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تازههای مطبوعات
••آرمــان – این روزنامه در مطلبی با عنوان « روحانیون
معتدل؛ تشکل سوم» با اشاره به حضور نداشتن چهره هایی
از جمله روحانی ،ناطقنوری ،امامیکاشانی و طباطبایی
در جلسات جامعه روحانیت نوشت :برخی روایتها که
البته هنوز بهطور کامل تایید نشده ،حاکی از سازمان دهی
تشکل جدید با حضور روحانیت است؛ تشکلی که روحانی،
ناطقنوری ،اکرمی ،طباطبایی و احتماال غروی و غرویان
و تعدادی از روحانیون اصالحطلب عضو آن خواهند بود،
تشکلی که یادآور فعالیت مجمع روحانیون قبل از انشعاب
از جامعه روحانیت است؛ یعنی روحانیون چپ و راست که
اعتدال ،مرز مشترک فکری آنان است ،در تشکلی دور هم
جمعمیشوندوهمانندتشکلهایدیگرفعالیتمیکنند.
••شهروند -این روزنامه در گزارشی با عنوان« بفرمایید
حشره!» با بیان این که تولید و صادرات حشرات خوراکی
در ایران کلید خورد  ،نوشت :عده ای در جایی بین تهران
و قزوین ملخ پرورش میدهند و آن را به کشورهای عربی
صادر میکنند .گویا درآمدشان آ نقــدر خوب است که
حاضر نیستند موضوع رسانهای شود وبه قول خودشان
«دست زیاد میشود».

...

انعکاس
••سایت موج مدعی شد  :محمدعلی پورمختار درباره
خروج یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
با ۵۰۰میلیارد تومان بدهی از کشور با وجود حکم ممنوع
الخروجی وی ،گفت :حسب خبری که معاون اول قوه
قضاییه داد ،این فرد به حکم قاضی پرونده ممنوع الخروج
بوده است اما دستگاهی که به عنوان ضابط در این ماجرا
نقش داشته از طریق نامهای به اداره گذرنامه ،امکان خروج
متهم را از کشور فراهم کرده است .وی ادامه داد :مشخص
است که روند مذکور غیرقانونی انجام شده است .بنابراین
دستگاه مربوط باید پاسخ گو باشد و در عین حال اقدام
جدی برای استرداد متهم صورت گیرد.
••عصر آنالین خبرداد  :آیت ا ...خاتمی در ویدئویی گفت:
با توجه به گستردگی شبکه های اجتماعی و تاثیرگذاری
این ها و این که دیدم بدخواهان بی رحمانه بدون آن که
ابائی داشته باشند تهمت ها و سخن های دروغ بسیاری
درباره این جانب می گویند تصمیم گرفتم من هم در این
شبکه های اجتماعی حاضر باشم.وی افــزود :مدیریت
این شبکه با عزیزانی است که به آن ها اطمینان دارم .با
توجه به آن چه در این ویدئو نمایش داده می شود حضور
آیت ا ...خاتمی در شبکه های اجتماعی توئیتر ،تلگرام و
اینستاگرام با نشانی  ahmadkhatami_irخواهد بود.
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روحانی :دولت آمریکا مهارت خاصی در جیب بری عربستان دارد

پالس ها و کنایه های ظریف خطاب به عربستان

بزرگ تر از شما نتوانستند علیه ملت ایران کاری پیش ببرند

طاهری -رئیس جمهور با بیان این که دولت اخیر آمریکا مهارت خاصی در
جیببری کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی دارد خاطرنشان
کــرد :سلطهگران نفت و ثــروت منطقه را چپاول میکنند و درمقابل
تسلیحات مختلف خود را به فروش میرسانند تا آتش را همچنان روشن
نگه دارند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی که هفته گذشته در جلسه هیئت دولت
سخن می گفت ،اضافه کرد :حاال بر فرض که عربستان با ملت ایران دشمنی
میکند ،چرا با ملت یمن خصومت میورزد و ملتی را که در همسایگیاش
قرار دارد ،مرتب بمباران میکند .وی افزود :ملت یمن در مقابل این حجم
از بمباران کشورش چه عکسالعملی میتواند نشان دهد؟ میگویند
از سالح خود استفاده نکنند؟ خب شما بمباران را متوقف کنید ،سپس
ببینید آیا ملت یمن به آن پاسخ مثبتی نمیدهد؟ شما اجازه ارسال دارو،
غذا و کمکهای سازمان ملل را هم به ملت یمن نمیدهید آیا این کار شما
درست ،معقول و اسالمی است؟
▪بزرگ تر از شما نتوانستند علیه ملت ایران کاری پیش ببرند

