته باشد اما باتوجه به این
که اگر این مبلغ را ضربدر جمعیت زیادی که بهشکل هفتگی و ماهانه به
این مکان رفت و آمد دارنــد کنیم ،رقم قابلتوجهی به دست میآید ،بهنظر
نمیرسداینرقــمبرایبهبودحالوهواینمایشگاههزینهشود .مدیرامور
نمایشگاهی نمایشگاه بینالمللی مشهد در اینباره توضیح میدهد« :ما
ورودی را پس از پنج سال افزایش دادیم .هم اکنون ورودی نمایشگاههای
عمومی 1000و نمایشگاههای تخصصی 4000،تومان است».
با یکی از فروشنده ها که در نمایشگاه ،غرفه عرضه کیف و کوله پشتی ،تولید
شده توسط برندهای خارجی دارد ،همصحبت می شــوم و میپرسم« :مگر
فــروش کاالی خارجی در نمایشــگاهی که قرار اســت محصــوالت وطنی با
قیمت مناسب عرضه کند ،ممنوع نیســت؟ » لبخندی تحویلم می دهد و می
گوید« :راستش همه کاالهای ما ،مونتاژ ایران است .اما برچسب مارکهای
خارجی را خودمان میچسبانیم ،چون در غیر این صورت ،مشتری رغبتی به
خریدندارد.منظورازمونتاژهمایناستکهپارچهونخوزیپویراقوهمهچیز

 ۶۵۰۰واحد مسکونی سیل زده
خراسان شمالی در حال بازسازی

آخرینوضعیتپروژههایعمرانیخراسانشمالی
ازجملهبازسازیمنازلآسیبدیدهازسیل 4،خطه
کردنمحوربجنورد-گلستان،کارخانهکمپوست،
گ ل س تان شهر ،سد بیدواز و همچنین برگزاری
همایش سرمایه گذاری و جذب اعتبارات عمرانی
استان از جمله موارد مطرح شده در نشست خبری
معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی بود .به
گــزارش خبرنگار ما ،در این جلسه «رجــب زاده»
معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداردرخصوص
آخرین وضعیت بازسازی شش هزار و  500واحد
آسیبدیدهبراثرسیلدرابتدایامسال،ازاسکلت
گذاری  674واحد مسکونی ،سقف گذاری 237
واحدمسکونیودرمجموعمعرفیسههزارو213
فقره پرونده پرداخت تسهیالت به بانک های عامل
خبردادوگفت 336:میلیاردتومانتسهیالتبانک
و  130میلیارد تومان کمک های بالعوض برای
بازسازیخانههایسیلزدهبهاستانابالغشده که
در حال اعطا به سیل زدگان است تا بازسازی تمام
شش هزار و  500واحد آسیب دیده قبل از باران و
جاریشدنسیلبهاتمامبرسد.

ازچیــنواردمیشودومافقطس ِرهممیکنیم.متاسفانههمهچیز،کفشپای
من و پیراهن تن شــما هم چینی است و در این شــرایط ،این که بگویند :فقط
ندرحالیاست
کاالیایرانیبفروش،امکاننداردویکتوقعنابهجاست».ای 
کهدلداریمدیربازرسیونظارت اصناف استانکهدرنمایشگاهحضورنداردو
تماسماخودشرابهمحلمیرساند،دربارهنظارتبرارائهکاالیبیکیفیت
با
ِ
وقاچاقدرنمایشگاه،میگوید«:قبلازشروعنمایشگاه،تمامیکاالهاییکه
قرار است ارائه شود ،توســط نمایندگان اتحادیه ها به لحاظ قیمت و کیفیت
بررسی و تایید می شــوند و چنان چه فردی اقدام به فروش کاالی خارجی یا
تقلبی و بی کیفیت و کاالیی به جز کاالی ارائه شده به کارشناسان کند ،نمونه
بارز تخلف است و با متخلفان برخورد میشود».
طیگشتوگذاردرراهروهایسالنمفاخــر،براساسمشاهداتوگالیههای
مردمی،نبودقیمترویتعدادزیادیازکاالهایارائهشده،بهچشممیآید.
