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آتاه اَ ...ف َ
وق أما ِن ِّي ِه و ِكفا َي ِت ِه.
َمن َع َبدَ اَ ...ح َّق ِعبادَ ِت ِه ُ

هر كه خدا را ،آن گونه كه سزاوار اوست ،بندگى كند ،خداوند بيش از آرزوها و
كفايتش به وی عطا میكند.
(بحار األنوار  :ج  ، ۷۱ص )۱۸۳

مشهد اذان ظهر 12:32غروبآفتاب  19:03اذانمغرب 19:22نیمه شب  23:47اذان صبح فردا  4:32طلوعآفتاب فردا 6:00

...

...

انعکاس
••نامهنیوزنوشت:حسینا...کرمدربارهعلتانتخابمجید
تخت روانچی برای این مسئولیت گفت :تیم برجام متشکل از
افرادمختلفیازجملهآقایتختروانچیبود.اینتیمدرصدد
حرکتیاستکهآثاراینحرکتدرآیندهبرایتداومبرجامبروز
وظهورمیکند.پیامانتخابتختروانچینهفقطبرایسازمان
ملل ،آمریکا و دیگر کشورهاست بلکه برای جریان داخلی هم
نمادتداومخطبرجامیمحسوبمیشود.
••بولتن نیوز ادعا کرد :در دادگاه حسین فریدون آن طور که
مطرح است ،وی مدیران متعددی را با نظر کسب مال و ثروت
و دریافت وام های ارزی و ریالی و مجوزهای خاص در سیستم
بانکیودیگربخشهایاقتصادیکشوربهکارگماردهوپرونده
های آن مفتوح و مستند است و دادگاه های مربوط در حال
برگزاریاست.شنیدههاحکایتازاینداردکه پروندهحسین
فریدون با سه عنوان اتهامی «انتساب افراد دونپایه»« ،پول
شویی»و«اخذرشوه»درحالرسیدگیاست.
••اعتمادآنالین نوشت  :محمود ساالرکیا ،معاون سابق
دادستان تهران در امور زندانها گفت :بر اساس آمارها ،از
میانتعدادمحکومینیکهحکمعفوآنانازسویرهبریصادر
شدهاستکمتراز 10درصددوبارهمرتکبجرممیشوند.این
در حالی است که درصد عمده این مددجویان به زندگی سالم
برگشتهاند و بازخورد اجتماعی این عفو بسیار مثبت ارزیابی
میشود.
••رویداد 24نوشت  :در آستانه دیدار چلسی و لیورپول در
لیگ برتر انگلیس ،هواداران چلسی بار دیگر جنجالبرانگیز
شدهاند چرا که ویدئویی از آن ها در شهر پراگ منتشر شده که
نشانمیدهددرحالخواندنشعارهاییتوهینآمیزواسالم
هراسانهعلیهمحمدصالح،ستارهمصریلیورپولهستندواز
صالحبهعنوانبمبگذاریادمیکنند.البتهباشگاهچلسیاین
رفتاررامحکومکردهاست.
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بدون موضوع

راهپیماییسراسریدرحمایتازسپاه

محمدرضازائری

ظریف خطاب به آمریکا :هدف قرار دادن سپاه نمی تواند داعش و النصره را احیا کند

در ادامه موج حمایت ها از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و محکومیت اقدام آمریکا در تروریست خواندن نیروهای
نظامیکشورمان،شهرهایمختلفکشورصحنهراهپیمایی
سراسرینمازگزارانجمعهدرحمایتازسپاهبود.براساس
گــزارش رسانه ها ،این راهپیمایی باشکوه ضد آمریکایی
بعد از اقامه نماز سیاسی ،عبادی در تمامی مراکز استان ها،
شهرستانهاوبخشهایمختلفمیهناسالمیبرگزارشد.
مردمباحضوروحدتبخشخود،علیهاقدامننگینآمریکاو
رژیمکودککشصهیونیستی،فریاد«ایراناسالمییکپارچه
سپاهی هستند»« ،مرگ بر آمریکا»« ،مرگ بر اسرائیل»،
«مجلس سپاهی شده ترامپ روانی شده»« ،آمریکا در چه
فکریه ایران پر از سپاهیه»« ،سلیمانی می رزمه ترامپ می
لرزه»سردادند.
دربخشیازقطعنامهپایانیاینراهپیماییتأکیدشدهاست:
دلیل وحشت رژیم کودک کش صهیونیستی و عصبانیت
ترامپابلهازسپاهپاسدارانهمانااقتدار،شکستناپذیریو
تأثیرگذاریاینسربازاندالوروجانبرکفاسالمدرمنطقه
است؛بنابراینافزایشبیشازپیشقدرتبازدارندگینظام
با استفاده از همه ظرفیتها و تقویت توانمندی و پشتیبانی
پیشرفتهایتسلیحاتینیروهایمسلحاعمازسپاه،ارتشو
جدیم ّلتازمسئوالنمیدانیمو
نیرویانتظامیرامطالبه ّ
تحققآنراخواهانیم.
▪ظریف :اگــر سپاه نبود ،داعــش به دروازههـــای اروپــا
میرسید

همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمد جواد
ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیتر خود با انتشار فیلمی
ازرقابتهایانتخاباتیسال ۲۰۱۶آمریکاکهطیآندونالد
ترامپبهاینواقعیتکهایراندرحالنبردباگروهتروریستی
داعشاست،اذعانمیکند،نوشت«:زمانیکهترامپتاکید
داشت که "ایران در حال نابود کردن داعش است" ،دقیقا
فکرمیکردکهچهکسی[ازایران]درحالنبرد[باداعش]و
جان فشانی [در این نبرد]است؟ اگر سپاه پاسداران انقالب
اسالمیدرکنارمردمشجاععراقوسوریهباداعشنجنگیده
بود،اینگروهتروریستیدوپایتختعربیرادراختیارداشت
وارتشیرارهسپاردروازههایاروپامیکرد  ».
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در نامه ای به دبیرکل
سازمان ملل و شــورای امنیت به تصمیم اخیر واشنگتن



▪فــاریــن پالیسی :سپاه گزینههای متعددی بــرای
انتقامگیریازآمریکادارد

علیه سپاه اعتراض کرد و افــزود :این حرکت تحریکآمیز،
تنشها را به سطحی تقابلی و غیرقابل کنترل میرساند
و خطر حــوادث و وقایع را در منطقهای که پیش از این هم
با چالشهای بی شماری مواجه بــوده ،افزایش میدهد.
بدیهیاسترژیمایاالتمتحدهآمریکاهمراهباکسانیکهبه
صورتعلنیمشارکتوتأثیرگذاریدرایناقدامراپذیرفتهو
همچنیندویاسهرژیمدستنشاندهایکهازاینکارحمایت
کردهاند ،تمامی مسئولیتهای عواقب خطرناک این اقدام
ماجراجویانه را برعهده خواهند داشت .ظریف همچنین
در توئیتی تأکید کرد :بازندگان جنگ منطقه ما علیه ترور
نمیتوانندتاریخراپاککنند.هدفقراردادنسپاهپاسداران
انقالباسالمیداعشوالنصره،یعنیمشتریانومخلوقین
[بازندگانمنطقه]رااحیانخواهدکرد.ظریفافزود:خانمهاو
آقایان،بازیتمامشده،زمانآناستکهبااینواقعیتروبهرو
شویدکهشماتمامانتخابهایاشتباهراانجامدادیدوقربانی
کردندیگراننوشدارویشمانخواهدبود.
▪آیت ا ...سبحانی :تروریست اعالمکردن نیروی نظامی
کشورمانبهمعنایتروریستاعالمکردنتمامملتایران
است

درهمینبارهآیتا...جعفرسبحانیازمراجعتقلیدنیزتأکید
کرد:خداونددشمنانمارااحمقآفرید،بااقدامیکهترامپ
احمق در قبال سپاه انجام داد ،نفرت جهانی را علیه خود به

...



وزارت خارجه

واکنش وزارت خارجه به تحوالت سودان
ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضع ایران در قبال تحوالت
سودان گفت :سیاست اصولی ما مداخله نکردن در امور داخلی دیگر
کشورهاست و تحوالت روزهای اخیر سودان مسئله داخلی این کشور
است .بهرام قاسمی افزود :امیدواریم تمامی طرف های سودانی با
خویشتنداری و حفظ آرامش مطالبات و خواسته های خود را پیگیری
کنند.

