اخبار

2
یادداشت روز
امیرحسین یزدان پناه

Yazdanpanah@khorasannews.com

قطعه ای جدید در پازل
جنگ رسانه ای

روزنــامــه نیویورک تایمز روز گذشته از طرح
مشترک آمریکا و اسرائیل برای «ترور فرماندهان
سپاه» و مقابله با «راه اندازی تاسیسات هسته ای
ایران» خبرداد .نیویورک تایمز نوشت که این خبر
را دو مقام اطالعاتی آمریکایی به این روزنامه
داده اند .این که این گزارش چه کارکردی دارد
سوالی است که در چهار نکته کوتاه به آن پاسخ
می دهیم.
 -1اساسا آمریکا و اسرائیل ،دشمنان درجه
یک ایران هستند و خیلی عجیب نیست که کنار
هم بنشینند و علیه ما استراتژی فشار و تخریب
طراحی کنند؛ اگر روزی چنین اتفاقی رخ ندهد
باید تبدیل به خبر شــود! جنگ سوریه ،نفوذ
داعش به عراق ،حوادث تروریستی الاقل یک دهه
اخیر در برخی شهرها و مناطق ایــران ،فعالیت
ادامه دار تروریست ها در مرزهای شرقی و غربی و
 ...تنها تعداد اندکی از این طراحی ها علیه امنیت
ایــران اســت .لــذا فــارغ از میزان صحت و سقم
ادعاهای این گزارش ،یکی از تاثیرات اصلی آن
را باید در حوزه رسانه و جنگ روانی و قطعه ای از

پازل جنگ رسانه ای علیه ایران دانست.
 -2نویسندگان ایــن گــزارش چهره هــای ضد
ایــرانــی و حامی اسرائیل در نیویورک تایمز
هستند .از جمله «رو ِنن برگمن» که از او به عنوان
تحلیل گر نزدیک به موساد یاد می شود و حتی
درباره برنامه هسته ای ایران و تالش های رژیم
صهیونیستی برای مقابله با آن یک کتاب تحت
عنوان «جنگ مخفی با ایران» نوشته شده است.
او همچنین همان طور که خــودش در صفحه
توئیترش عنوان کرده مولف کتاب «بلندشو و
اول بکش» است که به تاریخچه ترورهای موساد
اشــاره دارد .لذا دور از ذهن نیست که یکی از
عناصر اصلی جنگ روانی و امنیتی تل آویو علیه
تهران باشد.
 -3گزارش نیویورک تایمز در شرایطی منتشر
می شودکهطیسههفتهاخیر رسانه هایفارسی
زبــان معاند و اکانت هــای توئیتری وابسته به
براندازان ،تالش کرده اند این طور القاء کنند
که ایران در تامین امنیت خود منفعل و ناتوان
شــده و زیــر ضربات امنیتی و خرابکارانه رژیم
صهیونیستی قــرار دارد .نیویورک تایمز حتی
مدعی شده این اقدامات خرابکارانه توسط برخی
نفوذی ها در ایــران انجام می شــود .موضوعی
که بازهم از منظر جنگ روانــی این روزهــا علیه
ایران قابل تحلیل است اما به نظر می رسد الزم
است دستگاه های اطالعاتی و امنیتی به بررسی
احتمال آن ورود کنند و مثل گذشته اجازه ندهند
که خدای نکرده ،عناصر نفوذی و خود فروخته،
به امنیت تمام وکمال ایران خدشه ای وارد کنند.
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 -4هفتم اردیبهشت ماه در گزارشی از تالش
های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
از  175روز داغ تهران و واشنگتن سخن گفتیم.
دوره ای که هنوز  97روز آن باقی مانده است97 .
روز تا  27مهر که براساس برجام باید به صورت
خودکار تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت
سازمان ملل برداشته شود .اتفاقی که در فاصله
سه هفته تا انتخابات آمریکا ،قطعا یک شکست
تاریخی برای کاخ سفید خواهد بود .لذا آن ها را
واداشته با تمام قدرت به نبرد دیپلماتیک ،امنیتی
وسیاسی و اقتصادی با ایران رو بیاورند .نبردی
که در حقیقت معنایی از «جنگ اراده ها»است.
لذا پیش بینی این که در این سه ماه اذناب آمریکا
همچون اسرائیل یا عربستان به دنبال تحریک
ایران یا کشاندن پای کشورمان به یک درگیری
جدید باشند تا آمریکا بتواند میوه تمدید تحریم
تسلیحاتی را در شورای امنیت بچیند ،اتفاقی
قابل پیش بینی است.
بدون شک این  97روز و ده ها و صدها و هزاران
 97روز دیگر هم مانند دوره های سخت گذشته،
خواهد گذشت اما معادالت بین المللی نشان
میدهد که گرفتار نشدن در جنگ روانــی و
امنیتی آمریکایی -اسرائیلی و عبور مقتدرانه
از این جنگ اراده ها براساس یک استراتژی
مقتدرانه ،هوشمندانه و متکی بر سیاست های
حکیمانه ای که در دهه های گذشته ،ایران را از
یک کشور وابسته به یک قدرت منطقه ای تبدیل
کرده ،این بار دروازه های جدیدی از قدرت را
برای مردم ایران باز خواهد کرد ،ان شاء ا. ...

