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تازههای مطبوعات
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انعکاس
••تابناک مدعی شــد :محمدرضا گــلــزار و شرکایش
میلیاردها تومان از مردم میگیرند و کسر کوچکی از آن را
هدیه میدهند! مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم سیما خبر
«تابناک» مبنی بر کاسبی بزرگی را که با عنوان مسابقه
کتابخوانی در جریان است ،عین ًا تایید کرد تا بدین ترتیب
اینپرسشمطرحباشدکهآیااینبختآزماییآنالینباتایید
مسئوالن ارشد رسانه ملی در جریان است و آن ها اتفاقی را
که در این شبکه در حال وقوع است ،تایید میکنند؟اکنون
که اطالعات «تابناک» از سوی مسئوالن شبکه سوم سیما
تایید شده ،باید دید واکنش مسئوالن ارشد رسانه ملی
چیست؟ آیا بختآزمایی مورد تایید ایشان است و آیا پس از
این اتفاق ،شاهد صدور مجوز برای بخش خصوصی و بخت
آزمایی آنالین در همین قالبی که توسط تیم همراه گلزار
انجام شده ،خواهیم بود یا چنین امکاناتی در چارچوب
شبکه سوم صداوسیما مشروعیت یافته است؟
••خبرآنالین نوشت  :علیرضا فغانی درباره ثبت نام خود
در انتخابات شورای شهر گفت :دوست داشتم آن حال و
هوا(انتخابات شورای شهر) را در آن مقطع تجربه کنم و
تجربه خیلی خوبی هم برایم بود و قطعا دیگر تا آخر عمرم
دور و بر سیاست و مسئولیت نمی روم.با یک سری مسائل
آشنا شدم که دیدم کار من نیست .به روحیاتم نمی خورد.
حتی مسئولیت هم در روحیات من نیست.
••عصرایران خبرداد  :خبرگزاری رسمی کره شمالی از
سفر هیئت سیاسی این کشور به تهران به سرپرستی وزیر
امور خارجه کره شمالی در روزهای آینده خبر داد.
••انتخاب خبر داد :روزنامه لبنانی البناء در تحلیلی درباره
انتخابات پاکستان آن را پیروزی تهران دانست و نوشت:
یکی از دالیل پیشنهاد غیرمنتظره ترامپ برای «مذاکره
بدون پیش شرط» با ایران همین موضوع بود .این تحلیل
«دم وابسته به ایران»
می افزاید :سعودیها عمران خان را ُ
میدانند ،واشنگتن و ریاض نگران نزدیکتر شدن ایران به
«پاکستان اتمی» هستند.
••دیپلماسی ایــرانــی نوشت :مدیر دفتر هواپیمایی
جمهوری اسالمی در کویت با رد برخی شایعات درباره
ممانعت کویت از عبور هواپیماهای ایران ایر از آسمان این
کشور  ،گفت :عبور هواپیماهای ایران از آسمان کویت بدون
هیچ مشکلی ادامه دارد«.محمدرضا رنجبر» اظهار کرد :روز
سه شنبه  9مرداد ماه به صورت موردی اشکالی در پرواز
شماره  1565این شرکت پیش آمده بود که با هماهنگی
مقامات کویتی موضوع رفع شد.
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تقریباً هیچ؛نتیجه یک هفته فراخوان ضد انقالب

...

