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سه چیز است که هر انسانی خود را در آن ها بر حق می داند :دینی که به آن معتقد است ،هوی و گرایشی که بر او
چیره است ،و تدبیری که در کارهایش می اندیشد.
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تازههای مطبوعات
روزگذشته روزنامه ها  ،با تیترهای مختلف ومتفاوت به
ب��ازت��اب خ��ب��ر تشییع پیکر م��رح��وم آی���ت ا ...هاشمی
رفسنجانی  پرداختند .از این جمله  شرق با عنوان « تالقی
سیاسی»،آرمان «رویشیدیگر ،»...اعتماد «ملت قیام کرد»،
جوان «آرام در جوار امام » ،کیهان «مردم والیت  مدار برای
رفیقرهبرسنگتمامگذاشتند»،صبحنو «#همه_خواندند»
وآفتابیزد«بهعشقهاشمی»رابهعنوانتیتریکروزگذشته
خود انتخاب کرده بودند .هم چنین روزنامه های ،قانون «
اشبه به وداع امام» ،وقایع اتفاقیه « شکوه مردم شدن» وطن
امروز «بدرقه بزرگوارانه» ،جام جم «تجلی وحدت در وداعی
با شکوه» و مردم س��االری «ادای احترام ایران به بزرگ مرد
سیاست» را برای تیترهای یک خود برگزیده بودند.
• •کیهان -این روزنامه درمطلبی درب��اره مراسم تدفین آیت
ا ...هاشمی نوشت :در راهپیمایی بزرگ پشت جنازه این
شخصیت که به تعبیر رهبر معظم انقالب« ،نمونه کمنظیری از
نسل اول مبارزان ضد ستمشاهی و از رنجدیدگان در این راه
پرخوف و خطر» بود ،هم عظمت مردی که بر دوشهای محبت
مردمتشییعمیشد،برجستهبودوهمعظمتمردمیکهبااشاره
رهبریوجمعبندیدقیقرهبریاز 59سالدوستیایشانبا
مرحومآیتا...هاشمیرفسنجانیبهصحنهآمدند،آشکاربود.

...

انعکاس
••اعتدال نوشت  :وکیلمدافع مهدی هاشمی نسبت به
اینکهموکلشتاچهزمانیدربیروناززندانخواهدبودابراز
بیاطالعی کرد و گفت :تا هر زمانی که آقایان عنایت داشته
باشندموکلمبیروناززندانخواهدبود.علیزادهطباطبایی
درپاسخبهسوالیمبنیبراینکهآیامدتزمانمرخصیهای
اضطراری  5الی  6روزه است؟ گفت :فکر نمیکنم .ما
امیدوار هستیم که در همین مدتی که موکلم بیرون از زندان
است ،درخواست اعاده دادرسی ما پذیرفته شود.
••پ��ارس نیوز مدعی شد  :با وج��ود آنکه در دوره رئیس
جدید صدا و سیما ،رسانه ملی عمال نقش روابط عمومی
را برای دولت یازدهم ایفا می کند اما همچنان دولت از
پرداخت بودجه به این سازمان خودداری می کند .به دنبال
فشارهای مالی ،سازمان صدا و سیما دست به اقدامات
بسیاری زده ،فروش برخی ساختمانها ،تعطیلی پروژه
ماهواره و ...از جمله این اقدامات است.در جدیدترین این
اقدامات نیز برخی دفاتر خارجی این سازمان تعطیل شده
و می شود.به طوری که دفتر پرس تی وی حدود  6ماه است
در لندن تعطیل شده است؛ دفتر مادرید صداوسیما هم
در آستانه تعطیل شدن است و در آمریکای التین هم که از
طریق کابلی آنجا برنامهها نمایش داده می شود.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
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بدون موضوع

تیلرسون:داعشاولویتاصلی،اماایرانهمکشوریخطرسازاست

احمدکاظمی زرومی

political@khorasannews.com

باید ببینیم امنیت مردم ما مهمتر است یاآزادی وحقوق بشر کشور دیگر ؟



...