رئیس جمهور تأکید کرد :شما قدرت و جایگاه جمهوری اسالمی ایران را
به خوبی میشناسید و بزرگ تر از شما نتوانستند علیه ملت ایران کاری از
پیش ببرند .آمریکا و اذنابش تمام امکانات و قدرت خود را بسیج کردند ،اما
نتوانستند کاری بکنند.
▪تحلیل آشنا از «عملیات استعفا»ی حریری

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در تحلیلی از اوضاع منطقه با
تأکید بر این که "عملیات استعفا" شلیکی است به همگرایی های منطقه ای
که در بحران سوریه و همه پرسی اقلیم کارآمدی خود را نشان داد ،نوشت:
موفقیت فرایند آستانه ،پترودالر های خونین را به تکاپو انداخته تا جنگ
دیگری را بر ملت های مظلوم منطقه تحمیل کنند .لبنان،عراق،ترکیه
وایران در این تله نخواهند افتاد.محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان
در توئیت اخیر خود درباره اقدامات عربستان سعودی در منطقه نوشت:
یک فرد با تجربهتر ممکن بود متوجه شود که شرط بندی باالتر روی
انتخابهای غلط با دامن زدن به بحرانهای بیشتر عاقالنه نیست و تنها
میتواند به پشیمانی بینجامد :صدام ،طالبان ،زرقاوی ،داعش و اکنون
یمن ،قطر و لبنان.



...

طی روزهای گذشته مقامات سعودی نیز به لفاظی های خود علیه ایران
ادامه دادند .عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی بار دیگر با تکرار
ادعاهای ضدایرانی ،موشک شلیک شده از یمن را متعلق به ایران دانست
و با اشاره به اینکه «امیدواریم وارد جنگ مستقیم با ایران نشویم» ،گفت:
«عربستان سعودی از برخی بندهای توافق هستهای ایران ناراضی است و
ما خواهان تحریمهای جدید علیه ایران هستیم» وی همچنین گفته است:
«امیدواریم اعمال تحریمهای جدید علیه ایران را به دلیل حمایت این
کشور از تروریسم و نقض قطعنامههای موشکی شورای امنیت سازمان ملل
شاهد باشیم ».همچنین نماینده عربستان در سازمان ملل در نامهای به
شورای امنیت مدعی دست داشتن ایران در حمله موشکی انصارا ...یمن
به عربستان سعودی شد .در مقابل نماینده دایم ایران در سازمان ملل هم با
ارسال نامه به شورای امنیت اتهامات عربستان علیه کشورمان را رد کرد و
آن ها را بی پایه و اساس خواند.
▪السیسی :مصر مخالف هرگونه جنگ است

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با بیان این که مصر مخالف هرگونه
جنگ علیه ایران و حزب ا ...است ،تأکید کرد :با هرگونه مشکلی در منطقه
خواه متعلق به ایران باشد خواه حزبا ...باید با احتیاط برخورد کرد .وی
افزود :ما به دنبال مشکالت دیگری نیستیم و منطقه به اندازه کافی درگیر
چالشها و بیثباتیهاست.

موافقت وزارت کشور با افزایش  ۴۰نفری نمایندگان مجلس
خانه ملت  -جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور از
موافقت این وزارتخانه با افزایش  ۴۰نفری تعداد
نماینده های مجلس خبر داد و گفت :از  20سال
گذشته تاکنون تعداد نمایندگان افزایش نیافته ،از

ظریف :امنیت را نمی توان با دالرخرید
و باکشتی واردکرد

▪الجبیر :امیدواریم وارد جنگ مستقیم با ایران نشویم!

