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سقوط تورنادو؛ پایان جنگ یمن؟

سرنگونی جنگنده تــورنــادو که غیر از ایتالیا،
آلمان و انگلیس بهعنوان کشورهای سازنده
صرفا در اختیار عربستان قرار داشــت،آن هم با
سیستم پدافند هوایی پیشرفته ساخت داخل
یمنیها در واقع اعالم آغاز مرحله دوم به حاشیه
راندن هواپیماهای سعودی از آسمان یمن است،
نیروهای یمنی در مرحله اول هلیکوپترهای
آپاچی را به حاشیه راندند و آ نها را از پــرواز در
آسمان یمن منع کردند ،آنها حاال یکی از پیشرفته
ترین هواپیماهای دنیا را سرنگون کردند ،جنگنده
تورنادو با قابلیت حمل 9تن سالح ،شلیک موشک
کروز و هدایت لیزری نقش ویــژهای در پیشروی
و تثبیت مواضع سعود یها در مناطق صحرایی
داشــت که انــصــارا ...با رونمایی از این سامانه،
ضمن کاهش نگرانی خود از نبردهای صحرایی و
غیر کوهستانی ،برگ برنده دیگری را نیز از دست
سعودیها خارج کرد.با این اتفاق به نظر میرسد
جنگ یمن وارد مرحله جدیدی خواهد شد چرا که
عربستان در تجاوز نظامی به یمن فقط از برتری
هوایی بهره مند بود که با دستیابی کمیته های
مردمی و ارتش یمن به این سامانه دفاعی جدید و
آزمایش موفق آن ،برتری هوایی ائتالف سعودی
نیز به چالش کشیده میشود ،اما این همه ماجرا
نیست.برای درک پیام اصلی سرنگونی تورنادو
باید تحوالت ماه های اخیر منطقه را مجدد ارزیابی
و بررسی کرد تا از این طریق بتوانیم به درک دقیق

تری از چرایی این اقدام انصارا ...برسیم:سید
عبدالملک بدرالدین رهبر انصارا ...در سخنرانی
خود در مهرماه گذشته به مناسبت مراسم میالد
پیامبر اکرم (ص) ( که بزرگ ترین و باشکوه ترین
تجمع مذهبی مردم یمن است) به شکل بیسابقه
ای با تهدید رژیــم صهیونیستی تاکید کــرد :در
صورتی که این رژیم درباره یمن دست از پا خطا
کند صنعا در پاسخ دادن به این رژیــم لحظهای
درنــگ نخواهد کرد و پس از آن وزیــر دفــاع یمن
نیز از بانک اهداف اسرائیلی نزد انصارا ...خبر
داد .سخنانی که در پاسخ به هشدارهای نتانیاهو
درباره توان موشکی انصارا ...در دیدار با وزیر دفاع
آمریکا مطرح شد.وقایع ماهها و حتی سالهای
گذشته نشان داده است که استراتژی امنیتی
اسرائیل در سالهای اخیر بر از بین بردن توان
موشکی و پدافندی مقاومت در خارج از مرزهای
ایران و جلوگیری از توسعه سرزمینی سایت های
موشکی تهدید کننده این رژیــم استوار است و
حمالت هدفمند این رژیم به عراق و سوریه در یک
سال گذشته با همین منطق انجام شده است.
این استراتژی اسرائیل با توجه به این که قدرت
موشکی و پهپادی انصارا ...به دست برتر این گروه
در جنگ با عربستان تبدیل شده است و حمالتی
با استفاده از همین توانایی به نقاط حیاتی اقتصاد
عربستان در طول تابستان گذشته عربستان را
وادار به کاهش تنشها و مذاکره با انصارا ...کرده
برای صنعا اهمیت دو چندان یافته است.طبیعی
اســت در ایــن وضعیت هرگونه اقــدام اسرائیل
علیه توان موشکی یا پهپادی انصارا ...میتواند
به برگشتن ورق جنگ در یمن منجر شــود ،اما
خبر مهم درباره این پرونده هفته گذشته منتشر
شد .نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و
عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی سودان
در دیداری در اوگاندا درباره استفاده اسرائیل از
آسمان سودان به توافق رسیدند.حتی دو روز پیش
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نیزبرایاولینبار،هواپیمایرژیمصهیونیستیدر
یک پرواز  5.5ساعته از پایتخت کنگو پرواز کرد و
با عبور از سودان در فرودگاه «بن گورین» تل آویو
فرود آمد.بدون شک یکی از مهم ترین اهدافی
که بر اساس استراتژی امنیتی رژیم صهیونیستی
برای دستیابی به آن به آسمان سودان نیاز است
قدرت موشکی و پهپادی انصارا ...در یمن است.
در واقع اعالم این خبر نشان داد تل آویو برنامه
هایی برای یمن در سر دارد و همین مسئله سران
انصارا ...را متقاعد کرد که در یک قدرت نمایی
آشکار با نشان دادن تــوان پدافند هوایی خود
این پیام را به تل آویو منتقل کنند که آماده مقابله
با هرگونه حماقت این رژیــم هستند .افــزون بر
این،اکنون میتوان این ارزیابی را داشت که حزب
ا ...لبنان هم احتماال بــرای رویــارویــی با تجاوز
هوایی رژیم صهیونیستی به چنین سامانه های
دفاعی دســت یافته باشد و در صــورت هرگونه
اشتباه محاسباتی رژیم اشغالگر قدس ،عالوه
بر این که سراسر سرزمینهای اشغالی هدف
موشک های تهاجمی و نقطه زن حزب ا ...و دیگر
اضالع مقاومت قرار خواهد گرفت بلکه در حوزه
هوایینیزجنگندههایرژیمصهیونیستیدربرابر
سامانه های دفاعی خلع سالح خواهند شد.در
چنین شرایطی به نظر میرسد ائتالف سعودی
که شاید تنها ممیزه برتری خود در جنگ یمن را
نیروی هوایی و جنگنده های پیشرفته غربی که
در اختیار دارد ،میدید اکنون این برگ را نیز در
معرض سوختن میبیند وچاره ای نخواهد داشت
برای خروج از باتالق یمن ،کانال های مذاکره با
انصارا ...را بیش از گذشته فعال کند هر چند روی
آوردن سعودیها به راه حل های سیاسی از جنایت
جنگی آنها نخواهد کاست و مقام های عربستان
به همراه امارات عالوه بر دادن خسارت به یمن،
باید به دلیل جنایت های جنگی که مرتکب شده
اند محاکمه شوند.

