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تازههای مطبوعات

...

انعکاس
••خبرگزاری دانشجو نوشت :خبرنگار شبکه المیادین در
سوریه در گزارشی به توصیف شخصیت متواضع فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران در میان رزمندگان سوری
حاضر در نبرد بوکمال پرداخت و نوشت :او شخصیت
کاریزماتیک مهمی دارد .او با تواضع کامل و به صورت
تعجبآور فعالیت میکند .شما نمیتوانید تصور کنید او در
چه چادری استراحت میکرد و چگونه در کنار رزمندگان و
دیگر نیروها غذا میخورد.
••مشرق نیوز مدعی شد  :اختالفات در جبهه اصالحات
فقط مربوط به مخالفت چند حزب با ماموریت مجدد به
شورای عالی سیاستگذاری اصال حطلبان نیست بلکه
میزان باالتری از این اختالفات در سطح احزاب نیز وجود
دارد .در همین زمینه کنگره حزب مردمی اصالحات
پنج شنبه هفته گذشته ۲۵ ،آبان در حالی در سالن فجر
تهران برگزار شد که برخی از افراد مدعو در این همایش
حضور نیافتند و چهرههای حاضر در این مراسم را صرف ًا
سیاستمداران مستقل همچون محسن هاشمی ،اشرفی
اصفهانی ،حشمتیان و جعفرزاده تشکیل میدادند.
••صبحانه آنالین ادعا کرد :براساس جدیدترین گزارش
صورت های مالی موسسه همشهری که مربوط به سال
 1395است ،مشخص شده ،تیراژ روزنامه همشهری در
سال  ،1395به طور متوسط در روز  263هزار نسخه بوده
که این رقم در سال  1394معادل  275هزار نسخه در روز
بوده است .همچنین سال گذشته مجالت این موسسه ،در
 3میلیون و  459هزار نسخه چاپ شده که میزان فروش آن
دو میلیون و  563هزار نسخه بوده است.
••انصاف نیوز نوشت :روزنامه «ارمغان بیداری» با مدیر
مسئولی «سید محمدمهدی طباطبایی» مجوز گرفت و در
آینده نزدیک منتشر خواهد شد .طباطبایی در این باره در
اینستاگرام خود نوشت« :این هم ارمغان مبارک ماه ربیع؛
در آستانه نهمین سال انتشار «نسیم بیداری» ،امروز در
هیئت نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز روزنامه «ارمغان
بیداری» موافقت شد».
••رجانیوز نوشت :درایامیکهبسیجیانشهرداریدرحال
خادمی به زوار اباعبدا ...در مراسم پیاده روی اربعین و
کمک به زلزله زدگان کرمانشاه بودند ،عدهای اقدام به
شکستن در پایگاه بسیج شورای شهر تهران و تخریب اموال
و سرقت اطالعات و پروندههای بسیج کردند.

روایت البناء از 3جمله حذف شده از بیانیه اجالس اتحادیه عرب علیه ایران

▪سامح شکری:همکاری میان ایران
و کشورهای عربی امری ضروری است

وزیر امور خارجه مصر نیز در نشست
وزرای خارجه اتحادیه عرب گفت:
ایــران باید به حاکمیت کشورهای
عربی احترام بگذارد .در امور داخلی
آنها دخالت نکند ،برای ایجاد روابط
با همسایگان براساس اصل احترام به
حاکمیت آنها تالش کند و از ایجاد
تنشهای فرقهای ،قومی و مذهبی
دوری کند .سامح شکری در ادامه
سخنان خود در عین حال تأکید کرد:

ایجاد روابط همکاری میان کشورهای
عربی و همسایگان ،از جمله ایــران
امری مطلوب و ضروری است.
▪اعتراض عراق و لبنان به ادعاهای
اتحادیه عرب علیه حزب ا ...لبنان

در همین حــال شبکه سومریه نیوز
نیز به نقل از یکی از مسئوالن وزارت
خارجه عراق اعالم کرد که این کشور
با دو بند مربوط به حزبا ...لبنان در
بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه
عرب مخالفت کرده است .نبیه بری،
رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که
بیانیه وزرای خارجه عرب اگر معیار
مــواضــع آت ــی ســعــد حــریــری بــاشــد،
موضعی منفی است .وی در واکنش به
بیانیه اتحادیه عرب با کنایه گفت :هم
سپاس گزار هستیم و هم عذرخواه؛
سپاس گزار خدا و عذرخواه از اینکه
با اسرائیل در لبنان جنگیدیم!
«ناصر قندیل» ،روزنامه نگار سرشناس
لبنانی و سردبیر روزنامه البناء این
کــشــور در سرمقاله ای ــن روزنــامــه،
بیانیه (روز یکشنبه) وزیران خارجه
کشورهای عربی علیه ایــران را یاوه
گویی و ثبت شکست دیگری برای
عربستان دانــســت .نویسنده اظهار
کرد :در بیانیه اتحادیه عرب چیزهای