مجلس

این رو اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود دارد.
وی افزود :در حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور و
دیگر بخش ها تالش خواهیم کرد موانع رفع و اجرای
قانون تسهیل شود.
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وزیر خارجه کشورمان همزمان با سخنرانی کنایه آمیز خود علیه عربستان ،در
یادداشتی کوتاه ،به طور تلویحی از آمادگی ایران برای گفت و گو بر سر بحران یمن
خبر داد .به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف طی دو یادداشت کوتاه در توئیتر ،با
ن تازهای به وسیله بمباران  ،تهدید و یا استعفا تحمیل شود»
بیان این که «نباید بحرا 
توگویی فراگیر
نوشت« :به هر اندازه که در پایان دادن به کابوس سوریه از طریق گف 
نزدیکمی شویم ،همین کار را برای یمن هم باید انجام دهیم ».ظریف در ادامه این
یادداشت توئیتری که می توان آن را نوعی پالس ایران برای مذاکره در یمن تعبیر
کرد ،آورده است« :هیچ بحرانی نیست که با دیپلماسی قابل حل نباشد .ما یک
بار آن را ثابت کردیم .هدف ایران تامین و حفظ صلحی است که هیچ طرفی از آن
محروم و مستثنی نشود ».وی همچنین در توئیتی دیگر به طرح  4ماده ای ایران
برای حل بحران یمن اشاره کرد و آن را همچنان معتبر دانست .بنا بر توئیت ظریف،
این طرح که در سال  2015میالدی توسط ایران ارائه شد ،آتش بس ،کمک های
بشردوستانه ،گفت و گوی داخلی بین یمنی ها و دولت فراگیر را  4جزء راه حل
بحران یمن می داند.وزیر خارجه کشورمان همچنین در سخنرانی روز گذشته خود
در اجالس «امنیت و توسعه پایدار» سمرقند ازبکستان ،به اقدامات اخیر عربستان
و آمریکا کنایه زد .وی با بیان این که نمیتوان با صرف صدها میلیارد دالر امنیت را
خرید و با کشتی وارد کشور کرد  ،گفت :عصر امنیت یک جانبه و برج عاج نشینی و
امنیت با تکیه بر قدرت نظامی ،مدتهاست به پایان رسیده است .تجاری سازی
ِامنیت ،مقوله و معامله تازهای است که برخی قدرت های جهانی و فرامنطقه ای
وارد ادبیات سیاسی کرده اند و تاسف آور این که مشتریان خوبی هم در این معامله
دالردربرابرامنیتیافتهاند.وزیرخارجهکشورماندراینسفرباشوکتمیرضیایف
رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفت وگو کرد.وی همچنین در جمع خبرنگاران
با بیان این که برخی قدرتها از توفیقاتی که در منطقه در برابر تروریسم به دست
آمده ،رضایتی ندارند ،گفت :نیاز است در این زمینه همکاری بینالمللی الزم انجام
وپیامهاییبهبرخیرهبرانجوانمنطقهماارسالشودکهبدونآشناییباواقعیات
منطقه دارند آن را به سمت بسیار بدی سوق میدهند.ظریف چهارشنبه  17آبان
ماهدرصدرهیئتیبلندپایهبهتاجیکستانسفرکردودربدوورودبهدوشنبهپایتخت
تاجیکستان با «سراج الدین اصل اف» همتای تاجیک خود و سپس با «امامعلی
رحمان» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت و گو کرد .در این دیدار که به مدت دو
ساعت به طول انجامید ،ظریف و امامعلی رحمان در خصوص ابعاد مختلف روابط
دو جانبه و موضوعات منطقهای گفتوگو و تبادل نظر کردند.

...
آمریکا

نظرسنجی پیو :اقبال عمومی مردم آمریکا به برجام افزایش یافته است
ایرنا  -نتایج جدیدترین نظرسنجی پیو ()PEW
نشان می دهد که خوش بینی آمریکایی ها به برجام
در مقایسه با دو سال پیش افزایش یافته و اکنون
برنامه هسته ای کره شمالی بزرگ ترین خطر علیه

آمریکا به شمار می رود .نتایج این نظرسنجی که از
میان یک هزار و  504داوطلب بزرگ سال انجام
شد ،نشان می دهد بدبینی  62درصدی آن ها در
سال  ،2015اکنون به  53درصد رسیده است.
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بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