هستهای و توافقات جانبی آن را به طور کامل مورد بازبینی
قرار دهیم» تاکید کرد :این توافق ،توان ایران برای دسترسی
به سالح هستهای را متوقف میکند ،اما برای همیشه مانع
آن نمیشود.سناتور پال ازتغییر رژیم ایران پرسید .تیلرسون
پاسخداد:بایددیدچهچیزهمسویمنافعوامنیتملیماست.
امنیت مردم ما مهمتر است یاآزادی وحقوق بشر کشور دیگر.
▪ ▪مواضع علنی تیلرسون در مورد روسیه

تصریح کرد« :شکست داعش به ما این امکان را خواهد داد
که توجهمان را بر روی سایر عناصر اسالم افراطی مانند
القاعده ،اخوانالمسلمین و برخی عناصر خاص داخل
ایرانمتمرکزکنیم ».تیلرسوندرپاسخبهاینسوالکه چرا
موقعی که در اکسون موبیل بوده علیه تحریمهای ایران،
سوریه و سودان البی کرده هم گفت« :من هیچوقت شخصا
علیه تحریمها البی نکردهام .تا جایی که میدانم ،اکسون
هرگز علیه تحریمها البی نکرده است ».وی افزود« :تحریم
ابزاری قدرتمند است ...تحریمهای ایران به شدت موثر
بود به این دلیل که دیگران هم به آن پیوستند ».همچنین

به گزارش ایسنا وی با بیان این که ایران کشوری خطرساز
است ،افزود« :شرایط درباره ایران مناسب نیست و آنها به
وعدههاییکهمیدهندعملنمیکنند».بهگزارشیورونیوز
وی همچنین در پاسخ به سوالی در باره عدم اعتقاد وی به
گزینه تحریم گفت «:تحریم ها به اقتصاد هر دو طرف ضربه
می زند » تیلرسون اما سپس در واکنش به سوال یک سناتور
جمله اش را تعدیل کرده و افزود:تحریم به اقتصاد کشور
هدف ضربه می زند چون اورا از اقتصاد آمریکا محروم می
کند اما فرصت های اشتغال برای ما را نیز از بین می برد.
تیلرسون با بیان ای��ن که «نظرم ای��ن اس��ت که باید توافق

...

...



امنیت

اردن



افغانستان

در ادام��ه این نشست تیلرسون ،مواضعش در خصوص
رابطه آمریکا با روسیه که در سایه اظهارات ترامپ در
این باره اهمیتی خاص پیدا کرده را هم بیان کرد .وی
گفت« :بایستی درب��اره رابطهمان با روسیه هم کامال
هوشیار باشیم .ام���روز ،روسیه (م��ا را) با خطر مواجه
میکند ،اما در پیشبرد منافعش غیرقابل پیشبینی عمل
میکند ».تیلرسونروسیهرابهحملهبهاوکراینوحمایتاز
«نیروهای سوریه که قوانین جنگ را نقض میکنند» متهم
کرد .وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ همچنین به سوال
سناتور روبیو مبنی بر اینکه آیا میتواند پوتین را جنایتکار
جنگی خطاب کند ،پاسخ منفی داد .وی افزود« :ایران،
ترکیه و روسیه درغیاب آمریکا در سرنوشت سوریه دخالت
می کنند اما حذف همزمان اسد و داعش نظر درستی
نیست اسد باید برود ،مردم بیگناه مستقر شوند اما ابتدا ما
باید داعش را شکست دهیم».
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اولین اظهارنظرهای وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ علیه ایران

گزینه ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا در نشست
روز گذشته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که برای
بررسی صالحیت او تشکیل شده بود ،اظهارات ضدایرانی
متعددی داشت که اولین موضع گیری های او علیه ایران
پس از معرفی اش به عنوان گزینه وزارت خارجه آمریکا
محسوب می شد .به گزارش فارس «رکس تیلرسون» نامزد
پیشنهادیرئیسجمهورمنتخببرایوزارتخارجهآمریکا
در نطق آغازین خود در این نشست ایران را به نقض قوانین
بینالمللیمتهمکرد.ویگفت«:کشورهایمتخاصممانند
ایران و کره شمالی به دلیل امتناع از پیروی از هنجارهای
بینالمللی ،تهدیدی جدی علیه جهان هستند ».وی در
بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ایران گفت« :ما باید
کسانی که دوستمان نیستند را در برابر توافقاتی که انجام
میدهند ،مسئولیتپذیر کنیم ».وی به صراحت درباره
برجام اظهارنظر نکرد ،اما افزود« :عدم موفقیت ما برای
انجام این کار در دهههای اخیر جایگاه ما در جهان را تخریب
کرده و بازیگران بد را به بدعهدی ترغیب کرده است .ما
نمیتوانیم نقض توافقات بینالمللی را نادیده بگیریم،
چنانکه درباره ایران (این موارد نقض) را نادیده گرفتهایم».
تیلرسون در بخش دیگری از اظهاراتش شکست داعش
را «مهمترین گام در مقابله با اسالم افراطی» خواند و گفت
که اولویتهایی در خاورمیانه وجود دارند که بایستی مورد
توجه قرار بگیرند .وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ در ادامه
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بازداشت سرپل گروهک تروریستی
منافقین در اصفهان

