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الرزایا.هیچ بندهای حقیقت ایمانش را کامل نمیکند مگر این که در او سه خصلت باشد :دین شناسی ،تدبر
َع َلی َّ
نیکو در زندگی و شکیبایی در مصیبتها و بالها.
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تازههای مطبوعات
••شــرق -کیومرث اشتریان استاد دانشگاه تهران در
یادداشتی با تیتر «چرا دولت نمیتواند تصمیم بگیرد؟»
تأکید کــرد :آن چــه ام ــروز شاهد آن هستیم ،تــعــارف و
پردهپوشی دروندولتی و خودسانسوری درونحکومتی
اســـت .فــرایــنــدهــای رســمــی ،اداری و قــدرتمــحــور،
کارشناسی ،حقوق مردم و اولویتها را به محاق تاریکی
میبرد و چنین است که نمیتوانیم تصمیم بگیریم.
••اعتماد -مرتضی مبلغ ،فعال سیاسی اصالح طلب در
گفت و گو با این روزنامه تصریح کرد :متاسفانه دشمنان
کشور ،نظام و انقالب این طور تصور میکنند که تنها جریان
مدافع نظام با پایگاه مردمی گسترده ،اصالحات است.
از آن جایی که آنها به دنبال براندازی و سرنگونی نظام
هستند این روزها با تمام قدرت جنگ روانی برای تخطئه
اصالحطلبان راهانداختهاند.
••جمهوری اســامــی -مسیح مهاجری مدیر مسئول
این روزنامه در سرمقاله خود تأکید کرد :همان طور که
رئیسجمهور درصدد ایجاد تغییراتی در کابینه برآمده،
برایپاکسازیمجلسازعناصرنایابنیزبایداقدامقاطعی
صورت بگیرد .بده بستانهای موجود میان مجلس و دیگر
دستگاههاازجملهدولتنقضآشکارقانوناساسیاستکه
تفکیک قوا و استقالل آنها و ممنوعیت مداخله در همدیگر
رامقررداشتهاست...خانهتکانیبایدازمجلسشروعشود.
••صبح نو -جواد خواجوی سازنده کلیپهای طنزی که به
لهجهمشهدیدوبلهمیشوددرگفتوگوبااینروزنامهگفت:
زمانی این موضوع در ذهن بعضی از مردم جا افتاده بود که اگر
بالهجهشهرشانصحبتکنندممکناستموردتمسخرقرار
بگیرند! اما حاال این موضوع تا حد زیادی جا افتاده...االن
مشهدیها چه در داخل کشور و چه کسانی که در کشورهای
خارجی ساکناند هم به من پیغام میدهند و ویدئوهایی برای
منمیفرستندکهدرآنهابالهجهمشهدیصحبتمیکنند.
••اعتماد -محمد کاظمی در یادداشتی تأکید کرد:
آقای رئیسجمهور باید معاونانی برگزیند و وزیرانی را به
مجلس معرفی کند که ضمن هماهنگی با یکدیگر بتوانند
مرد میدان جنگ با زرو زور و تزویر باشند .هیچ کس مانند
امیرمومنان(ع) نمیشود ولی امروز ما به مردانی نیاز داریم
که از او الگو بگیرند و چون حضرتش که حتی یاران دیرین
پیامبر(ص) را از رانت و فرصتطلبی و ویژهخواری محروم
میکرد مالحظه هیچ مقام و موقعیتی را نکنند.
••ایران -علی اکبر فرازی سفیر پیشین ایران در اروپا طی
یادداشتی تأکید کــرد :اکنون در دوران «برجام منهای
آمریکا» که ایران و اروپا تالش دارند برجام را حفظ کنند،
دیپلماتهای ما نیز باید نقشی برای خود تعریف کنند و این
مذاکرات و رایزنیها را تنها متوقف به سطوح عالی و مث ً
ال وزیر
خارجه ندانند .حساسیت زمان حاضر و گفتوگوهایی که در