 3روزداغ انتخاباتی

چند روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم،فضای رقابت در اکثر شهرها جدی شده است
شمارش معکوس برای برگزاری یازدهمین دوره
انتخابات خانه ملت آغاز شده است و نامزدها تالش
میکنند به شکل های مختلف در میان رقبا خودی
نشان دهند تا بتوانند بیشترین آرای مردم را به
سمت خود بکشانند.انتخابات یازدهمین دوره
مجلس جمعه دوم اسفندماه امسال در سراسر
کشور برگزار میشود.در حالی که تنور انتخابات
در شهر های کوچک داغ و حتی در برخی مناطق
به جرئت مـیتــوان گفت ســوزان شــده اســت در
شهرهای بــزرگ و مراکز استا نها نیز از دیــروز
نشانه های جدی تر شدن رقابتهای نامزدها برای
رسیدن به کرسی بهارستان مشهود بود .هیجان
انتخابات حتی به محافل خانوادگی نیز گسترده
شده و این روزها در خیلی از منازل صحبتهای
روزمره اعضای خانواده به شکلی دیگر تغییر یافته

و فضای انتخاباتی گرفته و بحثهای آنها خبر از
یک انتخابات داغ میدهد .در این میان اصالح
طلبان که در روزهای اول عمدتا اظهار میکردند
به واسطه رد صالحیت گسترده نامزدهای خود
امکان ارائه فهرست را ندارند اما از یکی ،دو روز
گذشته فهرست های منتسب به آنان در تهران و
همچنین مراکز استا نها نیز منتشر شده که بر
جدی تر شدن فضای رقابتها افــزوده است .در
مشهد هم اصــاح طلبان باالخره لیست مورد
حمایت خود برای حوزه انتخابیه شان را اعالم
کردند تا رقابت انتخاباتی اصولگرایان و اصالح
طلبان بــرای کسب  5کرسی این کالن شهر در
بهارستان جدی شود .همزمان برنامه دو فهرست
اصلی انتخابات یعنی ائــتــاف اصولگرایان و
همچنین فهرست اصالح طلبان منتشر شده است