پیام تشکر مدیر عالی حرم مطهر رضوی از تولیت آستان قدس
محمد مهدی برادران در پیامی از اعتماد تولیت
آستان در انتخابش به عنوان مدیر عالی حرم مطهر
رضــوی قدردانی کــرد .در این پیام آمــده است:
سپاس بی کــران فیاض کریم را و درود بر نبی
گرامی اسالم و ائمه معصومین صلوات ا ...علیهم
اجمعین که در سایه عنایات حضرت سلطان سریر
ارتضاء موالنا اباالحسن الرضا علیه آالف التحیة و
الثناء و بنا به اعتماد فاضل ارجمند و تولیت معزز
آستان قــدس رضــوی ،حضرت حجتاالسالم
والمسلمین مروی دامت توفیقاته ،توفیق خدمت
مضاعف به حــرم مطهر رضــوی را یافتم.ضمن
تشکر از اعتماد ایشان ،از صاحب این مضجع
نورانی استمداد می طلبم تا در انجام این وظیفه
خطیر ،خادم کوچک خود را یاری نمایند .این
حرم ،پناه بی پناهان ،چاره بیچارگان و کانون
معرفت و محبت آل ا ...است؛ امامی که روبند
خاک درش را ،خالیق به مژگان ،مالئک به شه
پر ،خدمت درگاهش مایه مباهات انس و ملک

است و انبیاء و اولیاء ،دربانی اش را می کنند.
کلیددار اصلی ایــن قطعه از بهشت «حضرت
جواد االئمه علیه السالم»است و خادمینش از
«خواجه اباصلت هــروی» تا «شهید حاج قاسم
سلیمانی»مفتخر به این مدال نوکری هستند؛
از ارواح طیبه اولــیــاء الهی رخصت و مــدد می
طلبم .مــوج معنویت گرایی و توجه مظلومین
عالم به مکتب رهایی بخش اســام و گسترش
فزاینده تشیع در سال های اخیر ،نقش حرم مطهر
رضــوی را به عنوان رکن اساسی تمدن سازی
نوین اسالمی و زمینه سازی ظهور حضرت مهدی
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بیشتر نموده است.
خدمت گزاری این حرم مطهر در سایه توجهات
ولی عصر اروحنا فداه و منویات داهیانه و حکیمانه
مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان رئیس
خدمه آستان قدس رضوی و تحت اشراف عالیه
تولیت معزز ،با همکاری سایر ارکان آستان قدس
رضوی و همراهی همه ارادتمندان به این بارگاه،