جریان است ،اقتضا میکند دیپلماتهای اروپایی ما نیز به
سرعتوباجدیتوانرژیمضاعفوارداینکارزاردیپلماتیک
شوند .آنان باید بی آن که معطل نتیجه گفتوگوها بمانند،
ت خود را با شخصیتهای مؤثر در سیاست خارجی
ارتباطا 
و داخلی کشورهای اروپایی افزایش دهند.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :آن طور که از پاستور خبر میرسد،
رئیس جمهور قرار است سه شنبه هفته جاری (فردا) در یک
برنامه زنده تلویزیونی با مردم به صورت مستقیم گفت و گو
کند و خبرهایی شنیده میشود که تصمیمات احتمالی در
خصوص تغییرات در دولت هم به سمع و نظر مردم خواهد
رسید .بر اساس آخرین اخبار و شنیده ها ،رئیس جمهور
دربــاره کنار گذاشتن «ولــی ا ...سیف» رئیس کل بانک
مرکزی به جمع بندی نهایی رسیده و رایزنیهایی را هم با
برخی افراد و چهرهها برای تصدی این مسئولیت از سوی
آنان انجام داده است .دومین تغییری که به احتمال زیاد
در درون دولت انجام خواهد شد ،کنار رفتن «محمد باقر
نوبخت» ،یار غار رئیس جمهور ،دبیر کل حزب اعتدال و
توسعه از ریاست سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
••مشرق نوشت :روزنامه ایران-نهاد رسانهای دولت -و
اکثرروزنامههایاصالحطلبدرشمارهیکشنبه(دیروز)در
اقدامیهماهنگبیاناترهبرمعظمانقالبراتقطیعکردند.
این روزنامهها به نقل از رهبر معظم انقالب تیتر زدند که
«مذاکراتبااروپاییهاقطعنشود».درحقیقتروزنامههای
اصالح طلب ،مقدمه سخنان رهبری درخصوص مذاکره با
اروپاییها را تیتر کرده ولیکن نتیجه و ادامه سخنان رهبری
را در تیتر سانسور کردهاند حال آن که آن مقدمه برای گفتن
مطلبیمهمبودهاست.رهبرمعظمانقالبدردیدارسفیران،
کاردارانومسئوالنوزارتامورخارجهفرمودند«:مذاکرات
با اروپاییها قطع نشود اما نباید معطل بسته اروپایی ماند
بلکهبایدکارهایفراوانالزمدرداخلکشوررادنبالکرد.».
••انتخاب مدعی شد  :اخبار رسیده به «انتخاب» حکایت
از آن دارد «علی دیواندری» که به گواه رسانه ها ،یکی از
معتمدترین مدیران دولت محمود احمدی نژاد و رئیس
فعلیپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،قرار است به
عنوان جانشین ولی ا ...سیف در این بانک معرفی شود.
تغییری که اگر رخ دهد اگر نگوییم مصداق «از چاله درآمدن
و به چاه افتادن» است،دست کم نباید منتظر تغییر مثبتی
در سیاستهای بانک مرکزی باشیم!
••مشرق خبرداد :نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی
در پست توئیتری خود با انتشار تصاویری از رهبر انقالب
در خیابانهای بصره ،نوشت« :به یاد نــدارم در هیچ شهر
مملکت این قدر عکس آقای خامنهای (حضرت آیت ا ...سید
علی خامنه ای) را دیده باشم که در هر کوچه و خیابان بصره
میبینم .برای بعضی فرماندهان ایرانی در طول هشت سال
جنگ ،گرفتن این شهر از اهداف اصلی بود .چیزی که امکان
پذیرنشد.اماحاالهرطرفشهرحضورایرانرامیتواندید».
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بدون موضوع