زیــادی برای منفی جلوه دادن نقش
ایران و حزب ا ...آمده اما  3جمله از آن
خط خورده است ،جمله نخست اینکه
«بنا بر آنچه گفته شد کشورهای عربی
تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود
با ایــران گرفتند» ،جمله دوم اینکه
«پــرونــده ایــران را به شــورای امنیت
مــی بــریــم تــا ایــن کــشــور را تروریسم
نامیده و حزب ا ...را به عنوان نهادی
تروریستی معرفی کند» و جمله سوم
اینکه «اتحادیه عرب عضویت لبنان
را تعلیق میکند تا زمانی که دولت این
کشور خود را از حزب ا ...متمایز کند و
تدابیری برای ممانعت از دخالتهای
آن در امــور کشورهای عربی اتخاذ
کــنــد»« .احــمــد ابوالغیط» دبیر کل
اتحادیه عــرب نیز طی سخنانی که
نشان دهنده عقب نشینی این نشست
از مواضع پیشینش بود ،تأکید کرد:
هنوزتصمیمیبرایبردنپروندهایران
به شــورای امنیت وجــود نــدارد ،بلکه
در صدد هستیم تا مواضع کشورهای
عربی را به خوبی بشناسیم.
▪قاسمی :راه حل مشکالت منطقه
صدور بیانیههای فاقد ارزش نیست

در واکنش به بیانیه پایانی این نشست،
بهرامقاسمیسخنگویوزارتخارجه

پس از آغاز گفت و گوی سطح باالی ایران و اروپا در تهران

عراقچی :به دستور کاری برای روابط ایران و اتحادیه اروپا دست یافتیم
سومین دور گفتوگوهای عالیرتبه سیاسی ایــران و
اتحادیه اروپــا صبح روز گذشته به ریاست سید عباس
عراقچی معاون امور حقوقی وزارت خارجه و هلگا اشمید
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران آغاز
شد .این گفتوگوها در چارچوب بیانیه مشترک ظریف
و موگرینی و در ادامه  2دور گفتوگوهای پیشین طی 2
سال گذشته برگزار میشود.درباره گفت و گو های روز
گذشته ،عراقچی معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت
امور خارجه با بیان این که «هدف نخست ما میل به تفاهم
و رسیدن به درک متقابل از مواضع یکدیگر است» گفت:
میتوان گفت که در نتیجه این گفت و گوها ما به دستور
کاری برای روابــط ایــران و اتحادیه اروپــا در آینده دست
یافتیم .وی تصریح کرد :ما موفق شدیم روی ایده ها و زمینه
هایمختلفبرایهمکاریگفتوگوونظراتخودرابازگو
کنیم و با رویکردهای طرف مقابل نیز آشنا شویم  .می توان
گفت که در نتیجه این گفت و گوها ما به دستور کاری برای
روابط ایران و اتحادیه اروپا در آینده دست یافتیم.
▪در حوزه رایزنیهای منطقه ای و سیاسی دو طرف
اختالف نظرهای زیادی با هم دارند

به گزارش فارس عراقچی که با رادیو اقتصاد گفت و گو
میکرد ،در عین حال افزود :به نظر من گفتوگوهای
خوبی بود .در حوزه رایزنیهای منطقه ای و سیاسی دو
طرف اختالف نظرهای زیادی با هم دارند .لذا ما دیدگاه
های خود را درباره این مسائل مطرح کردیم و طرف مقابل
نیز نقطه نظرهای خود را مطرح کرد.
▪توانسته ایم پایه هایی برای روابــط مستحکم تر دو
طرف ایجاد کنیم

وی گفت :فکر می کنم در فاصله دو دور گفت و گوهای
عالی رتبه در حوزه هایی که مربوط به همکاری های
علمی و دانشگاهی  ،محیط زیست ،تجارت و حمل و نقل
است پیشرفت های بسیار خوبی صورت گرفته است .ما

در این مدت توانسته ایم پایه هایی برای روابط مستحکم
تر دو طرف در همه حوزه ها در آینده ایجاد کنیم و به این
مسیر هم ادامه خواهیم داد.
▪مذاکره درباره موانع بانکی و راه های مقابله با آن