▪جلیلی :ترامپ نامههای التماسآمیز رئیسجمهور
پیشینآمریکابهرهبریرابخواند

سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی نیز با حضور
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره ادعای اخیر دولت
آمریکا درباره سپاه گفت :فردی که امروز رئیس رژیم حاکم
بر آمریکاست به صراحت در برابر رسانهها بیان کرد که
داعش را رئیس جمهور وقت آمریکا اوباما درست کرد .این
که ادعای ما نیست ،این عین اظهارات همین رئیس فعلی
رژیم حاکم بر آمریکاست .جلیلی خطاب به ترامپ گفت:
توصیه من به ترامپ این است که یادداشت های التماس
وزارت امورخارجه شان از طریق سفارت سوئیس را برای
او بیاورند تا بخواند .من آن زمان معاون اروپا-آمریکای
وزارت خارجه بودم ،آمریکایی ها نامه می فرستادند و به ما
التماس می کردند تا کمک شان کنیم .او ادامه داد :نامه
هایی که رئیس جمهورشان به رهبرانقالب می فرستاد و
بیان می کرد که ما در باتالقی به نام عراق گیر افتاده ایم
و به ما کمک کنید .این نامه ها امروز در سفارت سوئیس
موجود است ،آن را منتشر کنند یا به دست ترامپ برسانند
تا بخواند.

...

شورای نگهبان

کدخدایی :خبر رد مصوبه استانی شدن انتخابات
صحت ندارد
باشگاه خبرنگاران -سخنگوی شورای نگهبان به شایعه رد استانی
شدن انتخابات در این شورا واکنش نشان داد .عباسعلی کدخدایی با
اشاره به شایعه رد استانی شدن انتخابات که در فضای مجازی منتشر
شده گفت :این موضوع صحت ندارد و این مصوبه در مجلس در حال
بررسی است و هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است.

مصرخروجخودازناتویعربیرااعالمکرد

شوکراهبردیقاهرهبهائتالفضدایرانیسعودیها

همزمان با اوج گیری تحوالت سیاسی و نظامی در شمال
آفریقا به خصوص در لیبی ،الجزایر و سودان که تحوالت
جدیرادرساختارسیاسیاینکشورهادرپیداشتهاست،
دولت مصر نه تنها خروجش از ائتالف ضدایرانی موسوم
به ناتوی عربی را به کشورهای عربی اعالم کرده ،بلکه در
نشست دوشنبه گذشته نمایندگان کشورهای عضو این
ائتالفدرریاضهمشرکتنکردهاست.هرچندهنوزنمی
توان به صورت دقیق درباره این موضوع اظهارنظر کرد اما
اینتصمیممصراگربهمرحلهاجرا برسد،رویکردیمخالف
اتفاقات فعلی در سودان ،لیبی و تاحدودی الجزایر دارد که
تحوالتآن،اینکشورهارابهسعودیهانزدیککردهاست.
خبرگزاریرویترزخروجبزرگترینارتشجهانعربازاین
ائتالفضدایرانیرا«یکضربهراهبردیبهائتالفسعودی
و آمریکایی علیه ایران» دانسته است .خروج مصر در حالی
استکهچندهفتهقبلمصرشاهدبزرگترینمانورنظامی
کشورهایعربدرخاکاینکشوربودکهبسیاریآنراآغاز
عملیاتیطرحناتویعربیدانستهبودند.
اما اکنون به نوشته خبرگزاری رویترز ،دولت مصر به آمریکا
اطالع داده که دیگر در ائتالف ضدایرانی موسوم به «ناتوی
عربی» مشارکت نخواهد کرد« ،چراکه این ائتالف برنامه
روشنی نــدارد و ضمنا احتمال تنش با ایــران را افزایش
میدهد ».به گزارش فارس ،رویترز با اشاره به تالش آمریکا
برایایجادجبههایمتشکلازمتحدانعربشبرایمقابله
امنیتی ،سیاسی و اقتصادی با ایران ،به نقل از منابع آگاه،
نوشتهاست«:مصربهایندلیلانصرافدادکهدرجدیبودن
اینابتکارتردیدداشتوهنوزسندیرسمیکهاینطرحرا
تشریحکند،دریافتنکردهاست.عالوهبراین،اینطرحخطر
بروزمناقشهباایرانراافزایشمیداد».یکمنبععربیدیگر
نیزبهرویترزگفتهاستکهنداشتناطمینانبهپیروزیترامپ
درانتخاباتریاستجمهوریسالآیندهآمریکاواحتمالاین
که جانشین ترامپ طرح ناتوی عربی را کنار بگذارد هم از
جملهعواملاثرگذاربرتصمیمقاهرهبودهاست.درعینحال