روحانی :با دم شیر بازی نکنیدکه پشیمان میشوید

غالمرضابنی اسدی

آملی الریجانی :صحبتهای رئیس جمهور مشابه بیانات مقام معظم رهبری بود

▪روایت آمریکا از اعالن جنگ آمریکا با ملت ایران

روحانی بعد از این که به تشریح چهار دهه اقدامات آمریکا
علیه ملت ایران و شکستهای متوالی این کشور در برابر
مردم ایران پرداخت ،افزود :هنگامی که میگویید بانکها
با ایران کار نکنند و تبادل مالی نباشد و نفت صادر نشود،
یعنی اعــان جنگ با ملت ایــران داریــد ،آن وقت تصور
میکنید ملت از شما میترسد؟ شما که در همه جای
منطقه پهنید و الاقل به یک جای دور هم نرفتهاید خیلی
حرفهای خطرناک میزنید و باید سخنان خود را درک
کنید و معنی لغت را بفهمید و آثار و تبعات آن را بدانید.
▪تسلیم به معنای پایان دستاوردهای  40ساله است

وی افزود :امروز در برابر آمریکا حرف زدن ،مذاکره کردن
و سخن گفتن معنایی جز تسلیم ندارد و تسلیم به معنای
پایان دستاوردهای  40ساله ملت ایران است.
روحانی در ادامــه با اشــاره به این که براساس اسناد و
مدارک موجود ،آمریکاییها حاضر شده بودند به قیمت
کشتار میلیو نها ایــرانــی ،شــاه را حفظ کنند ،دربــاره
ادعای حقوق بشرخواهی آمریکا افزود :این شما بودید
که وحشیهای تروریست را به وجود آوردید و از این که
به آ نها سالح ضد زره و تجهیزات و تسلیحات دادید،
خجالت نکشیدید و رژیم صهیونیستی خجالت نکشید که

political@khorasannews.com

▪الریجانی :سفرا «چریکهای کتوشلواری» هستند

مجروحان داعش را به سرزمین خود برد و آنها را مداوا
کرد .باید خجالت بکشید چرا که در تاریخ آبرویی برایتان
نمانده است .شما امروز دم از حقوق بشر میزنید؟!
رئیس جمهور تصریح کرد :آمریکا میخواهد از لحاظ
اقتصادی و روانی فشار وارد و در نهایت آن را تبدیل به
آشوب و اغتشاش کند ،مطمئن ًا آمریکا در اهداف خود
ناموفق بــوده و ما صد در صد مملکت را خوب به پیش
خواهیم برد چرا که رهبری ،ملت و مسئوالن و نیروهای
مسلح همه در کنار هم هستند.روحانی در ادامه با بیان
این که باید بگذاریم که این آمریکای منزوی همین طور
تنها بماند و نباید اجازه دهیم که آمریکای منزوی جان
بگیرد ،افزود:جنگ سخت است و مشکالت فراوانی به
دنبال دارد ،اما در عین حال ،فرصتهای زیادی نیز در
دل خود دارد که این مختص جنگ هشت ساله ما نیست.
رئیس جمهور تجربه دفاع مقدس را در این زمینه بازخوانی
کرد و گفت :یکی از ثمرات دفاع مقدس ما این بود که در
کنار ارتش جمهوری اسالمی ،یک نیروی نظامی دوم
قوی در کشور متولد شد .نوزادی در آن دوران متولد شد
که در پایان جنگ به جوانی برومند و قوی تبدیل شد ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در دل جنگ و با تجهیزات و
تسلیحاتی که از عراقیها به غنیمت گرفته شد ،پا گرفت.
▪به دنبال اصالح روابط با بحرین و عربستان هستیم

روحانی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اتفاقاتی
که دربــاره مسئله فلسطین رخ داده ،ادامــه داد :رژیم
صهیونیستی اهل استدالل و گفت و گوی منطقی نیست
و با برگزاری کنفرانس نمیتوان سرزمین فلسطین را از
اینرژیمپسگرفتوآوارگانفلسطینیرابهسرزمینشان
بــازگــردانــد .امــا امــروز همگان ایــن مسائل را به چشم
میبینند .وی با یــادآوری سیاست بــرادرانــه جمهوری
اسالمی افزود :امروز فرصتی به وجود آمده تا روابط خود
را با همسایگانمان بیش از پیش گسترش دهیم و حتی اگر
همسایهای مانند عربستان هم از لجاجتها و اقدامات
خود دست برداشت و برای روابط اظهار تمایل کرد ،باید
اختالفات را حل و دوستی را برقرار کنیم .درباره امارات
و بحرین نیز این گونه است و ما در شرایط جدید به دنبال
اصالح روابط با این کشورها هستیم.