.در این میان چند سالی است که نامزدها صرفا
به چسباندن پوستر و تصاویر خود در گوشه گوشه
شهر و روستا قناعت نمیکنند و فضای مجازی
هم پر شده ازتبلیغات انتخاباتی .مردم روز جمعه
 2اسفند برای تعیین نمایندگانی که قرار است
 4سال به عنوان وکالی آنها در بهارستان برای
مسائل مهم و مشکالت کشور قانو نگذاری و بر
اجرای قانون نظارت کنند پای صندوق های رای
خواهند رفت روزی که سرنوشت چهارساله یک
ملت در آن نوشته میشود .چون تک تک مصوبات
مجلس در آینده کشور و مردم تاثیر گذار است.
مشروح خبر مربوط به اعالم موجودیت ائتالف
مورد حمایت برخی شخصیت های اصالح طلب
مشهد را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت
 KHORASANNEWS.COMبخوانید.

استاندار خراسان رضوی:

مردم باید برگزاری یک انتخابات سالم را احساس کنند
زند هروحیان  -استاندار خراسان رضوی گفت:
انتخابات یکی از نعمات انقالب اسالمی و رای
مردم یک امانت الهی است و همه مسئوالن در

استان باید با تمام تــوان کــاری کنند که مردم
برگزاری یک انتخابات سالم و پاک را احساس
کنند.به گزارش خراسان«،علیرضا رزم حسینی»

در جلسه ستاد انتخابات استان تصریح کرد  :در
این دوره از انتخابات با شور و درک باالی مردم
خراسان رضــوی از شرایط موجود در جامعه ،
همان طور که در تشییع پیکر سرباز وطن
حــاج قاسم سلیمانی نشان دادنــد که از
ارزش های واالی انقالب اسالمی دفاع
خواهند کرد در انتخابات نیز با مشارکت
خود یک بار دیگر نمایش خوبی را به جا
خواهند گذاشت و ما قطعا به مشارکت خوب
مردم امیدوار هستیم.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••کمی به بنرهای تبلیغاتی نامزدها نگاه
کنید .چــه وع ــده هــای خــوش آب و رنگی
میدهند؛ از بین بردن بیکاری ،تورم پایین،
رونق اقتصادی و ...از بس هرسال و هردوره
حرف های غیرعملی شنیدیم دیگر گوش
مان پرشده .حــاال وضعمان چطور است؟
آنقدر رونق اقتصادی داریم که برای خرج و
مخارج عید استرس داریم! آن قدر شرایط مان
خوب است که برای خرید گوشت و مرغ ارزان
باید در صف بایستیم و!...
••مقصر اصلی گران شدن خودرو در بازار،
خود مردم هستندکه دالل به هرقیمتی میگه
میخرند .سزای گران فروش ،نخریدن است.
کاش فقط  20روز تحمل کنیم!
••برای معاینه فنی خودرو بین  ۵تا  ۱۰ساعت
باید توی صف بمانیم .نوبت دهی اینترنتی
هم همیشه پره وکار نمیکنه .به خدا این همه
آزار واذیت مردم ظلمه .چرا مراکز را افزایش
نمیدهند یا راه حلی پیدا نمیکنند؟
•• باز به روزهــای انتخابات نزدیک میشویم؛
روزهایوعدههایبزرگودروغ!نمایندهایکه
هنوز پایش به مجلس باز نشده این همه با حرف
های بزرگ تر از دهانش دروغ میگوید ،معلومه
وقتی رای بیاورد زد و بندهایش شروع میشود
و هرکاری بکند ،برای خود و خانواده اش است.
••مـنپــیــازم ،االنگـــرانشـــدهام /پنجتایی
بــودم،هــشـتهــزارشــدهام /بــویبد دارمو
ش دل
ت انــگــیــزم /لــی ـکدر هــر خـــور 
نــفــر 
انگیزم /گریهزار یکنیاگر مرا بخری /به
خصو ص آن که بنده را بــدری /اشتهایت
زیاد میگردد /پو لجیبت تبا ه میگردد/
یک زمــان ،پیاز میزدیم الی کباب /حال،
گوشتهمنیست،نان میزنیم در آب!
••بعضی از نامزدهای انتخابات مثل پشت
کنکوریها هستند .هردوره شرکت میکنند
تا باالخره یک بار رای بیاورند .مردم شما را
نمیخواهند .چرا ول نمیکنید؟
••در جواب آن معلمی که میگوید سه فرزند
لیسانس بیکار دارد ،منم با مدرک لیسانس
در یک مغازه ساندویچی روزی  11ساعت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