political@khorasannews.com

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز در گفت و گو با
سی.ان.ان با تأکید بر این که تصمیم آمریکا برای قرار دادن
سپاهدرفهرستسازمانهایتروریستیمیتواندبروضعیت
نیروهای آمریکایی در منطقه اثرگذار باشد ،گفت :اگر آن ها
بخواهنددستورالعملهایرسیدهازواشنگتنرااجراکنند
دروضعیتبسیارآسیبپذیریقرارخواهندگرفت.

وجود آورد .تروریستی اعالم کردن نیروی نظامی و دفاعی
کشورمان به معنای تروریستی اعالم کردن تمام ملت ایران
است.اقدامترامپعلیهسپاهبیپایهاست.

یکمنبععربیگفته،تصمیممصرنهایینیستامابعیداست
کهبتوانقاهرهرابهبازگشتبهاینائتالفمتقاعدکرد.بااین
حالبرخیصاحبنظرانمعتقدندکهمصرممکناستدر
مقابل کمک های نقدی عربستان سعودی در این رویکرد
و تصمیم خود تجدید نظر کند .اتفاقی که تقریبا در بیشتر
کشورهایآفریقاییرخمیدهد.
طرح ناتوی عربی اولین بار توسط سعودیها به ترامپ
پیشنهاد شد و او هم در همان ماه نخست روی کار آمدنش
این طرح را عملیاتی کرد و بعدها در راستای آن صدها
میلیارد دالر سالح به اعراب فروخت .عربستان سعودی،
امارات عربی متحده ،کویت ،بحرین ،قطر ،عمان و اردن
اعضای این ائتالف هستند .البته قطر دو سال است که به
دلیلاختالفهایجدیباعربستان،درمقابلاینائتالف
کارشکنی هایی انجام داده و تحلیل گران یکی از دالیل
موفق نبودن این ائتالف را رویکرد قطر در نزدیکی به ایران
می دانند .ایران از تصمیم اخیر مصر استقبال کرده است.
بهرام قاسمی با اشاره به این که هنوز این خبر از منابع
رسمی و موثق اعالم نشده ،گفت :در صورت تایید صحت
این خبر ،از آن استقبال می کنیم .مصر یکی از کشورهای
مهم و توانمند جهان عرب و جهان اسالم است که می تواند
نقش مهمی در ایجاد صلح ،ثبات و امنیت در منطقه غرب
آسیا ایفا کند .مصر می تواند با واقع نگری هرچه بیشتر و
درک شرایط حساس کنونی در جهت نزدیکی و وحدت
جهان اسالم نقش به سزا و در خوری ایفا کند .سخنگوی
وزارت خارجه همچنین گفته است« :در چنین شرایطی
روابط و درک بهتری میان ایران ،مصر و دیگر کشورهای
منطقه برای مقابله با تروریسم ،تامین امنیت و ثبات پایدار،
تحکیم درک و فهم متقابل و همکاری های چند سویه به
وجودخواهدآمد».درمقابلیکمقامآمریکاییکهخواسته
نامش فاش نشود ،مصر را یک کشور استراتژیک و مهم در
آفریقا خوانده و گفته است« :از مصر میخواهیم فرصت
ایفای نقش رهبری در این ائتالف را از دست ندهد».