▪روسیه را نه به عنوان «شرق» بلکه به عنوان یک
همسایه میبینیم

رئیس جمهور با بیان این که ما باید روابط خوب خود را
با همسایگانمان مستحکم کنیم به برخی اظهارنظرها
درباره چگونگی روابط ایران و روسیه اشاره کرد و گفت :ما
نه تسلیم غربیم و نه تسلیم شرق و شعار نه شرقی نه غربی
منافاتی با گسترش همکاریها با کشورهای جهان ندارد.
ما روسیه را نه به عنوان شرق یا قدرتی بزرگ بلکه به عنوان
یکهمسایهمیبینیموحسنهمجواریوگسترشروابط
با مسکو را به نفع دو کشور میدانیم.
▪آملی الریجانی :صحبتهای رئیس جمهور مشابه
بیانات مقام معظم رهبری بود

در این همایش آیت ا ...آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه با
تمجیدازسخنرانیرئیسجمهوراظهارکرد:صحبتهای
رئیس جمهور محترم عزتمندانه بود و باید از ایشان و
اظهارات متین و مقتدرانهشان تشکر کرد .صحبتهای
رئیس جمهور که مشابه بیانات مقام معظم رهبری بود،
یکتبلیغنیست؛بلکهمنطبقبااستعدادهایکشوراست.
به گزارش میزان ،رئیس دستگاه قضا با اشاره به انسجام
و هماهنگی قوای کشور برای مقابله با توطئههای دشمن
گفت :امروز برای همه ما خنثی کردن سلطه و اقدامات
ایذایی و تخریبی دشمن یک وظیفه شرعی و عقالنی
است و برای این منظور باید به کار جهادی روی آوریم
وایستادگی کنیم.

رئیس مجلس هم در این همایش گفت :دیپلما تها و
سفرای ما میتوانند به عنوان چریکهای کت وشلواری
نقش به سزایی در حوزه اقتصادی داشته باشند .الریجانی
خطاب به سفرای ایران در کشورها افزود :فکر میکنم در
این دوره اخیر  5 -4سالی که آقای ظریف با شما سفرا،
سکانداری دیپلماسی کشور را بر عهده داشتند ،در کل
خیلی خوب و حرفهای کارتان را دنبال کردید .به گزارش
تسنیم ،وی با تشریح فرایند وساطت عمان و موافقت
رهبر انقالب با آغاز مذاکرات هستهای در دولت دهم از
برگزاری  33جلسه شورای هستهای در این سالها خبر
داد و تاکید کرد :روی هم رفته مسئله هستهای به جایی
رسید و نشان م ـیداد که ایــران مصمم است از فرصت
استفاده کند و ضمن استفاده از دانش هستهای ،مانع
زورگوییها به مردم ایران شود؛ البته ایمیلهایی میزدند
که بحث «جان» و «جواد» موضوعی شده بود!
▪سیدحسن خمینی :تردید ندارم که میتوانیم از
گردنههای پیش رو عبور کنیم

همچنین حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی
تولیت آستان امام راحل نیز  عصر شنبه در آیین تجدید
میثاق کارکنان وزارت امورخارجه در حرم مطهر امام
خمینی (ره) گفت :سخن رهبری درباره ضرورت ارتباط
با همه کشورها -به جز یکی دو مورد ،-یک سخن بنیادین
است؛ لذا دفاتر نمایندگی ما باید با همه ،غیر از یک موردی
که خط قرمز است ،ارتباط بگیرند .وی با اشاره به ته ّور
شیوخمنطقهدرکناراقداماترئیسجمهورآمریکا،گفت:
محمد بن سلمان فرد متهوری است که سرمایههای جهان
اسالم را به سرعت از بین میبرد .وی  با بیان این که امروز
بعد از  ۴۰سال ،جمهوری اسالمی ایران دارای چارچوب
خردمندی اســت ،تصریح کــرد :مقام معظم رهبری با
تجربه  ۴۰ساله و آقای رئیسجمهور و وزیر امور خارجه
نیز با تجربههایی که طی این سالها به دست آوردهاند،
با وضعیت جامعه جهانی و ویژگیهای آن آشنا هستند.
البته ما باید این تجارب را به نسلهای بعدی نیز منتقل
کنیم که خدای نکرده جمهوری اسالمی پیر نشود .من
با خردمندی که در مجموعه مدیریت نظام سراغ دارم،
تردید ندارم که میتوانیم از گردنههای پیش رو عبور کنیم.