بدون موضوع

مسئوالن بی اعتنایی مردم به فرا خوان ضد انقالب را به حساب نبود مشکل نگذارند
به رغم تجمعات پراکنده در چند شهر که برخالف فراخوان
های جریان های خارج نشین ،در ظهر پنج شنبه انجام شد،
دعوتآشوبطلبانبرایحضورمردمدرخیابانهاکهبرای
ساعاتپایانیپنجشنبهبوددرشهرهایمختلفباپاسخمنفی
مردم روبه رو شد .در یک هفته گذشته شبکه ها و کانال های
تلگرامی متعددی از مردم دعوت کرده بودند که پنج شنبه
شب به خیابان ها بیایند و شعارهای تند سر دهند .در این
دعوتالبتهشبکههایفارسیزبانمانندمنوتو،بیبیسی
فارسی ،صدای آمریکا و ایران اینترنشنال نیز سهم مجزایی
داشتندوبهروشهایمختلفازجملهبهبهانهبازنشراتفاقات
فضای مجازی تالش می کردند آن چه را که «فراخوان برای
تظاهرات» در ساعات ابتدایی شامگاه پنج شنبه  11مرداد
مینامیدند،دررسانههایخودمنتشرکنند.بااینحالپنج
شنبهشببهجزدومنطقهگهردشتکرجوشاپوراصفهان(که
یکمنطقهصنعتیوکارگاهیاست)،درنقاطدیگراجتماعی
نسبتا گسترده شکل نگرفت .اما ظهر پنج شنبه در برخی
شهرها تجمع های گوناگونی شکل گرفت که به سرعت به
پایانرسید  .درعینحالظهرپنجشنبهدرچندشهرتجمعات
چند ده نفره ای برگزار شد که به سرعت به پایان رسید .این
تجمعات براساس دعوت های پراکنده ای بود که در فضای
مجازیمنتشرمیشد.مشهدومیدانشهدایاینشهریکی
ازمکانهاییبودکهدرروزپنجشنبهشاهداجتماعمعترضان
بهوضعیتاقتصادیبود.تعدادتجمعکنندگاندراینمیدان
حدود 100نفربهنظرمیرسید.بهگزارشخبرنگارخراسان
شعارهای تند علیه روحانیت و همچنین برخی شعارهای
ساختارشکنانه علیه مسئوالن از نخستین شعارهایی بود
که در میدان شهدای مشهد ســرداده شد .سپس در کنار
شعارهای رادیکال که توسط حلقه ای حدود 10تا 20نفره
تکرار می شد ،شعار مرگ بر گرانی هم از سوی بقیه جمعیت
تکرارمیشد.درمجموعدرکمترازیکساعتجمعیتچند
ده نفره حاضر کام ً
ال متفرق شدند و میدان شهدا به وضعیت
عادیخودبرگشت.
▪فرمانده سپاه استان پای درد دل مردم نشست

نکته جالب در تجمع مشهد ،حضور سردار نظری فرمانده
سپاه امام رضا (ع) در بین معترضان بود که پای صحبت
مردم گالیه مند از مشکالت معیشتی نشست .به گزارش
فارس حضور این مقام نظامی در بین معترضان و شنیدن
مشکالت مردم ،می تواند الگویی از رفتار مسئوالن در برابر
مشکالت مردم باشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود
صادقی عضو فراکسیون امید مجلس نیز در توئیتی ضمن
انتشار تصویر سردار نظری در میدان شهدای مشهد نوشت:
«حضور فرمانده سپاه خراسان رضوی در تجمع مردم ابتکار
عمل کم سابقه و قابل تحسینی است؛ از کم و کیف آن خبر
ندارم ،اما خوب است مسئوالن دیگر الگو بگیرند و صدای
مردم را از نزدیک بشنوند ».به گفته نوروزیان معاون سیاسی
استاندار خراسان با وجود تالش های دشمن هیچ تجمعی
در شهرهای خراسان رضوی برگزار نشد .وی افزود :در عین
حال چند نفر که مشکوک به تالش برای انجام اقدامات غیر

جامعه ،یک آزمایشگاه بزرگ!

قانونی در این زمینه بودند در مشهد توسط نیروی انتظامی
بازداشت شدند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.به گزارش
فــارس در تهران هم پنج شنبه شب تجمع مــعــدودی در
محدودهچهارراهولیعصربرگزارشدکهچنددسته 20نفره
راشاملمیشد.بنابراینگزارشهرچندترافیکپنجشنبه
شب تهران از چهارراه ولی عصر تا میدان فردوسی کشیده
شده بود ،اما دامنه جمعیت تنها در گوشه ای از چهارراه ولی
عصر جمع شد .این خبرگزاری در گزارشی درباره حضور
برخی لیدرها در تجمع تهران ،می نویسد 10« :نفر که جمع
شدنددخترلیدرجمعیتشروعکردبهشعاردادن.شعاراول
این بود :ایرانی میمیرد ،ذلت نمی پذیرد .همراهی برخی
را که دید شعار دوم شد مرگ بر دیکتاتور و شعار سوم تندتر».
فارس در پایان گزارش خود با اشاره به اعتراض یک جوان
عبوری به کسانی که شعار می دادند نوشت :این تجمع در
نهایت در ساعت 22پنج شنبه به پایان رسید.
▪تجمع حدود  200نفر در شیراز