نشریه «فارین پالیسی» هم در گزارشی ،با اشاره به این اقدام
با اذعان به قدرت بیبدیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در ایران نوشت ،این نهاد نظامی گزینههای متعددی برای
تالفی «تروریستی» خواندهشدن از سوی واشنگتن دارد.
این نشریه آمریکایی افزود :آن ها میتوانند روی مناطقی که
هماکنونسپاهدرآنجاحضورمستقیمداردیارویگروههای
غیردولتیذینفوذ(درمنطقه)تمرکزکنند.
▪حمایتطوایفاهلسنتوبلوچسیستانازسپاه

همچنینبهگزارشفارس،معتمدانوبزرگانقبایلوطوایف
اهل سنت و بلوچ سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه های
جداگانهحرکتقبیحانهوخصمانهرژیمتروریستیآمریکاعلیه
سپاه را به شدت محکوم کردند .این بیانیه ها از سوی طوایف
ساالرزهی ،گمشادزهی ،سادات شهی حسنی ،براهویی،
شهنوازی ،شیرانی ،ریگی ،کرمزهی ،نارویی ،دکالی و...
صادر شده است .به گزارش ایرنا ،مولوی غالمنبی توکلی
امام جمعه اهل سنت تایباد هم در خطبه های نمازجمعه این
شهر گفت :حضور و فعالیت نیروهای مؤمن و رزمنده سپاه
پاسدارانبرایایرانوانقالباسالمیاطمینانبخشاستو
جامعهاهلسنتاینخطهمرزیهمیشهپشتیبانایننیروی
انقالبیهستندوهرگونهبیحرمتیبهآنرامحکوممیکنند.
احزاباصالحطلبعضوشورایهماهنگیهمدرجلسهاین
جبهه،بااشارهبهاینواقعیتکهسپاهبخشیازنیروهایمسلح
رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران است و هرگونه اقدام
تهدید کننده علیه آن اقدامی خالف عرف بین المللی و طبعا
نزدافکارعمومیجهاننیزمحکوماست،هرگونهاقدامدراین
زمینهراتقبیحوبرحمایتیکپارچهنیروهایسیاسیکشوراز
جملهاحزاباصالحطلبازتمامیتواقتدارنیروهایمسلح
مدافعکشوروملتایرانتاکیدکرد.

...
احزاب

شکلگیری «شورای وحدت راهبردی» در جبهه
مردمی به روایت حسینی

تسنیم -عضو شورای مرکزی جمنا با اشاره به این که نیروهای انقالب هم
بهاینجمعبندیرسیدندکهبایدانسجامبیشتریداشتهباشند،گفت:هم
جبههمردمیفعالیتهاییرادنبالمیکندوهمشوراییبهنامشورایوحدت
راهبردی درحال شکلگیری است که میتواند به همبستگی بیشتر بین
نیروهایانقالبکمککند .سیدمحمدحسینی افزود:درانتخاباتمجلس،
درهراستانوشهرستانبیشترخودشانتصمیممیگیرند.

حمایت مسیح علی نژاد
از افزایش فشارها بر ایران و توهین به شهدا
مسیح علینژاد ،روزنامهنگار معاند که به تازگی دیدار او
با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا حتی صدای منتقدان
ایران را هم درآورد ،در هم صدایی آشکار با فشارها به
ایران ،طی یادداشتی در روزنامه ایندیپندنت با اعالم
حمایت از اقدام آمریکا علیه سپاه به تمجید از آن چه آن
را کارزار فشار حداکثری علیه ایران خواند ،پرداخت .او
در این یادداشت اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه در
فهرست گروههای تروریستی را اقدامی صحیح خوانده
و ضمن تمجید از تحریمهای ضدایرانی آمریکا مدعی
کاهش فعالیتهای منطقهای ایران شده است .علینژاد
در ادامه اظهارات وقیحانه خود پا را از خودفروختگی
فراتر گذاشته و تمجید عمومی در جامعه ایران از شهدای
هشت سال دفاع مقدس از جمله شهیدان همت و باکری
را نتیجه «شست و شوی مغزی» در ایران دانسته است.
با وجــود آن که اقــدام آمریکا علیه سپاه با محکومیت
تقریبا تمام جریانها و احزاب و حتی چهره هایی نظیر
عطاءا ...مهاجرانی و برخی دیگر از ایرانیان مقیم غرب
روبه رو شده ،علینژاد در ادعایی مضحک ،مردم ایران
را مخالف سپاه پاسداران توصیف کرده و در پایان نوشته
است« :هرچیزی که موجب تضعیف سپاه شود ،گامی در
جهت درست است ».پیش از این «مریم رجوی» سرکرده
گروهک تروریستی منافقین هم با صدور بیانیهای از این
تصمیم آمریکا استقبال کرده و افزایش فشار به ایران
را خواستار شده بود .علینژاد که همواره خود را یک
خبرنگار مستقل ،غیروابسته و حامی مردم ایران معرفی
می کند ،چندی پیش با مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
دیدار کرد .چندی پیش حساب کاربری شبکه معاند «من
و تو» در توئیتر در یک نظرسنجی از کاربران خود درباره
تروریستی اعالم کردن سپاه از سوی آمریکا نظرخواهی
کــرده بــود که براساس آن حــدود  90درصــد کاربران
مخالفت خود را با این موضوع ابراز کرده بودند .در همین
حال حمایت علی نژاد از افزایش فشارها به ایران و توهین
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پس از برگزاری نمازجمعه در سراسر کشور برگزار شد