خبر مرتبط

بازتاب گسترده جمله «با دم شیر بازی نکنید» در رسانههای بینالمللی
سخنرانی دیروز رئیس جمهور بازتاب گستردهای در رسانههای منطقهای و بینالمللی داشت .به شکلی که تعداد
زیادی از این رسانهها از جمله خبرگزاری رویترز،شبکه خبری فرانس ،24یورو نیوز ،اسپوتنیک عربی ،روزنامه
صهیونیستی «جروزالم پست»،روزنامه مصری «الیوم السابع»،روزنامه کویتی «الرای» و شبکه تلویزیونی لبنانی
الجدید ،عبارت «با دم شیر بازی نکنید» را به عنوان تیتر سخنان روحانی انتخاب کردند .همچنین تهدید مجدد ایران
به بستن تنگه هرمز انعکاس ویژهای در این رسانهها پیدا کرد .دیروز عالوه بر رئیس قوه قضاییه ،محسن رضایی هم
از مواضع رئیس جمهور تقدیر کرد.

افشاگری رویترز از تالش سازمان یافته آمریکا برای ایجاد نارضایتی در ایران
رویترز :آمریکا در شبکههای اجتماعی مطالب متعدد «ناقص یا تحریف شده» علیه ایران منتشر کرده است
برخی از مقامات آمریکایی گزارش دادهاند که دولت دونالد
ترامپ ،کمپین بزرگ و تهاجمی را در راستای ایجاد ناامنی
در ایــران و از بین بردن حمایتهای مردمی از مقامات
جمهوری اسالمی ایران در قالب سخنرانیها و ارتباطات
آنالین تشکیل داده است.
به گزارش تابناک و فارس ،این خبر را خبرگزاری رویترز
منتشر کــرد و در توضیح بیشتر آن نوشت« :مقا مهای
مطلع آمریکایی میگویند دولت ترامپ موج تهاجمی از
سخنرانیها و پیامهای آنالین را آغاز کرده که هدف آن
ایجاد ناآرامی و کمک به فشار به ایران برای پایان دادن
برنامه هستهای و توقف حمایت از گروههای شبه نظامی
است ».بنا بر این گزارش ،این کارزار که با حمایت «مایک
پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و «جان بولتون» مشاور امنیت
ملی این کشور شکل گرفته ،همزمان با تالش واشنگتن
برای احیای تحریمها و تشدید فشار اقتصادی به ایران
پیش میرود .به نوشته خبرگزاری رویترز ،این کارزار ،قرار

است با ارائه اطالعاتی که «بعضا اغراقشد ه هستند یا با آن
چه پیشتر به صورت رسمی اعالم شده تناقض دارند» ،از
مسئوالن جمهوری اسالمی تصویری تیره و سیاه ترسیم
کند .در حالی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا از
اظهار نظر دربــاره این گــزارش خــودداری کردهاند ،یک
مقام ارشد ایرانی که خواسته نامش منتشر نشود ،به رویترز
گفته آمریکا از زمان وقوع انقالب اسالمی در ایران همین
هدف را دنبال میکرده و «تال شهای آ نها این بار هم
شکست میخورد».رویترز با اشاره به این که وزیر خارجه
آمریکا و همچنین حسابهای وزارت خارجه این کشور
در شبکههای اجتماعی در ماههای اخیر مطالب متعددی
علیه جمهوری اسالمی ایران منتشر کردهاند ،به نقل از
مقامهای کنونی و سابق آمریکایی نوشته است بخشی از
این اطالعات «ناقص یا تحریفشده» هستند .به عنوان
نمونه ،پمپئو  21می( 31اردیبهشت) در یک سخنرانی
مدعی شد که ایــران درآمدهای حاصل از گشایش پس