امیر دلداری ،در توضیح دالیل چنین اتفاقی میگوید« :شاید فرد به تازگی
اجناسشراداخلغرفهچیدهوهنوزفرصتنکردهقیمتگذاریانجامدهد؛
ماازشباولبهتمامیغرفهدارانبرایدرجقیمتتذکردادیموازامشبکه
شبدوماست،باهرفروشندهایکهکاالهایشبرچسبقیمتنداشتهباشد،
برخوردهایقانونیمیشود.جریمهدرجنکردنقیمت 97هزارتوماناست
و اگرچه شاید به اندازه کافی بازدارنده نباشد ،اما چون تعیین مبلغ جریمه
توسط ما انجام نمی شود و مصوب مجلس شورای اسالمی است ،وظیفه ما
تنهااجرایقانوناست.».
مشروحاینگزارشرادرسایت khorasannews.comبخوانید.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• به مطب پزشک مراجعه کردم .با این که مریض
بودم و نای راه رفتن نداشتم از طبقه چهارم مرا
فرستادکهبروپولنقدبیارکهکارتخواننداریم!
واقعااینکاریعنیچه؟
•• چند روز دیگر مدرسه ها باز می شود و آموزش
و پرورش فقط دوماه از حق التدریس های سال
گذشتهراپرداختکردهاست.بهنظرشمامعلمان
باچهانگیزهایسرکالسدرسخواهندرفت؟
•• قابلتوجهشهروندعزیزیکهگفتهاندبافروش
پوشاک غیرمتعارف خون شهدا هدر می رود ،این
نگرانی قابل احترام است ولی باید خدمت تان
عرض کنم کسانی که اختالس می کنند ،رشوه
می گیرند و با گران فروشان و محتکران کاری
ندارند ارزش های این مردم را زیر پا می گذارند.
این لباس های آن چنانی با کار فرهنگی درست
میشوددوستعزیز!
•• جــای تعجب اســت که برخی مدیران با پول
ه ــای میلیاردی بیت المال دارن ــد آن چنانی
زندگی می کنند ولی من معلول و متاهل برای
دریافت مستمری از بهزیستی باید ماه ها وسال
ها بالتکلیف و چشم انتظار بمانم آن هم برای
صدهزارتومان!
•• آقایروحانیحقوقزنانمعیشتوامنیتاست
نه فقر و قتل .زنــان ما دوســت ندارند مثل میترا
استاد شوند .کارگران ما حق و حقوق شان را می
خواهند.
•• گوشت کیلویی 110هزار تومان ،کفش250
هزار تومان ،خانه متری  7میلیون! حقوق معلول
نابینایتحتپوششبهزیستیماهانه 150هزار
تومان!کسیهستکهپاسخمارابدهد؟
•• از مسئوالن کشوری و همچنین ورزشکاران و
هنرمندانی که در قضیه مرحوم سحر خدایاری
(دخترآبی)وقت گذاشتند تشکر می کنم اما ای
کاش بــرای مشکل درمــان جانبازان کشور نیز
همین انــدازه نگران بودید! چرا پس از40سال
هنوزمشکلداریم؟
•• درمنطقهطالباینچهوضعآنتندهیایرانسل
وهمراهاوله؟انگارنهانگاراینمنطقهنزدیکحرم
است و زائران زیادی هم در این منطقه تردد می
کنند .چون قشر متوسط جامعه در این قسمت از

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شهر زندگی می کنند هیچ مدیری به این ناحیه
رفت و آمد نمی کند تا از مشکل آنتن دهی تلفن
همراه باخبرشود.بعدازاینهمهسالسختاست
کهیکتقویتآنتنبگذارند؟
•• مدیران مدارس نباید به بودجه ساالنه مدارس
خیانت کنند بعد هزینه های مدارس را از اولیای
دانش آموزان بگیرند! این در شأن مقام آموزش
وپرورش نیست .مدرسه یک مکان علمی است،
نهتجارتخانه!
•• یادداشتتان درباره خودکشی ،بسیار بهجا و
به موقع بود .من یک کارشناس فرهنگی هستم و
تمایلنوجوانهایامروزیبهخودکشیبرایمورد
توجهقرارگرفتنرادرکنمیکنم.