تازههای مطبوعات
••شهروند -برندهای جهانی موبایل در حال ترک ایران
هستند.فروشندگان(مجتمع)عالءالدینمیگویندکهاگر
دقت کنید دیگر اثری از تبلیغات گوشی روی بیلبوردهای
شهر و شبکههای تلویزیونی و آگهیهای روزنــام ـهای
نمیبینید .آن ها توضیح میدهند که نمایندگیهای
رسمی فروش گوشی در ایراناز سمت کشور مادر برای
ترک ایــران تحت فشار قــرار گرفتهاند و نمونه آن سونی
است که از ایرانرفته است ،هواوی هم دست و پایش را
جمع میکند که برود و سامسونگ کج دار و مریز مانده اما
بسیاری از مدلهای گوشی را به ایرانیها نمیفروشد.
••کــیــهــان -حسین شــریــعــتــمــداری در یــادداشــتــی با
تیتر«تردید نکنید ،تنگه هرمز را ببندید» نوشت :ما از
امکانات و دسترسیهای فراوانی برای پاسخ دندانشکن
و پشیمانکننده به آمریکا و متحدانش برخورداریم که نباید
آن ها را از دست بدهیم .مخصوصا آن که بعید نیست کنگره
آمریکابامشاهدهقاطعیتایراناسالمی،ازتصویبتصمیم
ترامپ صرفنظر کند که در این صورت فرصت به دست
آمده را از دست خواهیم داد! از جمله این امکانات ،تنگه
هرمز است.
••اعتماد -عماد افــروغ استاد دانشگاه در یادداشتی
با انتقاد از صداوسیما نوشت :باید به سوی ملی کردن
رسانهای برویم که صفت «ملی» را یدک میکشد .ملی
کــردن در گــرو اصــاح ایــن رسانه اســت .طــوری که هم
تفسیر یکسویه از وقایع نداشته باشد و هم از سیاستها و
رفتارهای متظاهرانه دست بکشد.
••سازندگی -لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور
گفت :رفتار سیاسی ترامپ در تروریستی خواندن سپاه
پاسداران ارتباطی با مسئل ه  FATFکه این روزها در مجمع
درحال بررسی است ،ندارد.
••ایــران -نیویورک تایمز در تحلیل انتخاب مجید تخت
روانچی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل نوشت:
برخی تحلیل گران سیاسی میگویند که انتخاب تخت
روانچی که به پیشنهاد آقای ظریف بوده است ،میتواند
نفوذ وزیر امورخارجه ایران در کشور را که در هفتههای
اخیر قدری کم شده بود ،به جای خود بازگرداند .کلیف
کاپچان ،رئیس گروه اوراسیا که تحوالت پیرامون توافق
هستهای را به دقت بررسی میکند ،معتقد است که انتخاب
تخت روانچی نشان میدهد که ایران هم اکنون در توافق
میماند.
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کارکرد اجتماعی هیئت های مذهبی
هیئت های مذهبی هسته های اصلی جامعه دینی و یکی از
مهم ترین نهادهای فرهنگی جریان ساز و اثرگذار در جامعه
ما به شمار می آیند .نقش هیئت های مذهبی در خدمات
اجتماعی از قدیم برجسته و پررنگ بوده و بسیاری از فعالیت
هایخیرخواهانهوانسانیومددرسانیهادرهیئتهاانجام
می شده است.مخصوصا پیش از پیروزی انقالب که بسیاری
از مردم اعتماد چندانی به نهادهای رسمی و سازمان های
دولتی نداشتند ،این کارکرد آشکارتر بود و در زمان پیروزی
انقالب و دوران دفــاع مقدس همچنان به چشم می آمد
اما به مرور با گسترده شدن فعالیت دستگاه های مختلف
حاکمیتی ،حضور و نقش آفرینی هیئت های مذهبی در
خدمات اجتماعی ضعیف تر شد.در سال های گذشته نقش
هیئت های مذهبی بیشتر در عرصه مناسک آیینی و احیای
شعائر دینی برجسته بوده و آن چه بیشتر از این نهادهای مهم
و جامعه ساز دیده ایم ،برپایی آیین های مذهبی و بزرگداشت
مناسبت های دینی و مراسم سوگواری بوده است.حال آن
که در عمق باورهای دینی ما داشتن ایمان بیش از آن که
متوقف بر مظاهر آیینی و رفتارهای مناسکی باشد ،نیازمند
التزام عملی در زندگی روزمره است.در باورهای اسالمی،
خدا نیاز به عبادت ما ندارد و مسجد گرسنه نیست تا خوراک
بخواهد ،بلکه تالش مؤمن باید خدمت رسانی به نیازمندان و
رساندن قربانی به فقیران باشد .در این دیدگاه مردم خانواده
خدا به حساب می آیند و بهترین بندگان خدا و نزدیک ترین
مؤمنان به درگاه الهی کسی است که وجودش برای انسان
ها سودمندتر باشد.از این رو برخی دانشمندان و متفکران
دینی معاصر مانند امام موسی صدر اساسا دینداری را در
متنخدمتاجتماعیتعریفمیکنندوبرایناساسخدمت
اجتماعی را نه بخشی از وظایف انسان مسلمان بلکه اساس و
بنیان مسلمانی او به شمار می آورند.جاری شدن سیل های
اخیر کشور گرچه حوادث تلخ و دردناکی را رقم زد اما در بطن
خود فرصت های ارزشمند و درخشانی داشت که یکی از آن
ها زنده شدن دوبــاره پیوند هیئت های مذهبی با خدمات
اجتماعی بود.اکنون موکب های عزاداری اربعین با همان
حال و هوایی که در جاده های منتهی به کربال مشغول جهاد
و عبادت بوده ،در مناطق سیل زده کشور آستین خدمت باال
زده و با تمام وجود و توان به یاری هموطنان سیل زده پرداخته
اند.این جلوه تابناک حضور اجتماعی هیئت های مذهبی
می تواند نویدبخش زایش ها و رویش های مبارکی در نقش
آفرینی های گسترده تر این نهاد اصیل در عرصه خدمات
اجتماعی باشد.