از برجام را برای گسترش نفوذش در منطقه هزینه کرده
و اقتصاد ایران از این منابع منفعتی نبرده است .این در
حالی است که تنها دو ماه پیش از آن« ،رابــرت اشلی»
مدیر آژانس اطالعات دفاعی ایاالت متحده در یک جلسه
استماع در یکی از کمیتههای سنای آمریکا گفته بود با
وجود برخی هزینهها در زمینههای امنیتی ،اما در کوتاه
مدت هزینههای اجتماعی و اقتصادی همچنان اولویت
اصلی تهران هستند .رویترز همچنین اشــاره کرده که
پمپئو مدعی شده است که ایران با حمایت از «شبه نظامیان
شیعه» در عراق به دنبال تضعیف امنیت این کشور است.
این در حالی است که به اذعان رویترز ،گروههای داوطلب
مردمی که آمریکا آنها را به ارتباط نزدیک با ایران متهم
میکند ،نقش مهمی در مبارزه با گروه تروریستی داعش
داشتهاند و حتی در مواردی در آزادسازی برخی شهرها با
نیروهای آمریکایی هماهنگی کردهاند .به نوشته رویترز،
چنین تحریفهایی در ادعاهای آمریکا دربــاره ارتباط
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خط و نشان رئیس جمهور برای سیاست صفر کردن فروش نفت ایران توسط آمریکا

رئیس جمهور کشورمان کــه طــی هفتههای گذشته
هشدارهای قاطعی به آمریکا داده بود ،روزگذشته با لحنی
بی سابقه به سیاست آمریکا برای صفر کردن صادرات
نفت ایــران اشــاره کرد و گفت :میگویند نمیگذاریم
نفت ایران صادر شود و خیال میکنند وقتی ما میگوییم
هنگامی که نفت ایران صادر نشود ،هیچ کس نمیتواند
نفت صــادر کند به دنبال بستن تنگه هرمز هستیم در
صورتی که را ههــای فراوانی وجــود دارد و بستن تنگه
هرمز روش ساده آن است ،اما بسیاری تنگههای دیگر
برای این کار در اختیار داریــم .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری )PRESIDENT.IR( ،حجت
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز گذشته در
همایش سفرای ایران در خارج از کشور با تأکید بر این که
ما با هیچ کس دعوا و جنگ نداریم اما دشمنان باید خوب
بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگها و صلح با ایران مادر
صلحهاست ،افزود :ما هیچوقت از تهدید نترسیده ایم و
در برابر تهدید ،تهدید خواهیم کرد .روحانی خطاب به
آمریکاییها و در پاسخ به این که آنها گفتهاند نمیگذاریم
نفت ایران صادر شود ،اظهار کرد :آقای ترامپ! ما مرد
شرفوضامنامنیتآبراهمنطقهوامنیتمسیرکشتیرانی
در طول تاریخ هستیم ،با دم شیر بازی نکن ،پشیمان
کننده است .شما فکر میکنید ایران این قدر ضعیف است
که اجازه دهد شما به خواسته و به اهدا فتان برسید؟
رئیس جمهور ادامه داد :با دم شیر بازی نکنید چرا که
پشیمانی ابدی برای شما به همراه خواهد داشت و این از
توان شما ساخته نیست شما نمیتوانید ملت ایران را علیه
منافع ایران بسیج کنید.
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نزدیک ایران با طالبان و القاعده نیز وجود دارد .وزارت
خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره تناقض میان ادعاهای
واشنگتن درباره ایران و واقعیات میدانی ،خودداری کرده
است .مقامهای آمریکایی میگویند هنوز برای ارزیابی و
جمعبندی درباره نتیجه این کارزار اطالعاتی آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران ،زود است .با وجود این« ،کریم
سجادپور» کارشناس مسائل ایران دراندیشکده «کارنگی»
(که آشکارا از ناآرامیهای اخیر در برخی از شهرهای ایران
حمایت کرده) میگوید راهبرد دولت آمریکا که بر فشار
اقتصادی خارجی و ایجاد نارضایتی در داخل مبتنی است،
یکی از دو هدف «تسلیم» یا «فروپاشی از درون» جمهوری
اسالمی ایران را دنبال میکند .رویترز در انتها نوشته
برخی مقامهای آمریکایی و کارشناسان هشدار دادهاند که
اتخاذ چنین رویکردی از سوی واشنگتن میتواند ایران را
به سمت پیش گرفتن «سیاست خارجی تهاجمیتر» سوق
و احتمال تشدید تنش را افزایش دهد.