رئیس ستاد پیگیری برجام وزارت امور خارجه در ادامه
خاطرنشان کرد  :یکی از حوزههایی که درباره آن بسیار
صحبت شد و گفت و گوها موفق هم بود همکاری های دو
طرف در حوزه های بانکی ،مالی و سرمایه گذاری بود.
بهخصوص در این حوزه موانعی که بر سر راه وجود دارد
ناشی از اقدام های دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
ایاالت متحده است .درباره این موانع و راه های مقابله
با آن به تفصیل صحبت کردیم  .وی افزود :بحث برجام
یکی از موضوعات گفتوگوها بود .طرف اروپایی در این
گفتوگوها تاکید کرد که برجام را قابل مذاکره مجدد
نمیداند و آن را از هر موضوع دیگری کامال جدا میداند.
همچنین بار دیگر این جمالت را از طرف اروپایی شنیدیم
کههمهطرفهابایدبهاینتوافقپایبندباشند.درمجموع
گفتوگوها در این حــوزه را هم بسیار مفید میدانم.
وی تاکید کرد :اتحادیه اروپا ایده هایی در این باره دارد
و نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا به دنبال حفظ و
حمایت از برجام و تامین منافع شرکت ها و بانک های
اروپایی در برجام است ،این مسئله نیز یکی از موضوعات
توگوهای جدی بین ایران و نماینده اتحادیه اروپا بود.
گف 

کشورمان گفت :راه حل مشکالت
جاری در منطقه که بخش عمده آن
نتیجه سیاستهای عقیم عربستان
سعودی است ،صدور بیانیههای فاقد
ارزش نیست ،بلکه راه حــل ،دست
برداشتن از دنبالهروی از سیاست
های رژیم صهیونیستی است .قاسمی
در ادامــه سخنان خود افــزود :ایران
همچنین از عربستان سعودی می
خواهد به سیاست مبتنی بر فشار بر
بــرادران عرب خود در لبنان و قطر و
کل منطقه خاتمه دهد و با پایان دادن
به لشکر کشی در بحرین اجازه دهد
مردم این کشور با یکدیگر گفتوگو
کنند و به یک راه حل مسالمت آمیز
برای حل بحران جاری دست یابند.
▪واکنش «محمدعلی الحوثی» به
نشست ضد ایرانی اتحادیه عرب

«محمد علی الحوثی» ،رئیس کمیته
عالی انقالب یمن نیز در واکنش به
نشست وزرای خارجه عرب نوشت:
همانطور که انتظار میرفت ،نتیجه
نشست وزرای کــشــورهــای عربی
صفر بود .فقط عربستان آمده بود که
بگوید «ما دست بسته نمیمانیم».
ایــن مسئله نیز قابل توجه اســت که
این کشور تنها به یمن ،سوریه و عراق
بسنده نمیکند.
▪نشنال اینترست :موشک شلیک
شده به ریاض کره ای بود نه ایرانی

پایگاه خبری نشنال اینترست با اشاره
به هجمه کشورهای عربی علیه ایران
به واسطه حمله موشکی انــصــارا...
یمن به ریاض ،بیان کرد که برخالف
ادعای مقامات عربستان ،این موشک
ها متعلق به کره شمالی هستند.
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بدون موضوع

برای اولین بار از سوی وزیر رژیم صهیونیستی مطرح شد:

اعتراف تاریخی اسرائیل
درباره روابط با عربستان

غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

طاهری -در حالی که یک شنبه شب نشست وزی ــران خارجه
اتحادیه عرب با غیبت  8وزیر کشورهای عربی برگزار شد و عراق و
لبنان نیز اعتراض خود را به بیانیه پایانی این نشست اعالم کردند
یک مقام رسمی رژیم صهیونیستی برای اولین بار از ارتباط این
رژیم با عربستان و برخی کشورهای عربی برای «مهار ایران» پرده
برداشت .این اعتراف تاریخی وزیر انرژی رژیم صهیونیستی که
روز گذشته برای اولین بار اتفاق افتاد در شرایطی است که طی ماه
ها و روزهای اخیر نشانه ها و بعضی اخبار غیررسمی از مذاکرات
برخی کشورهای عربی با این رژیم حکایت می کرد تا جایی که
بی بی سی روز گذشته گزارش داد « :رسانه های سعودی چندی
استکهتالشمیکنندقبحارتباطبااسرائیلراکاهشواینقبحرا
به یک دشمن مشترک مثل ایران سوق دهند تا عربستان هم پیمان
اسرائیل شود» .یووال اشتاینیتز ،وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در
ادامهاعترافخودگفتکه«اینارتباطمخفیانهوباکشورهایعربی
اسالمی است» که به گفته او «میانهرو» هستند .این وزیر اسرائیلی
افزود :این کشورها به اسرائیل در مهار کردن ایران و آن چه که آن
را گسترش شیعه در منطقه مینامد ،کمک میکنند .او گفت:
اسرائیل از افشای این روابط با کشورهای عربی اسالمی خجالت
نمیکشدواینطرفمقابلاستکهازاینمسئلهخجلاست.موشه
یعلون ،وزیر جنگ پیشین اسرائیل نیز در واکنش به اظهارات عادل
الجبیر ،وزیر خارجه عربستان علیه ایران و حزب ا ...لبنان گفت:
الجبیر آن چه را که ما به عبری میگوییم به عربی میگوید .پیش از
این نیز روزنامه االخبار با انتشار سندی محرمانه از نامه نگاری وزیر
خارجه عربستان به محمدبن سلمان درباره شروط بازسازی روابط
با رژیم صهیونیستی به منظور همکاری علیه ایران خبر داده بود.
نامه ای که تا این لحظه تکذیب نشده است .همچنین سید حسن
نصرا ...دبیر کل حزب ا ...لبنان نیز پیشتر گفته بود که «اطالع دارم
عربستان از اسرائیل خواسته به حزب ا ...حمله کند و ریاض هزینه
حملهاسرائیلرانیزمتقبلشدهاست».روزگذشتههمچنینژنرال
عبدا ...محمد هاشمی ،نماینده وزارت دفاع امارات در گفتوگویی
با یک رسانه آمریکایی در پاسخ به این که آیا
افزایش توان نظامی امارات تهدیدی برای
اسرائیل اســت ،گفت :روابــط دو دولت
مانند رابطه دو برادر است و آمریکا مانند
برادر بزرگ تر است که به آن دو اجازه
نمیدهد با هم درگیر شوند.