...
خبر

قاسمی مسافر پاریس شد

چه کسی سخنگوی وزارت خارجه می شود؟

بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت خارجه که به تازگی به
عنوان سفیر ایران در فرانسه منصوب شده است با انتشار
پستیدرکانالخودباعنوان«وسخنآخر»...نوشت:تجربه
ِ
کسوت سخنگویی سرزمین
و فعالیت قریب به سه سال در
پیر رعنای هزار افسان و هزاردستان ،نشانی گرانسنگ و پر
افتخار بر سینه این جانب بود.
وی در بخش دیگری از متن خداحافظی خود از مسئولیت
سخنگویی دستگاه دیپلماسی کشور نوشت :می توان
سعی ما در این سال
گفت و ادعا کرد که تمامی هم و غم و
ِ
گفتمان سازنده با همه رسانه ها ،فراتر از سالیق
ها ،تقویت
ِ
و نگرش های گاه ًا متفاوت و برقراری تعامل حتی با شیوه
مرسوم
هایی بیرون از دایــره و چارچوب های متداول و
ِ
اداری و بی توجه به روز و ساعت و زمان و زمانه بود.در اسفند
 97و پس از قطعی شدن سمت سفیر ایران در فرانسه برای
بهرام قاسمی ،شنیده های خراسان حاکی بود که «افسانه
نادی پور» دستیار وزیر خارجه در امور حقوق شهروندی
گزینهاصلیبرایپستسخنگوییدرنظرگرفتهشدهاست.
ویسابقهحضوردرمعاونتادارهحقوقبشروزارتخارجهو
سفارتخانه های ایران در توکیو و الهه را دارد.