به ویژه شیعیان خاص و خدام ،حفاظ ،فراشان،
دربانان و کفشداران ،خادمیاران و نیروهای
افتخاری فعال در امنیت ،انتظامات و خدمات
و ...به نحو مطلوب صورت پذیرفته است و این
بنده نیز به عنوان عضو کوچکی از این جامعه
محترم ،مشق نوکری را از مرحوم پدرم آموختم.
استمرار و ارتقاء کمی و کیفی خدمات فعلی به
زائران در عرصه های تبلیغی ،رفاهی و کالبدی با
رویکرد مدیریت یکپارچه حرم مطهر رضوی ،نیاز
به حمایت معنوی و مادی بیشتر همه ارادتمندان
حضرت رضا علیه آالف التحیة و الثناء دارد.
خصوصا آن که انتظار مومنین از خدام حضرت،
انتظاری بسیار باال بــوده که بــرآوردن آن جز با
دعای خیر و راهنمایی و حمایت عمومی و تالش
شبانه روزی خادمان این درگاه و همکاران محترم
ممکن نخواهد بود.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن    
گلبانگ سربلندی برآسمان توان زد

ابر پروژه آبی شرق درچند قدمی اجرا
شاید در روزهــایــی که موضوع انتقال آب از
دریـــای عمان مطرح شــد برخی ایــن کــار را
غیر ممکن می دانستند و امیدی به تحقق
آن نداشتند امــا ایــن روزهــا خبرهای خوبی
بــرای قــرار گرفتن ایــن طــرح عظیم در مسیر
اجرا شنیده می شود .مدیر عامل شرکت آب
منطقهای استان به«خراسان» گفت۶۳۰ :
کیلومتر خط انتقال آب از دشت مختاران،
درمیان ،طبس و آهنگران در حال اجراست
بنابراین اجرای  ۸۰۰کیلومتر خط انتقال آب
از دریای عمان تا ورودی استان خارج از تصور
نیست .دکتر «قندهاری» افزود :خط انتقال
طبق برنامه باید تا  1404به خراسان جنوبی
برسد و عــدد قابل توجهی از سهم آب برای
خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است اما
همچنان پیگیر افزایش این رقم هستیم.

حقوق بازنشستگان کشوری
 ۹۰درصد شاغالن میشود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :حقوق
بازنشستگان کشوری  ۹۰درصد شاغالن در
نظر گرفته می شود و این همان رقمی است
که دولت برای تصویب به مجلس ارائــه کرده
بود .نوبخت گفت:بعد از همانندسازی حقوق
بازنشستگان کشوری ،بازنشستگان تامین
اجتماعی نیز مطالباتی داشتند ،با وجود این
که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جزو
بودجهعمومینیستامامقررشددولتبخشی
از مطالبات خود را به تامین اجتماعی پرداخت
کندبهشرطاینکهاینپولصرفبازنشستگان
شـــود.وی افـــزود :بــا توجه بــه جلساتی کــه با
نمایندگانبازنشستگانداشتیمقرارشدحقوق
بازنشستگان کشوری  ۹۰درصد شاغالن در
نظر گرفته شود و این همان رقمی است که
دولت برای تصویب به مجلس ارائه کرده بود.

ربیعی :سوال از رئیس جمهور
اوضاع را پیچیده تر می کند

در پی برخی گــزارش ها دربــاره طراحی سوال
از روحانی در مجلس ،سخنگوی دولــت گفت
که طرح ســوال از رئیس جمهور بر پیچیدگی
اوضاع می افزاید .ربیعی ،روز گذشته در بخشی
از یادداشت خود آورده است« :سؤال از رئیس
جمهور بــه یکباره در ابــتــدای کــار مجلس بر
پیچیدگی شرایط خواهد افزود و به حل مسائل
کمکی نخواهد کرد .قاعدت ًا تذکر و استیضاح باید
ابزاری برای حل مسائل مردم و پیشرفت جامعه
باشدوبایدمرتباینپرسشراداشتهباشیمکهآیا
این اقدام مسئلهای را از جامعه حل خواهد کرد؟