اذان ما و آن افسر انگلیسی!
ِ

حدیث خواندهاند اهل سخن و روایت نوشته ایم ما اهل قلم
از امام رضا (ع) اما چقدر به رفتار در آمده است آن گفتنها
و این نوشتن ها؟ خدا میداند.اما این را من و شما هم خوب
میدانیم که اگر درصدی از آن همه احادیث و روایات به
رفتار تبدیل میشد ،روزگار ما این نبود که هست .اگر خود
ما پیشگام عمل میشدیم ،آن اتفاقی که میخواهیم بیفتد
و به خاطر آن حدیث میخوانیم ،به مبارکی روی میداد و
برکت را به جامعه میآورد اما حدیث خوانی برخی از ما و
رابطه آن با عمل ما ،ماجرای آن موذن و افسر انگلیسی را به
خاطر میآورد که وقتی صدای اذان را شنید ،پرسید :این
مرد چه میکند؟ و پاسخ را که شنید :دارد اذان میخواند،
ســوال بعد را مطرح کــرد :با منافع بریتانیا که در تضاد
نیست؟ گفتند نه ،و او – شاید لبخند بر لب -گفت :پس
بگذار هرچه دلش میخواهد فریاد بکشد! در ماجرای
ما هم افسر انگلیسی نیست اما «ابلیس» که هست .البد
وقتی حدیث میخوانیم ،با خود میگوید ،اینها که عمل
نمیکنند تا «حــوزه عمل» من محدود شــود پس بگذار
هرچه میخواهند بخوانند! پر بیراه هم نمیگوید که اگر
عمل میکردیمُ ،م ِ
لک وجــود ،حد و مــرزی داشــت و این
همه تاختگاه شیطان نبود که هر روز ما را به سویی برد و بر
سفرههای مشکل دار بنشاند که با اختالس و رشا و ارتشا و
رانت خواری و...حراماندر حرام شده است .اگر به احادیث
عمل میکردیم حرف به حرف نوشته و سخن ما از دل
برمی خاست و الجرم بر دل هم مینشست اما وقتی فقط
زبان قاصد میشود معلوم است که ره به جایی نمیبرد .آن
زمانی که میگفتیم به گفتار ما عمل کنید و به کردار ما نه،
گذشته است .حاال میپرسند که اگر باوردارید چرا خود
بدان عمل نمیکنید و اگر باور ندارید چرا دیگران را به آن
چه خود ایمان ندارید دعوت میکنید؟...و راستی وقتی
خودمان برای حرف مان این قدر احترام عملی قائلیم چه
توقعی داریم که دیگران بپذیرند و گلستان شود همه جا؟
آیا با این عملکرد و آن سخنان ،مصداق همان روایت امام
رضا(ع) – که در صفحه  328کتاب مواعظ العدلیه آمده
است -نمیشویم که فرمودند:کسی که با زبانش استغفار
کند ولی دلش (ازگناه)پشیمان نباشد پس به تحقیق
خودش را مسخره کرده است .کسی که توفیق (کارخیر از
خدا)بخواهد ولی برای آن سعی و تالش نکند پس او خود را
مسخره کرده است.کسی که از آتش دوزخ به خدا پناه ببرد
ولی خواهشهای دنیا را رها نکند پس او خود را مسخره
کرده است ....حال ما خود را مسخره نکرده ایم؟ با خود
که تعارف نداریم و از کردار خود هم بی خبر نیستیم ،خب،
چه داوری درباره خود داریم؟ آیا این تامل ما را به بیداری
خواهد کشاند تا در دهه کرامت به مدد کرم حضرت رضا(ع)
برخیزیم برای عمل تا در بستر مسخرگی ،نمیریم؟خدا کند
برخیزیم که راه درازی در پیش داریم....