او به شهدای دفاع مقدس با واکنش برخی کاربران شبکه
های اجتماعی روبه رو شد .از جمله:
* خانم علی نژاد اگر همین همت و باکری نبودن شما
تشریف نداشتین .کاربر دیگری نیز نوشت :مسیح
علینژاد گفته تمجید عمومی در جامعه ایران از شهدای
هشت سال دفاع مقدس نتیجه شست وشوی مغزیه! اون
وقت حمایت و تمجید آمریکای متجاوز و شروع کننده
جنگ از سربازاش تو ژاپن و ویتنام و عراق و ...اسم اش
حقوق بشر و صلح جهانیه حتما!
* همه جای دنیا بــرای کسانی که از وطنشان دفاع
کرد هاند احترام قائل اند اما مسیح علینژاد تمجید
و تجلیل از #مدافعان_وطن را نتیجه شست وشوی
مغزی میداند .از این وطنفروشتر هم می توان بود؟!
#مسیح_علینژاد معیاری است برای سنجش خیانت و
وطنفروشی .مبارکش باشد.
* در هر خانواده ایرانی حداقل یک شهید،یک جانباز
یا یک اسیر جنگی  یاایثارگر پیدا میشود که برای
فهم بزرگی همتها و باکر یها نیاز به شست وشوی
مغزی نباشد.مزه جنگ و ایثار در راه وطن را همه ما با
پوست،گوشت و استخوان تجربه کردهایم.

بحثبرسرایراندرکمیتهروابطخارجیسنا
تصمیم اخیر آمریکا علیه سپاه موجب نگرانی چند نماینده کنگره شده است.
همزمان شش سناتور آمریکایی در نامه ای به رئیس جمهور کشورشان
خواستندکهمعافیتهایتحریمیآمریکابهبرخیکشورهاتمدیدنشود.آنها
همچنین خواهان دایمی شدن محدودیت های هسته ای ایران شدند و تأکید
کردند که تمام ابعاد فنی برنامه هسته ای ایران باید لغو شود! این سناتورهای
جمهوریخواه آمریکایی [از جمله «تد کروز»« ،تام کاتن» و «مارکو روبیو»] با
ارسال نامهای به مایک پمپئو ،وزیر خارجه این کشور از او خواستهاند که کارزار
تتحریمیتأسیسات
تحریمی«فشارحداکثری»علیهایرانراادامهدهدومعافی 
هستهای بوشهر ،اراک و فردو را تمدید نکند.

درهمینحال«رندپال»سناتورمنتقددخالتآمریکادردیگرکشورها،درجلسه
استماع کمیته روابط خارجی سنا که بامداد پنج شنبه گذشته برگزار شد ،از
مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور پرسید آیا کاخ سفید مجوز اعطا شده توسط
کنگره برای حمله به افغانستان در سال 2001را برای حمله به ایران معتبر می
داند؟ اما وزیر خارجه آمریکا از ارائه پاسخی صریح به این سوال طفره رفت و تنها
گفت که پاسخ به این سوال را به مشاوران حقوقی اش واگذار می کند.
رندپالکهازاینپاسخنگرانشدهبود،بهپمپئوتأکیدکرددولتآمریکااختیاری
برایجنگباایراننداردواینمسئلهطبققانوناساسیآمریکابهکنگرهواگذار
شده است .این سناتور جمهوری خواه با ابراز نگرانی از این که دولت آمریکا به

صراحت اعالم نمی کند که مجوز جنگ با ایران را ندارد ،افزود« :در یک جهان
معقول ،باید برگردید و پیش از ورود به ایران از ما درخواست مجوز کنید».به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،پمپئو در این جلسه با اذعان به این که قرار دادن
سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای «تروریستی» به خاطر اسرائیل بوده،
ایران را به داشتن ارتباط با گروه القاعده متهم کرد .وی مدعی شد« :ایرانی ها
میزبانالقاعدهبودهاند،شکینیستکهمیانجمهوریاسالمیایرانوالقاعده
ارتباط وجود دارد ».پمپئو همچنین گفت که هم اکنون نمیتواند حرفی درباره
تمدیدمعافیتهایتحریمیبزند.ویتأکیدکرد«:دونالدترامپ،رئیسجمهور
آمریکا تا زمان تغییر رفتار ایران ،فشارها را افزایش خواهد داد».
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