در شهر شیراز که بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه
های اجتماعی ،تعداد نسبت ًا بیشتری از مشهد و اصفهان
حضور داشتند ،تجمع از چهار راه زند آغاز شد .به گزارش
ایسنا ،تعداد حاضران در این تجمع حدود  200نفر بود .به
گزارش ایرنا ،تجمع کنندگان که در پی فراخوان مطرح شده
درشبکههایاجتماعیوکانالهایمعاندنظامدراینمکان
گردهمآمدند،بیشترشعارهایساختارشکنانهسرمیدادند؛
هرچنددرفراخوانها،هدفازتجمعاعتراضبهگرانیبیان
شده بود .تجمع شیراز مانند اتفاقات مشهد و اصفهان قبل از
ساعت 13:30ظهر به پایان رسید؛ همچنین حوالی ساعت
۱۲ظهرپلیسباپرتابگازاشکآور،کوشیدتاتجمعکنندگان
را که شمار آنان بیشتر شده بود ،پراکنده کند .بنا بر گزارش
ایرنادرتجمعپنجشنبهدرگیریهایینیزبینبرخیحاضران
و عوامل انتظامی صورت گرفت ،اما نماینده شیراز دراین
باره گفت :تعدادی از مردم پنج شنبه در شیراز جمع شدند و
شعارهاییهمدادنداماکسیدستگیرنشدورفتارهاینیروی
انتظامیجنبهکنترلیداشت.خیابانمالصدرایشیرازسه
شنبه هفته گذشته هم صحنه تجمع عده ای بود که به گفته
هادی پژوهش جهرمی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی

خبر مرتبط
وزیر کشور :فکر میکنند  ۵۰تا  ۲۰۰نفر در یک جا جمع بشوند ،اوضاع کشور به هم می خورد
وزیر کشور با یادآوری این که تالش دشمن برای ایجاد تنش های اجتماعی است ،گفت :فکر میکنند این موضوع
میتواند در ایران اثرگذار باشد ،آن ها فکر میکنند  ۵۰تا  ۲۰۰نفر در یک جا جمع بشوند اوضاع داخل کشور به هم
می خورد .بعد آمدند در کشوری جلسه گذاشتند که بعد از این نظام چه کسی را بیاورند سرکار ،در آن جلسه  ۹۴گروه
آمدند و جالب آن که همه خود را به عنوان جایگزین نظام معرفی کردند ،از منافقان تروریست که صدها قتل کردند
گرفته تا بقیه گروه های چند نفره فرسوده و مرتجع خود را جانشین مناسب می دانستند ،اما آن ها بدانند از این خبرها
نیست این ملت چهل سال مقاومت و ایستادگی نکرد تا چند مزدور و تروریست و خودفروخته برای آن ها تصمیم بگیرند.

به رغم تحرک شدید آمریکا برای انزوای ایران انجام شد

امضای پیمان مودت «آ.سه.آن ».و حضور ایران در باشگاه
اقتصادی مهم جنوب شرق آسیا

هادی محمدی – سرانجام روز پنج شنبه با حضور محمد
جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در سنگاپور و در
حاشیه اجالس پیمان همکاری اتحادیه جنوب شرق
آسیا  ،سند الحاق جمهوری اسالمی ایــران به پیمان
مودت و همکاری «آ.ســه.آن ».امضا شد .ظریف پس از
امضای اسناد الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری
اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ.ســه.آن ).در گفت و گویی
درباره آثار این الحاق گفت« :هرچند ایران در گذشته
نیز با کشورهای «آ.سه.آن ».همکاری خوبی داشته اما
با امضای این اسناد همکاریهای بیش از پیش امکان
پذیر میشود و این امکان برای ایران فراهم میشود تا
به عنوان یک کشور مهم در منطقه به پنجمین قدرت
اقتصادی دنیا و همچنین بلوک اقتصادی مهم منطقه
جنوب شرق آسیا با تجربهای موفق ،نزدیک تر شود».
گفتنی است اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که
بیشتر با نام اختصاری «آ.ســه.آن ».شناخته میشود،
یک سازمان بینالمللی سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
در آســیــای جنوب شرقی اســت کــه در ســال ۱۹۶۷
توسط تایلند ،اندونزی ،مالزی ،سنگاپور و فیلیپین
برای همبستگی علیه گسترش کمونیستها در ویتنام
و شورشهای درون مرزهای خود این کشورها تأسیس
شد و هم اکنون سازمان مذکور  10عضو دارد و برونئی،
ویتنام ،الئوس ،میانمار و کامبوج نیز به آن پیوسته اند.
اکنون غیر از  10عضو آسه آن 22 ،کشور دیگر به همراه
اتحادیه اروپا این معاهده را امضا کردهاند .با تصویب
الحاق چهار کشور دیگر در نشست الئــوس در ژوئیه
 ،2016اکنون در مجموع تعداد  36کشور به این پیمان
ملحق شده و اصول مندرج در آن را به عنوان مبنا و پایه
تنظیم روابط و رفتار با کشورهای منطقه پذیرفتهاند.
▪رحیم پور  :عضویت ایــران نشان دهنده استقالل
«آ.سه.آن ».است