بــرای یک میلیون و  500کار میکنم .کار
هست البته اگــر یک مقدار سطح توقعات
پایین بیاد.
••ازآنبزرگواریکهپیامدادهبود،روزهامنتظر
عیدبودموبیاییمدربارهچیزهایخوبصحبت
کنیم ،سوال میکنم :آیا مشاهده مردی که در
آستانه سال نو ،خجالت زده و سرافکنده زن و
بچه اش است ،شادمانی دارد؟!
••دولت برای قیمت گاز مایع نرخ مشخصی را
اعالم نکرده ،به طوری که برخی ازجایگاهها
گــازمــایــع راتــاســه بــرابــر گـــران تــر از قبل
میفروشند .خیلیها از این راه امرار معاش
میکنند .لطفا منعکس کنید.
••موسسات کاریابی بعد از پیدا کردن کار
بــرای جوانان ،از هر نفر  750هــزار تومان
میگیرند اما بعد از دو ماه بدون این که بیمه
کنند جوانان را بیرون میکنند  .چه کسی
جواب گوست؟
••با تشکر از صفحه خوب جوانه و مخصوصا
پرونده های مجهولش .من هر پنج شنبه فقط
منتظر این مطلب هستم .لطفا دو روز در هفته
چاپش کنید.
••به نظر من تنها راه کاهش قیمت خــودرو،
برداشتن فاصله قیمتی بازار و کارخانه است
تا بدینوسیله دال لهــا حــذف شوند و ضمن
سوددهی خودروساز قیمتها هم کاهش یابد.
••هر وسیله ای که بیشتر مشتری و خریدار
داشته باشه،بدبختانه تو کشور ما افزایش
قیمت داره! درســت مثل خــودرو که کسی
جلودار گرانی بی حد و اندازه اش نیست و تنها
راهش تحریم کردن خودروسازان از سوی
مردم است ،آدم میشناسم به خرج زندگی
اش مونده ولی با هزار قرض و وام ماشین ثبت
نام کرده! خودروساز هم چون با هر قیمتی
محصولش مشتری داره باز هم افزایش قیمت
میده .از ماست که بر ماست.
••اقــامــت شبانه خبرنگار خــانــم روزنــامــه
خراسان در گرمخانه زنان و انتقال مشکالت
و کمبودهای آن ،اوج درایــت و فهم و درک
ایــن روزنــامــه را نشان مـیدهــد .به مــردم و

نمابر05137009129 :

خیران نشان دادید در گوشه و کنار این شهر
شلوغ ،مکان ها و افرادی هستند که از دید
همه مغفول مانده اند و نیاز به رسیدگی دارند.
خداوند نگهدار این خبرنگار زحمت کش و
وظیفه شناس باشد.
••از شما روزنــامــه خراسان خواهشمندیم
ص ــدای مــا اهــالــی شــهــرک ولیعصر تربت
حــیــدریــه را بــه مسئولین بــرســانــیــد .بین
دهخدای  8و 7شرقی زمینی به مساحت
2000مــتــر بــرای فضای سبز گذاشته اند
و همین طــور رهایش کــرده انــد .ما اهالی
خودمون هم کمک مالی میکنیم.
••عده ای از مردم ساده  ،باعث و بانی گرانی و
بیکاریوموادمخدرو...رادولتوآقایروحانی
میدانند ،انگار دولت قبل از یادشان رفته ،یا
شاید دولت بعدی بهتر از این خواهد بود!
••قبال میخواستند بین مــردم ،بین زنان
و م ــردان دی ــوار بکشند ،حــاال بین مــردم و
فروشگا هها دی ــواری کشیده انــد که مردم
نتوانند خرید کنند!
•• 41سال از شروع ساخت بیمارستان رضا
(ع) در بزرگراه آزادی مشهد میگذرد اما
هنوز در مرحله سفتکاری است ! در چین
در عرض  10روز یک بیمارستان ساختند .
باید نام تأمین اجتماعی مشهد را در کتاب
رکوردهای جهان به عنوان خونسردترین
سازمان در جهان در زمینه ساخت مراکز
درمانی نوشت !
••از  18سالگی که واجد شرایط رای بودم در
انتخابات شرکت کردم .االن با لیسانس 20
سال پیش دارم مسافرکشی میکنم .آقایان
دیگه بفرمایند چه کار کنم؟
••آقــای رئیس جمهور برداشت ازعملکرد
نامطلوب دولت شما  ،ناشی ازتعبیر خواب
نیست .ایــن میزان تــورم و بیکاری از اول
انقالب تاکنون حتی درزمان جنگ درتمام
دولتها بی سابقه است.
••خواهشمندم ازچاپ برخی اخبار جنایی
اجتناب ورزید زیراباعث تأثرشدید وتخریب
روحیه انسان میشود.