...
برجام

ظریف :اروپاییها در حوزه تعهد بسیار
جلو آمدهاند
وزیــــر خـــارجـــه کــشــورمــان
در پاسخ بــه ســوالــی دربــاره
محتوای بسته پیشنهادی
اروپاییها برای حفظ برجام،
گفت :اروپــایـیهــا در حــوزه
دادن «تعهد» بسیار پیش
آمدند و تعهدات متعددی را
هم در جلسه اولی که با آنها داشتیم و هم در جلسه «»1+4
دادند .حتی پیشنهادهایی در حوزه عملیاتی ارائه کردند
که نیازمند اجرایی شدن ،به ویژه قبل از اجرای تحریمهای
آمریکاست .اما هنوز این پیشنهادها ،با انتظارات ما فاصله
قابل توجهی دارد .محمدجواد ظریف که با جماران گفت و
گو میکرد در پاسخ به این سوال که آیا میتواند به جزئیات
چند پیشنهاد ارائه شده ،اشاره کند ،افزود :پیشنهادهایی
بوده و ورود به جزئیات این پیشنهادها ،باعث میشود تا
روشهــای کاری که برای توقف فشارهای آمریکا مد نظر
است ،کارآمدی خود را از دست دهند .اما باید گفت که این
روشها یا پیشنهادها ،زمانی برای ما قابل اعتناست که بتوان
آنها را به اقدامات اجرایی در «صحنه عمل» تبدیل کرد.

هشدار شدیداللحن سپاه به سرویسهای اطالعاتی بیگانه در پی حادثه مریوان

سردار شریف« :انتقام سخت سپاه» در راه است

سخنگوی سپاه تشییع شکوهمند شهدای مریوان را
پاسخ مــردم کردستان به تروریستها و نشانه پیوند
از هم ناگسستنی سپاه و ملت دانست و تاکید کرد:
مشت آهنین سپاه آماده تحمیل هزینههای مستقیم به
حامیان تروریست هاست .وی تاکید کرد :به سازمانها
و ســرویـسهــای اطالعاتی بیگانه هــشــدار میدهیم
انتقام سخت واقعه اخیر در سرلوحه برنامههای جاری
رزمندگان اسالم قرار دارد و بهتر است از ادامه حمایت
و ترغیب گروهکهای جنایتکار تروریستی پرهیز کنند،

چرا که در غیر این صورت با مشت آهنین نیروهای امنیتی
و دفاعی کشور به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
مواجه و مجبور به پرداخت هزینههای مستقیم خواهند
شد .به گزارش تسنیم ،سردار رمضان شریف با تبریک و
تسلیت شهادت رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)
نیروی زمینی سپاه اظهار کرد :تالش دشمنان برای رخنه
و نفوذ در کشور و ایجاد ناامنی در استانهای مرزی به رغم
تعدد و پراکندگی اقدامات ،با هوشیاری و آمادگیهای
رزمندگان مستقر در پایگاههای مرزی و نیز همکاری و

حمایتهای مردم آگاه و غیور بومی منطقه بحمدا ...ناکام
مانده و تاکنون خسارتها و هزینههای بسیار سنگینی
را متحمل شده است .همچنین به گزارش ایلنا ،حجت
االسالم والمسلمین سید محمود علوی وزیر اطالعات
در پیامی به فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
شهادت  ۱۱نفر از نیروهای سپاه در حمله تروریستی
به مریوان را تسلیت گفت و تاکید کرد :گمراهان دست
نشانده باید بدانند که در مصاف با جمهوری اسالمی
ایران هیچ جنایتی بی پاسخ نخواهد ماند.
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