در همین زمینه ابراهیم رحیم پور معاون سابق آسیا و
اقیانوسیه وزارت خارجه کشورمان در گفت و گو با خراسان
دربــاره اهمیت الحاق کشورمان به پیمان مودت «آ.سه.
آن ».با بیان این که پیمان کشورهای جنوب شرق آسیا از
جمله پیمان های موثر و مفید اقتصادی به شمار می رود،

محمدرضازائری

political@khorasannews.com

عکس:فارس

••ایران -علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت:
آقای جهانگیری متأسفانه سر قضیه تعیین نرخ ارز و رانتی
که از جانب آن در جامعه توزیع شد ،سقوط آزاد داشت.
ارز جهانگیری ،جهانگیری را زمین زد .وی افزود :بعد از
استعفای آقــای نجفی با آقــای جهانگیری صحبت و از او
دعوت کردیم از دولت بیرون بیاید و برای شهرداری تهران
مطرح شود .اما ایشان احساس میکرد که باید بماند و به
آقای روحانی کمک کند .ماند و خیلی هم لطمه خورد .در
قضایای اخیر بیش از هر کسی ،آقای جهانگیری آسیب دید.
••صبح نو -محمد رسول کاظمی مدیر پیامرسان آیگپ
تأکید کرد :متأسفانه در بدنه دولت کسانی هستند که ک ً
ال
با تولیدات داخلی و حتی افراد داخلی مشکل دارند.
••فرهیختگان -علی علیزاده تحلیل گر سیاسی مقیم
لندن درباره پیشنهاد اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر
مذاکرهباتهرانگفت:چیزیکهغربگرایانمدعیهستند
به آن نیاز دارند ،ثبات ایران برای رشد حداقل  6درصد در
 5 -10سال آینده است؛ اما مذاکره با ترامپ که میتواند
فردا به تهدید و پسفردا دوباره به آشتی برسد ،بههیچوجه
به بازار جهانی این اطمینانخاطر را نخواهد داد که روابط
اقتصادی با ایران را عادی کند.
••همشهری -موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقالب
در پاسخ به این ســؤال که آیا دربــاره احکام دانشجویان
بــازداشــتــی مرتبط بــا اغتشاشات دیمـــاه ،درخــواســت
مستقیمی مطرح شده است؟ گفت :وزیر علوم در این زمینه
نامهای فرستاده بود ،پاسخ این نامه را دادیم و گفتیم در
چارچوب قانون شرایطی مطرح است و سعی میکنیم در
چارچوب قانون اقدامی انجام شود.
••ایــران -غالمعلی جعفرزاده ایمن آبــادی نایب رئیس
فراکسیون مستقلین مجلس در ستون یــادداشــت این
روزنامه تأکید کرد :قطع به یقین به جز حق قانونی مجلس
برای سؤال از رئیس جمهور و استیضاح وزیران ،پاسخ گو
کردن رئیس جمهور در قبال شرایط کشور میتواند اتفاق
خوبی باشد به شرط آن که او ًال در چارچوب قانون انجام
شود،ثانیاوفاقیفراجناحیپشتآنقرارداشتهباشدوثالثا
از موضوعات مورد سؤال بوی محدودسازی دایره مطالبات
عمومی و ریشهها و عوامل آن به مشام نرسد.
••کیهان -شــورای مسلمانان شیعه شهر حیدرآباد در
هند خواستار حذف یک بخش از فیلمی به کارگردانی
میالپ زاوری شدند .این بخش از فیلم که ماتم نام دارد به
اعتقادات شیعیان اهانت کرده است.
••ایران -حسین صبوری ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ درباره مصرف بیش از اندازه برق برخی
دستگاه ها گفت :از ابتدای تیرماه برق  220نهاد از 1200
دستگاه بزرگ دولتی در تهران قطع و با آن ها برخورد شده
است .چراکه از دستورات تبعیت نکردهاند و تخلف آن ها
توسط گروه های بازرسی مستقر در تهران گزارش شده
است .اکنون  250گروه بازرسی در شهر تهران شبانه روز
در حال رصد نهادهای دولتی نظیر وزارتخانهها ،بانکها
و بیمهها هستند و این روند تا نیمه اول شهریور ماه ادامه
خواهد داشت.
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خاطرنشانکرد:کشورهایعضواینمجموعهباهمهتفاوت
هایی که دارند از جمله وجود سه کشور مسلمان در این
پیمان ،توانستند همزیستی خوبی با یکدیگر داشته باشند
و میزان تجارت باالیی هم در این بازار حدود 600میلیون
نفری دارند و از این نظر هم در بعد اقتصادی و هم سیاسی و
همکاری های منطقه ای و امنیتی موثر بوده اند .
رحیم پور ضمن اشاره به ظرفیت مناسب «آ.ســه.آن ».با
بازار 600میلیون نفری و تولید ناخالص اقتصادی زیاد
تصریح کرد  :میزان روابط اقتصادی بسیار باالیی بین این
کشورها برقرار است و از این لحاظ امضای سند مودت
می تواند یک سری تسهیالت  ،امکانات و تعرفه های خوب
را شامل حال ما کند .وی در پایان تاکید کرد :در مجموع
چنین اقداماتی در سطح بین المللی برای ما مفید است
زیرا می توانیم در کنار روابط دوجانبه کار جمعی نیز داشته
باشیم به ویژه در مقطع حساس کنونی که آمریکا تعرضاتی
به ایران دارد چراکه عضویت در چنین پیمانی نشان دهنده
استقالل آ.سه .ان بوده و این ویژگی برای آینده همکاری
های ما خوب است.همچنین وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران در این سفر دو روزه ضمن شرکت در پنجاه و
یکمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه «آ.سه.آن».در
سنگاپور دیدارهای متعددی نیز با مقامات میزبان و دیگر
کشورهای شرکت کننده از جمله حلیمه یعقوب رئیس
جمهور سنگاپور ،فدریکا موگرینی مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه فیلیپین  ،ترکیه ،
ژاپن ،مالزی  ،ویتنام  ،اندونزی ،روسیه  ،چین  ،نیوزیلند و
استرالیا و نیز دبیرکل «آ.سه.آن ».داشت و درباره راه های
گسترش روابط دو جانبه و مهم ترین مسائل بین المللی
گفت وگو و تبادل نظر کردند.