پشت پرده ضربه فنی سیتی و ناپختگی گلرهای آبی!
مصطفوی-حاال طرفداران ،بازیکنان و حتی پپ
گواردیوالی افسانه ای سرمربی تیم انگلیسی
منچسترسیتی پشت سرهم آن گزارش لعنتی،
آن اسناد مالی سیاه بخت و آن هکر پرتغالی را
نفرین میکنند ،امــا واقعیت ماجرا چیست ؟
گزارشی که اولین بار نشریه آلمانی اشپیگل
منتشر کرد و مدعی شد قراردادهای اسپانسری
این تیم اغراق آمیز بوده و شواهدی وجود دارد
که از منابع جدا از اسپانسرها به این باشگاه،
پول تزریق میشود .منچستر بیشتر از هرچیزی
حاال از اسناد مالی اش آسیب میبیند .اسنادی
که نشان میدهد شیخمنصور مالک باشگاه و
از خانواده حاکم ابوظبی ۶۷/۵ ،میلیون پوند
برای پیراهن ،ورزشگاه و آکادمی هزینه کرده
است؛ یک تخلف بزرگ و غیر قابل بخشش که
سنگینترین جریمه را برای سیتی زنها به دنبال
داشته است.این دردسر وقتی جدی شد که یک

هکرپرتغالیپسازهککردنایمیلهایباشگاه
انگلیسی ،آن اسناد را برای نشریه «اشپیگل»
ارسال کرد ۶۷/۵ .میلیون پوندی که مطابق
قوانین فیرپلی مالی تخلف محسوب میشود و
یوفا اعتقاد دارد در اسناد مالی ،فریب خورده
است .حاال سیتی زنها دوسال از شرکت در لیگ
قهرمانان محروم شده اند و باید  30میلیون یورو
به عنوان جریمه نقدی بپردازند ،اما چه در انتظار
آبی های انگلیسی اســت؟ پپ گــواردیــوالی بد
شانس که معتقد است یوفا در این تصمیم اشتباه
کرده باز هم سرمربی این تیم میماند یا نه؟ داوید
سیلوا و بقیه بچهها چه کار میکنند؟ در صفحه
هشتگ ( )8گزارش مفصلی درباره سرنوشت آن
ها ،قوانین فیرپلی مالی یوفا و سابقه حکم های
جنجالی فوتبالی نوشته ایم.
*«اســتــوری جنجالی مهدی رحمتی علیه
حسینی» همه داستان از این جا شروع شد.

از جمعه صبح و با انتشار اســتــوری «مهدی
رحمتی» دروازهبـــان فعلی «شــهــرخــودرو» و
دروازه بان سابق استقالل  ،حاشیهای تازه در
بین فوتبالیها شروع شد .او در این استوری
بدون اشاره مستقیم به کسی ،گالیههایی را
مطرح کرد .هنوز چند ساعتی از انتشار این
اســتــوری نگذشته بــود که حسین حسینی،
دروازهبان استقالل استوری گذاشت و به نوعی
جواب رحمتی را داد ،اما این انتهای داستان
نبود .بعد از مدتی رحمتی تصویری از چت
خصوصی بین خود و حسینی را منتشر کرد ،اما
اگر بخواهیم به صورت جزئی از دالیل نادرستی
این رفتارها بگوییم ،به چه مواردی میتوانیم
اشاره کنیم؟نگاهی به یک رفتار درست یعنی
رویــه رادوشــویــچ دروازه بان پرسپولیس هم
میاندازیم .صفحه مشاوره از ضمیمه زندگی
سالم را بخوانید.