کمپین دانشجویان اردنی در اعتراض
به تکفیر «ابن سینا» در این کشور

سرکنسول ایران 3 :فرد دستگیر
شده در هرات ایرانی نیستند

یکدقیقهسکوتدراجالس گروه ٧٧به
احترامآیتا...هاشمیرفسنجانی

خبرگزاری صدا و سیما -یکی از سر شبکههای
اصلیمنافقین،باتالشدستگاههایامنیتیکشوردر
اصفهانبازداشتشد.ویقبلازورودبهکشوردرتور
اطالعاتیوشناساییدستگاههایامنیتیکشورقرار
گرفتهبود.برپایهاینگزارشویباهدفایجادتشنج
و اغتشاش در جریان تشییع پیکر آیت ا...هاشمی
رفسنجانی وارد کشور شده بود که در اصفهان به دام
افتاد.ازاینمنافقنفوذی،ویدئوهایزیادیکهبرای
ارسالبهشبکهماهوارهایوابستهبهگروهتروریستی
منافقینآمادهشدهبودبهدستآمدهاست.

العالم-روزنامۀرأیالیومگزارشدادکهدرکتابزبان
عربی کالس پنجم ابتدایی اردن آمده است«:سؤال:
«نظر شما دربارۀ ابن سینا چیست»؟ پاسخ« :با وجود
جایگاهعلمیواال،اوکافریبیدینبودهکهبهصحابۀ
پیامبردشناممیدادهاست.شیخاالسالمابنتیمیه،
غزالی و فارابی او را کافر دانسته اند».درپی تکفیر ابن
سینا،دانشجویاناردنیباتشکیلکمپینیضمنابراز
شگفتیازطرحچنینمحتواییدرمنابعآموزشیاردن،
دربارهتکفیردانشمندبزرگیچونابنسیناازوزارت
آموزش و پرورش این کشور به شدت انتقاد کردند.

ایسنا  -کنسولگری ایران درهرات اعالم کرد :سه
نفری که سهشنبه گذشته پلیس هرات گفته است
که از اتباع ایرانی هستند و به اتهام انجام حملههای
تروریستیبازداشتکرد هاتباعایراننیستند.افخمی
رشیدی افزود :اگر مسئوالن امنیتی اسنادی را در
دست دارند که نشان می دهد افراد بازداشت شده
شهروند ای��ران هستند بایدارائه کنند .همچنین
محمدی،مشاورفرهنگیکنسولگریایراندرهرات،
گفت:تاکنونهویتاینافرادبهصورتدقیقمشخص
نشدهوچنینخبرهایمنتشرشدهادعایواهیاست.

ایسنا  -در اج�لاس کشورهای در ح��ال توسعه
درسال  ۲۰۱۷مودست جاناتان مرو ،نماینده دائم
تانزانیا در ژنو که ریاست اجالس را به عهده دارد ،
با اشاره به درگذشت آیتا ...هاشمی رفسنجانی
اعالم یک دقیقه سکوت نمود .هیئت ایرانی شرکت
کنندهدراجالسنیزطیسخنانیباتشکرگفتکه
آی �تا ...هاشمی رفسنجانی در طول حیات خود
حامی تالشها و آرم��ان های کشورهای در حال
توسعهبرایپیشرفتوتوسعهومشوقسازوکارهایی
چون جنبش غیرمتعهدها و گروه ٧٧بودند.