استانداریفارسبیشترشعارهایآنهاساختارشکنانهبودو
شعارهایاندکیدراعتراضبهگرانیسردادهشد.همچنین
درضلعشرقیمیداناصلیمنطقهصنعتیامیرکبیراصفهان
عده ای برای سومین روز اقدام به تجمع غیر قانونی و محدود
کردند که پلیس با اعالم هشدارهایی از طریق بلندگو مانع از
گسترش این تجمع شد .مغازه های اطراف میدان امیر کبیر
کهبیشترتعمیرگاهوقطعهفروشیودفاترحملونقلاستبه
حالت تعطیل درآمدند .در دو روز گذشته نیز جمعی از کسبه
و صنعتگران شهرک صنعتی امیر کبیر اصفهان با حضور
در خیابان امیرکبیر در شمال این کالن شهر خواستار حل
مشکالتصنفیخودشدند.براساسفیلمهاییکهدرشبکه
های اجتماعی منتشر شده است ،آتش زدن چند الستیک
و سطل زباله و همچنین سر دادن شعارهایی علیه مسئوالن
کشور ازجملهاتفاقاترخداده دراینتجمعبود.
▪تالش ناکام در کرج برای آتش زدن مسجد

درکرجهمتالشافرادناشناسبرایبهآتشکشیدنمسجد
الرحمن در منطقه رجایی شهر با هوشیاری مردم و نیروهای
انتظامی ناکام ماند .به گفته یک شاهد عینی این عده در