واقع بینانه قضاوت کنیم!
در روزهای نخست راهپیمایی میلیونی اربعین عکس هایی
از مسیر راهپیمایی در فضای مجازی منتشر شد که زباله های
حاشیه جاده را نشان می داد و به دنبال آن موجی از اظهار
نظرهابهراهافتاد  .درآنزمانبرایپاسخنقضیتنهابهعنوان
نمونه و مثال یک عکس از زباله های نیویورک منتشر کردم تا
بگویم طبیعت تجمعات گسترده و عمومی همین است و البته
خودم می دانستم این پاسخ مغلطه و قیاس مع الفارق است
و برای همین وعده دادم که جواب مفصلی را بعد از پایان این
تجمعبزرگتقدیمکنم.مشکلاصلیکسانیکهحتیباحسن
نیت ایرادها و اشکال هایی چنین را مطرح می کنند این است
که غالبا خودشان به راهپیمایی اربعین نرفته اند و طبیعتا
کسی که به جایی نرفته ،نمی تواند شرایط و اقتضائات آن جا
را درک کند و مثال چون حجم مشارکت شخصی میزبانان
عراقی را نمی بیند و نمی داند ،مدعی می شود که ایران در
عراق هزینه کرده است( .توضیح شفاف :من خود با هزینه
کردننهادهایرسمیوحاکمیتیایراندرراهپیماییاربعین
کامال مخالفم) یا مثال از بی توجهی به نظافت و حجم زباله
در مسیر شکایت میکند! (توضیح صریح :من این موضوع را
بسیار مهم می دانم و مراعات نظافت را به عنوان نشانه ایمان
یکیازجدیترینمهارتهایزندگیدینیارزیابیمیکنم)
ولی به هر حال وقتی حتی یک بار تجربه راهپیمایی اربعین
را داشته باشیم قضاوت مان تفاوت خواهد داشت.این ایراد
را البته همه ما داریم ،حزب اللهی و ضدانقالب ،مؤمن و بی
اعتقاد ،راست و چپ  ...همه در این نکته مشترک هستیم که
توی خانه زیر کولر یا کنار بخاری لم داده ایم و برای دنیا نسخه
می نویسیم و حکم صادر می کنیم!راهپیمایی اربعین اصالتا
عراقی است و ما همه ایرانی و غیر ایرانی مهمان عراقی ها
هستیم ،اگر ماهیت عراقی این راهپیمایی را درک کنیم و
در نظر بگیریم که این سیل جمعیت از روستاها و شهرهایی
مــی آیند کــه طــی قــرن هــا در شدیدترین محرومیت های
فرهنگی و اقتصادی قرار داشته اند ،توقع مان پایین می آید.
شیعیان در مناطق مختلف خاورمیانه سال ها از ابتدایی ترین
حقوقخودمحرومبودهاندوجزبرخیفرصتهایاندک(مانند
ایران) معموال با محدودیت های جدی در تحصیل و فرصت
های رشد اجتماعی مواجه شده اند و در نتیجه متن اصلی
راهپیماییاربعینراکسانیتشکیلمیدهندکههرگزمانند
شهرونداناتریشوفنالندموقعیتارتقایسیاسیوفرهنگی
را نداشته اند اما وجودشان سراسر ایمان به خدا و محبت به
فرزندانپیامبر(ص)است.شایدمابههردلیلشهروندانفالن
کشور را که به خاطر برخورداری از آموزش و تربیت فرهنگی
مناسب در خیابان رفتاری قانونمند دارند و نظافت و بهداشت
رابهخوبیرعایتمیکنندبیشترازاینجوانروستاییعشایر
جنوب عراق بپسندیم اما خداوند دل شیفته و قلب گداخته
اینجواندرمسیرکربالرابیشترمیپسندد.درروایتیدرباره
روزه ماه مبارک رمضان داریم که  " :لخلوف فم الصائم أطیب
عندا ...من ریح المسک /خداوند بوی ناخوشایند دهان
روزه دار را بیشتر از عطر دل انگیز مشک دوست می دارد" !
اینجماعتبرخیرفتارهایغلطرامرتکبمیشوند،بهداشت
شخصیرارعایتنمیکنند،زبالهدرخیابانوکوچهمیریزند
و ...اما بندگان پاک باخته خدا و یــاران مخلص جبهه حق
هستند.همینجماعتعامیوکمسوادوبهظاهرعقبمانده
از مظاهر تمدن مسیر تاریخ را تغییر می دهند و به یاری حق
می شتابند ،هرچند که عیب و ایراد هم فراوان دارند و نیازمند
اصالحوآموزشوتربیتوپرورشهستند.
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