•• طرح واگذاری متادون به داروخانه ها طرحی
غیرکارشناسی است که به دست مافیای دارو در
بازار آزاد انجام شده و عواقب بسیار خطرناک آن
جامعهرادربرمیگیرد.
•• نمی دانم کی بناست برخورد زشت و متکبرانه
برخیافسرانراهنماییورانندگیبامردماصالح
شود؟
•• با توجه به این که از بین بردن زمینه منکر مهم
تر از نهی از منکر اســت ،از مسئوالن امر تقاضا
داریم بر تولید وعرضه پوشاک نظارت کنند .یکی
از مشکالت مردم این است که ویترین مغازه ها پر
شده از لباس های جِ لف و بدن نما  .ملعون است
مسئولیکهدرزمینهاصالحجامعهکارنکند.
•• آیا مــردم بــاور می کنند که حقوق ماهانه یک
معلول تحت پوشش بهزیستی در ایران اسالمی
 150هزارتوماناست؟!
•• مسئولبرخوردباتخلفاتکجاست؟چهکسی
مسئول نظارته؟ مگر نه این که فروش مانتوهای
جلوبازوشیشهایو....غیرقانونیه،پسچراکسی
برخوردنمیکنه؟اگهمدیرمربوطتواناییاجرای
قوانینروندارهاستعفاکنه.
•• عزیزی که از وضع حقوق پرسنل ناجا شکایت
کردهایمنهمازپرسنلجانبرکفناجاوازسطح
متوسطهستمولیاظهاراتشماراقبولندارم.
•• لطفاجدولروزنامهباحوصلهبیشتریطراحی
شود .یک علت خریدن روزنامه صفحه سرگرمی
آناست.
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•• خطاببهآقایمیرباقری!آیاکسانیکهباغفلت
دولت ثروت باد آورده به دست آورده اند ،این مال
کسبشدهآنهاحاللاست؟
•• کسانی که جوجه هــای بی گناه یک روزه را
معدومکردندبایدمحاکمهشوندومجوزکارتولید
جوجهشانهمباطلشودچونآنهامرزهایبی
وجدانیراجابهجاکردند.
•• چرا دربــاره پوشش نامناسب افــراد جامعه که
متاسفانهروزبهروزبدترمیشودومیدانیمکهاین
برنامه دشمن است ،عکس العمل جدی و موثر از
سمتمسئوالنمربوطدیدهنمیشود؟
•• چراروزهای شنبه در صفحه اقتصاد روزنامه
خراساننرخسکه،طالوارزاعالمنمیشود؟
•• آقای میرباقری در کشورهای پیشرفته اروپایی
اگر ثروتمندی اهل انفاق نباشد دولت از طریق
دریافت مالیات به حساب آن شخص رسیدگی
میکند.
•• مطلبی بــا عــنــوان «چ ــرا آب اقیانوسها یخ
نمیزند؟»درصفحهنوجوانچاپشده،اینروزها
هر کسی میداند که چون آبش شور و حجمش
زیاد است ،یخ نمیزند! بالتازار جان ،اگر راست
میگویی جواب بده که چرا قیمت دالر زیاد شد
ولیقیمتطالدارهمیادپایین؟
•• آخریکینیستبههمسرشاهمخلوعبگویدشما
کهپیاممیفرستیدواسهفوتیکدخترهموطن،
شماکهشوهرتدرزمانخودشروزانهجواناناین
مرزوبومرازیرگلولهقرارمیدادوزنومردوکودک
وبچههمبرایشمعناومفهومنداشت،آنزمانکجا
بودیکهپیامتسلیتبدی؟
•• متاسفانه مسئوالن به قشری فشار می آورند
که یک صفحه از درس های خوانده شده آن ها را
هم نمی توانند بفهمند .آن وقت هر روز از درآمد
آنهاگلهمندهستند.مناگرجایپزشکانبودم
یک روز سر کار نمی رفتم تا این ها ببینند حاضر
هستند صد برابر ویزیت بدهند تا سالمت شان را
بهدستآورند؟
••بــرای مسئوالن صــدا وسیما به دلیل پخش
"مستند داستان اتم" و"پرونده ویژه" بسیار بسیار
متاسفم.یعنیتلویزیونملیمابایداینطورجهت
گیریداشتهباشد؟