ابتدا اقدام به شکستن شیشه های مسجد کردند و پس از آن
تالش آن ها برای به آتش کشیدن مسجد بی نتیجه ماند .به
گزارش ایرنا فلکه اول رجایی شهر کرج شاهد برپایی تجمع
عده ای بود که هدف آن را اعتراض به شرایط اقتصادی اعالم
می کردند ،اما در این بین عده ای با حرکت به سمت این
مسجد قصد به آتش کشیدن آن را داشتند که موفق به این
کار نشدند.تجمعات شهرهای مختلف به ویژه اغتشاشات
اصفهانوکرجکهباچندموردآتشسوزیهمراهبود،بازتاب
گسترده ای در رسانه های منافقان داشت .همزمان مریم
رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین به همراه رضا
پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران در توئیت های جداگانهای
از ناآرامی های روزهای اخیر حمایت کردند .در ظهر پنج
شنبه ساری ،نجف آباد اصفهان ،شاهین شهر و اراک نیز
شاهدصحنهتجمعاتچنددهنفرهایبودکهبهرغمسردادن
شعارهایساختارشکنانهبدوناتفاقخاصیبهپایانرسید.
درمقابلدربرخیشهرهامانندتبریز،اردبیل،ارومیه،استان
های غربی و دیگر مناطق کشور به رغم همه تالش های
جریان ضدانقالب ،هیچ تجمعی برگزار نشد که این موضوع
انتقاد شدید کاربران سلطنت طلب را در توئیتر برانگیخت.
از جمله در یکی از توئیتها که برای تحریک مردم تبریز
نوشته شده ،آمده بود« :درود بر همه اقوام ایرانی بهجز تبریز»
همچنین فردی دیگر نوشت« :کوروش آسوده بخواب ،تبریز
همخواباست!»دراهوازهمبهرغمفراخوانهایگسترده،
تجمعی شکل نگرفت  .

یادداشت

مسئوالن صدای «صبر» و «نجابت» مردم را بشنوند

امیرحسین یزدان پناه -پس از یک هفته دعوت های متعدد از سوی رسانه های بیگانه برای تظاهرات علیه نظام ،به
جز برخی تجمعات محدود با حضور اندک افراد ،مردم به این رسانه ها وقعی نگذاشتند .این درحالی است که در یک
هفته اخیر تقریبا تمام ظرفیت های رسانه های فارسی زبان خارج نشین اعم از کانال های تلگرامی و دیگر شبکه های
اجتماعی و نیز رادیو و تلویزیون های معاند پای کار فراخوان برای روز پنج شنبه آمده بودند .با این حال هیچ کس ابدا
نباید و حق ندارد تصور کند که نجابت مردم ایران به این معناست که به شرایط کنونی اقتصاد کشور و معیشت خود
انتقاد و اعتراض ندارند .هرکس در میان مسئوالن هر سه قوه چنین خطایی در محاسبات خود انجام دهد و خود را به
خواب خرگوشی بزند ،به قانون اساسی که ثمره خون ده ها هزار شهید است -اگر عامدانه باشد -خیانت کرده و باید با
اوقاطعانهبرخوردشودواگراینخوابخرگوشیجاهالنهباشددرمسئولیتشکوتاهیکردهوبایدکنارگذاشتهشود.
ِ
تظاهرات به اصطالح «اعتراضی» از سوی کسانی
مردم نجیب ایران در ماه های اخیر بارها و بارها دیده اند که فراخوان
منتشر می شود که اکنون دیگر سرخط آن ها به تروریست های منافقین تحت حمایت کاخ سفید و صهیونیست ها می
رسد که دست آن ها به خون زنان و مردان بیگناه ایرانی آلوده است .چه این که اصوال همین تالش های مذبوحانه و
فراخوان های براندازانه و شعارهای ساختارشکنانه و اغتشاشات نامرتبط با مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم است
که بعضا باعث شده مسیرهای قانونی برای اعتراضات مدنی مردم به مشکالت معیشتی ،اقتصادی و اجتماعی و ...
بسته شود ،از ترس این که مبادا تروریست های آموزش دیده منافقین یا دیگرگروهک های تروریستی تجزیه طلب در
بین مردم نفوذ کنند و فضای اعتراض مدنی را به سوی تخریب اموال عمومی ،درگیری مسلحانه ،کشتار مردم بیگناه و
نیروهای انتظامی و  ...بکشانند .حتی نشانه هایی از تالش برای ایجاد جنگ داخلی در ایران به خوبی دیده می شود و
به تازگی نیز وزارت اطالعات یک محموله کالن سالح و مهمات نیمه سنگین جنگی متعلق به گروه های ضدانقالب را
در عمق کویر شرق کشور کشف کرد که به خوبی نشان دهنده پشت پرده های خطرناک فراخوان های ضد انقالب در
فضای مجازی و رسانه های بیگانه است .با این حال ،این مردم شریف ایران هستند که با درک حساسیت های کنونی
و با وجود آن که این روزها بیش از هر زمان دیگر تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند و برخی حتی از تامین
مایحتاج روزمره خود ناتوان شده اند ،اما صبورانه و نجیبانه ،به فراخوان های ضد انقالب وقعی نمی گذارند تا تیر ضد
انقالب به سنگ بخورد بلکه مسئوالن صدای این «صبر» و «نجابت» آن ها را بشنوند و مانند سال های اول انقالب
اسالمی آستین همت باال بزنند و از هیچ مجاهدتی برای رفع مشکالت اقتصادی مردم و نیز مقابله قاطع و فوری با
فسادهای اقتصادی و اداری و  ...دریغ نکنند که این مردم شایسته بهترین خدمات هستند.