واکنش هایی در جهت
گسست اجتماعی !
معضل و مسئله اجتماعی را میتوان رویدادی نابهنجار
دانست که تعادل اجتماعی را تهدید می کند و از سالی به
سال دیگر رشد پیدا میکند .در واقع این رشد و افزایش
(بیشتر کمی) از شاخصههای بارز آن است .گور خوابی
پدیدهای است که برای اولین بار در فضای رسانهای در
گزارش روزنامه شهروند انعکاس یافت و با واکنشهای
مختلفی روبه رو شد که حتی به علت بازتابهای فراوان
آن در ویکیپدیا صفحهای ب���رای آن ساخته ش��د که
کلیدواژههای «گورستان نصیرآباد» و «سال  »95در آن
جالب توجه به نظر میرسد .اگر از میزان شیوع واقعی
این پدیده برای رسیدن به تعریف مسئله اجتماعی عبور
کنیم ،یعنی اینکه گورخوابی طبق تعریف آیا یک مسئله
اجتماعی است یا خیر؟ بیشک هیچیک از ما نباید نسبت
به این پدیده بیاعتنا باشیم .حتی اگر یک نفر به این شیوه
زندگی کند باید مشکل را پیدا کنیم و در پی رفع این پدیده
بربیاییم.
اما واکنشهای اجتماعی نسبت به این پدیده چگونه
بود و این واکنشها چه نتایج اجتماعی در پی دارد؟ در
ابتدا باید عنوان کرد؛ نقش فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی درزمانی که مسئلهای اینچنینی ایجاد میشود
غیرقابلانکار است .رسانه معمو ًال در بازتاب اینگونه
مسائل بازخوردی عمل می کند .یعنی ازیکطرف خبر را
پوشش میدهد و از طرف دیگر منتظر واکنشهای دیگران
میشود و این چرخه ادامه مییابد تا یک پدیده کام ً
ال تبدیل
به گفتوگوی عمومی شود .اما بازتا بهای اجتماعی
نسبت به گورخوابی را میتوان در مقام تحلیل به دو طیف
مجزا تقسیم کرد.ازیکطرف عدهای با نسبت دادن این
پدیده به ساختار اجتماعی و نقش دولت و نظام حاکمه،
سعی در سرزنش این عامالن دارن��د و خود را بهعنوان
عقل کل ،روایتگر یک داستان تراژیک در نظر میگیرند.
این افراد در عین ایستادن در جایگاه روشنگری و بعض ًا
روشنفکری هیچ وظیفهای برای خود در نظر نگرفته و بر
تمایز بین فکر و عمل خود با دیگرانی که مقصر این وضعیت
هستند صحه میگذارند .این دسته اگر چه به نوعی در
آگاهی بخشی جامعه از این آسیب نقش دارند اما در واقع
کاری جز دامن زدن به ناامیدی اجتماعی و آسوده خاطر
کردن وجدانشان انجام نمی دهند!
دستهی دیگر اما خود را ملتزم بهنظام حاکمه میپندارند
و در عمل به پایان دادن این وضعیت سهیم میدانند و
درعینحال روشهایی را هم پیشنهاد میدهند اما دوباره
یک مشکل راهبردی ایجاد میکنند و آن نادیده گرفتن و
یا مهم ندانستن دیگرانی است که نسبت به این وضعیت
موضعگیری کردهاند .طعنه و کنایه و در مواقعی تمسخر
نسبت به این دیگران موجب شکافی مابین دو دیدگاه و در
نگاه کالن بروز شکاف اجتماعی میشود.
متاسفانه با این وضعیت زمانی که یک مسئله اجتماعی
میتواند بهانهای برای رسیدن به انسجام و همبستگی
اجتماعی باشد نتایجی چون شکاف بیشتر و گسست
اجتماعی را در پی دارد .شکافی که به فضای گفتوگو
خدشه وارد می کند و انسجام اجتماعی را هدف قرار
میدهد .به نظر میرسد در چنین وضعیتی تمرکز بر حل
مسئله با توجه به جایگاه و وظیفه خود ازیکطرف و نقش
فعال ساختار اجتماعی مثل دولت در دعوت از همه عامالن
اجتماعی از طرف دیگر منطقی ترین راهکار است .هم باید
بهصورت واق��ع بینانه رفع مشکل کرد و هم همبستگی
اجتماعی را تقویت کرد .رویهای که به اهداف استراتژیک
کشور از جمله حفظ وحدت هم نزدیک است.
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ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ
درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺷﺎدروان
ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ زاده

را ﺑﻪ اﻃﻼع آﺷﻨﺎ�ﺎن و ﻫﻤﺸﻬﺮ�ﺎن ﻋﺰ�ﺰ
ﻗﻮﭼﺎﻧ� ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ روز
ﺟﻤﻌﻪ  ٩٥٫١٠٫٢٤ﺳﺎﻋﺖ  ١٠در ﺑﺎغ دوم
ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫١٠٫٢٥ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ
ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
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