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• آزمون تعیین مرکز استعداد های درخشان
جمعه ۲۰تیرماهبهصورتحضوریبهبدترین
حالت ممکن از لحاظ رعایت نکردن پروتکل
های بهداشتی برگزار شد .البته از آموزش و
پرورش هم انتظاری جز این نیست که خود،
زیر مجموعه دولتی است و به هر قیمتی باید
حرف خودش را به کرسی بنشاند .هر اتفاقی
که برای فرزندان ما بیفتد مسئولیت مستقیم
آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
••برنامه هفتگی مان این جوریه .شنبه:
قیمت دالر باال میره .یک شنبه :قیمت خونه
باال میره .دوشنبه :قیمت سکه باال میره.
سه شنبه :یه بیماری جدید شیوع پیدا می
کنه .چهارشنبه:جنگل آتــش می گیره.
پنج شنبه :همه میرن شمال .جمعه :آقای
روحانی تازه خبردار میشه!
••نباید تمام کاسه کوزه ها را بر سر دولت
بشکنیم ،تحریم های ناعادالنه و تروریسم
اقتصادی آمریکا گرانی ،تورم و  ...را ایجاد
کـــرده ،بــه جــای انتقاد از وضــع کنونی و
استیضاح وزرا ،وحــدت دولــت و مجلس
راهگشا خواهد بود.
•• همین آقایی که یک زمانی به مردم خس
و خاشاک می گفت حاال از بازیگر ایرانی در
هالیوود دفاع می کند ،از خواننده آن ور آب
طرفداری می کند و ...این ها فقط دنبال
میزهای باکالس تر و کاخ های مجلل تر
هستند .آقای احمدی نژاد هم می خواد بره
کاخ پاستور این جوری حرف می زنه.
•• تحریمهایظالمانهترامپبیمنطقباعث
افزایش قیمت ارز و  ...شده .دولت در حد
توان خدمت کرده و در شرایط فعلی به جای
انتقاد از دولت با یکپارچگی مردم ،مجلس و
دولت می توان مشتی بر دهان بی عدالتی
آمریکا زد.
••  4یا  5بازیکن استقالل که  4یا  5روز پیش
کرونا گرفته بودند ،به یک باره خوب شده اند
و مقابل «تراکتور» بازی میکنند! سازمان
لیگ وفدراسیون ترسو باید با قاطعیت پارس

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

جنوبی را مقابل استقالل سه بر صفر برنده
اعالم کند.
•• شما از همین حاال به استقبال انتخابات
رفتید و درباره آینده پاستور حرف می زنید؟
واقعا انتظار دارید ما جوان ترها باز هم گول
حرف هایتان را بخوریم؟ با این اوضاع گرانی
آیا می توانیم ازدواج کنیم که آخرت مان را بر
باد ندهیم؟
•• متاسفانه از دو ماه و نیم قبل حقوق بیشتر
سربازهای ناجای مشهد رو ندادند و کسی
هم چیزی نمی گوید.
••لطفا اسم روزنامه خراسان ورزشی را به
استقالل خراسان ورزشــی تغییر دهید و
خودتون رو اذیت نکنید .حمایت از این علنی
تر هم مگه می شه؟
••به کاربردن اصطالحاتی مانند«:آقازاده
هــا» و فساد اقتصادی و...دادن آدرس
عوضی بــه ملت اســت .مشکالت کشور،
بنیادی تراز این اصطالحات است.
••به تجربه ثابت شده که در دور دوم ریاست
جمهوری ،دولت کارایی الزم را نــدارد اما
چون رئیس جمهور و دستگاه اجرایی در
مسند قدرت هستند ،انتخابات را به نفع
خودشان تمام می کنند.
•• آق ــای روحــانــی بــاز هــم کــار خ ــودش رو
کرد35 .هزار تومان از یارانه تیر کم کرد.
یعنی 30مــاهــه مــی شــه یــک میلیون و
150هــزار تومان .این جوری یک میلیون
وام کرونا دادن ولی بابتش  150هزارتومان
سود گرفتند!
••ناظران سایت دیوار علنی پول برای آگهی
می گیرند و بعد آگهی رو به صورت دلخواه
تغییر می دهند! چرا مسئوالن جلوی این
کار رو نمی گیرند؟
•• با چند مــادر سن بــاال و تنها که صحبت
میکردیم گله مند بودند از فرزندان پسر
خود که از آن ها کمتر خبر می گیرند و کرونا
را بهانه قرار داده اند .در این روزهای دشوار
و حساس با والدین خود مهربان تر باشید !