در علوم تجربی اســاس دانــش بر شکل گیری یک فرضیه و
سپس مشاهده تکرار آن و اثبات فرضیه با تجربه های مشابه
است .آشکار است که جنس و نوع مسائل مادی و فیزیکی با
ماهیتموضوعاتانسانیمتفاوتاستونمیتوانپیچیدگی
های جامعه و انسان را با ابزار شناختی و شیوه های معرفتی
مــادی دریافت .حقیقت انسان و جامعه در نقشه راهــی که
دین برای سعادت بشر  -چه در ابعاد زندگی فردی و چه در
ابعاد حیات اجتماعی  -طراحی کرده ،متفاوت است .اما در
مسائل اجتماعی و تربیتی هم می توان گفت که شیوه علمی،
مشاهده و تفکر و آزمایش است ،البته مشاهده ساده را همه
دارند چنان که افتادن سیب را تنها نیوتن نمی دید! مهم این
استکهدربارهآنچهمیبینیمبیندیشیموفکرکنیمتابتوانیم
به تحلیل و تفسیری برای ارتباط میان پدیده ها برسیم .مثال
اگر دیدیم سال ها امر و نهی کردن جوانان با تبلیغ مستقیم
حاصل مطلوبی نداشته بلکه گاهی نتیجه معکوس داده و
باعث موضع گرفتن شان در مقابل مسائل مذهبی می شود
باید فکر کنیم و ببینیم مشکل از کجاست و دنبال شیوه های
دیگر بگردیم و تجربه دیگران را در ادیان و جوامع دیگر مطالعه
وبررسیکنیموروشهایتازهرابیازماییموبهدنبالشیوههای
اثرگذارباشیم .یااگردیدیمدخالتبیشازاندازهروحانیتدر
جزئیات امور سیاسی و اجرایی هم موجب غفلت از کارهای
اصلیوهمباعثکاهشمحبوبیتوتنزلجایگاهاجتماعیاش
شدهاستبایدبیندیشیموباحفظحضورانقالبیوبیدارگرانه
روحانیت در مسائل کالن نظام و جامعه ،شیوه های اصالحی
را در حفظ شأن و منزلت روحانیت و مرجعیت دینی بیابیم و به
کاربندیم  .ماوظیفهداریمبراساسشرایطواقتضائاتمحیط
بومیخودمانراهکارهایمختلفراازمبانیاعتقادیودینی
استخراجکنیموازتجربههایدیگراننیزبهنسبتوضعخاص
خوددرسبگیریم  .همیشهمیتوانیکباراشتباهراپذیرفتو
آنراناشیازغفلتیاناآگاهیدانست،امانمیشودبرایتکرار
خطاواشتباهعذریموجهآورد!خوباستازتجربههایخود
درس بگیریم و پیش از آن که راه جبران نداشته باشیم برای
اصالحاشتباههاوخطاهایخوددرهرزمینهوموضوعیاقدام
کنیم .علتتأکیدمکرربر«محاسبه»دردستوراتدینیهمین
است که با بررسی مستمر اقدامات خود و ارزیابی نتایج آن
ها بتوانیم همواره در مسیر صحیح پیش برویم و انتخاب های
درستترومناسبتریداشتهباشیم.

...

گزارش خبری
ادعای آمریکا مبنی بر رزمایش ایران
در تنگه هرمز

مقامات نظامی آمریکا مدعی شده اند ایــران قصد دارد
رزمایش ساالنه خود را زودتــر از موعد هر سال در خلیج
فارس برگزار کند؛ این مطلب هنوز با واکنشی از سوی
مقامات کشورمان روبه رو نشده اما چهره های آمریکایی در
گفتوگو با شبکه سی.ان.ان مدعی شده اند که تحرکات
نیروی دریایی ایران در خلیج فارس افزایش یافته و احتماال
طی  48ساعت رزمایش دریایی بزرگی برگزار خواهد
شد .به گزارش فارس ،کاپیتان «ویلیام اوربان» سخنگوی
مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در گفت و گو با سی ان ان
ضمن استفاده از یک عبارت مجعول برای خلیج فارس،
گفت :ما از افزایش تحرکات نیروی دریایی ایران در خلیج
[فــارس] ،تنگه هرمز و خلیج عمان آگاهیم .این مقامات
با ابــراز نگرانی از مقاصد این رزمایش ،مدعی شدند که
نیروهای ایرانی قصد دارند امسال رزمایش دریایی بزرگ
تری نسبت به مشابه آن در سالهای گذشته برگزار کنند.
بنا بر این گزارش در ادامه ادعاهای این دو مقام آمریکایی
آمده که ایران طی روزهای اخیر بیش از  100فروند قایق
تندرو برای رزمایش دریایی در خلیج فارس آماده کرده
است .آن ها انتظار دارند تجهیزات ساحلی هوایی و زمینی
از جمله سامانههای پدافند موشکی نیز در این رزمایش
استفاده شود.همچنین پایگاه اینترنتی «درایو» در گزارشی
ضمن تکرار ادعاهای سی ان ان نوشت« :نیروهای سپاه
ظاهر ًا برای انجام یک رزمایش دریایی بزرگ با استفاده
از دهها قایق کوچک آماده میشوند تا توانایی خود را برای
بستن تنگه راهبردی هرمز که جداکننده دریــای عمان
از خلیج فارس است ،به نمایش بگذارند ».این گزارش
مدعی شده ایران معمو ًال رزمایش گروهی ساالنه خود را
در فصل پاییز برگزار میکرده اما مقامات ایران گفتهاند
که این رزمایش احتما ًال به دلیل تهدیدات اخیر «دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمریکا علیه ایران ،در این زمان برگزار
میشود.فرماندهنیرویدریاییارتشکشورمانچهارشنبه
گذشته درباره بستن تنگه هرمز اظهارنظر کرده و گفته بود:
«اگر قرار است در این منطقه شیرنفتی باز باشد و پولش به
جیب کسانی برود که مردم ما را تهدید می کنند ،قطعا این
موضوع روی کارکرد تنگه هرمز تاثیر خواهد گذاشت».در
واکنش به این اظهارات مقام آمریکایی و به ویژه استفاده از
یکعبارتمجعول،ظریفوزیرخارجهکشورماندرتوئیتی
نوشت« :به نظر میرسد نیروی دریایی آمریکا نمیتواند راه
و مسیر خود را در اطراف آبهایمان پیدا کند ،شاید به این
دلیل که نام آن را نفهمیده است :نامش خلیج فارس است
و برای  ۲۰۰۰سال و بسیار طوالنیتر از زمان ایجاد ایاالت
متحده نامش خلیج فارس بوده است یا شاید نمیداند که
 ۷۰۰۰مایل دور از خانه (آمریکا) در حیاط خلوت ما چه
کاری دارد انجام میدهد ».ظریف در این توئیت عکسی را
منتشر کرده و فاصله آبهای آمریکا تا خلیج فارس را نشان
داده است.روزنامه رأی الیوم در مطلبی به قلم عبدالباری
عطوان سردبیر خود درباره هشدار ایران مبنی بر بستن
تنگه هرمز نوشت« :شلیک موشک انصار ا ...در مقام
متحدان ایران به ناوهای جنگی عربستان در نزدیکی باب
المندب این هشدار را به آمریکا و متحدانش داد که بیشتر
خطوط دریایی بین المللی و نصف صادرات نفت دنیا در
تیررس موشکهای ائتالف تحت رهبری ایران قرار دارد.
شاید امروز در باب المندب و فردا در تنگه هرمز باشد ».به
گزارش تسنیم ،روزنامه «دی ولت» آلمان هم در مطلبی با
اشاره به این که اگر ایران تهدید خود مبنی بر بستن تنگه
هرمز را اجرایی کند ،ترامپ آسیب سختی می بیند نوشت:
این تنگه را می توان پاشنه آشیل رئیس جمهور آمریکا در
مناقشات هسته ای با ایران دانست.
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