یک زلزله و چند نکته تلخ و شیرین

پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه

مشایی با قرارکفالت آزاد شد
مشایی کــه صبح روزگــذشــتــه به
دنــبــال احضاریه قبلی در شعبه
چـــهـــارم ب ــازپ ــرس ــی دادســـــرای
فــرهــنــگ و رســانــه حــضــور یافته
بــود ،بــا قــرار کفالت آزاد شــد .به
گزارش تسنیم،بر اساس احضاریه
ارسالشده ،توهین به مسئوالن،
تصرف غیرقانونی اموال دولتی و
نشر اکاذیب بهقصد تشویش اذهان
عمومی،اتهاماتمشاییاست.ایلنا
نیز گزارش داد که مشخص نیست
کفیل مشایی چه کسی است.
▪آخــریــن جلسه دادگـــاه بقایی
امروز برگزار می شود

در همین حــال بــه گـــزارش ایرنا
آخرین جلسه دادگــاه بقایی ،در
شعبه  1057دادســرای کارکنان
دولت امروز (سه شنبه) برگزار می

شــود  .چــنــدی قبل اسماعیلی،
رئیسکلدادگستریاستانتهران
درباره اتهامات بقایی و این که گفته
می شود این اتهامات سیاسی است
توضیحدادهبود«:تمامپروندهمالی
اســت و خیلیها سعی میکنند
وانــمــود کنند تحت تعقیب قــرار
گرفتن آن ها تحت تاثیر موضوعات
سیاسی است .این پرونده ابتدا تا
انتها 100درصد موضوعات مالی
است و اصال بعد سیاسی نــدارد.
تصرف غیرقانونی ،اختالس ،حیف
و میل بیتالمال و این گونه مسائل
در پرونده ایشان مطرح است و هیچ
اتهام سیاسی وجود ندارد».
▪دادگــاه مرتضوی و خــاوری هم
امروز برگزار می شود

همچنین قراراست جلسه دادگاه

شرح عکس:مشایی روز گذشته با کت رنگی به دادسرا رفت

••اعتماد – این روزنامه درمطلبی با عنوان « موضع اعتدالی
شیخ نور»،نوشت :از زمانی که هاشمی درگذشت ،روزه
سکوت ناطقنوری رفته رفته شکسته شد تا بیشتر خود را
درلباس این نقش فراجناحی بپیراید .سالها همراهی و
دوستیاش با هاشمیرفسنجانی او را مصممتر میکند.
همین بود که امروز هم او را در روضه خوانیها و مراسمهای
اصولگرایان میتوان یافت و هم اصالحطلبان.
••کیهان -بقایی و جوانفکر درماجرای بست نشینی خود
در بیانیه ای خواسته اند که پرونده قضایی آن ها نه توسط
قوهقضاییه بلکه از سوی آیتا ...هاشمی شاهرودی بررسی
شــود.یــادآور میشود حلقه انحرافی ثابت کرده به هیچ
وجه منالوجوه زیر بار قانون نمیرود و این خواسته غیر از
بهانهای برای محکمهگریزی نیست.
••صبح نو – این روزنامه درمطلبی باعنوان « وزیــری که
کرمانشاه را دوســت نــدارد » با اشــاره به غیبت آخوندی
درمــنــاطــق زلــزل ـهزده،نــوشــت :جــای خالی وزی ــر راه و
شهرسازی را نمیتوان با بهانههای واهــی جبران کرد
چراکه این  10روز برای نشان دادن مسئولیتپذیری وزیر
دولت روحانی کافی بود.
••آرمان – این روزنامه از «تالش زیاد دلواپسان برای حذف
فائز ههاشمیازدانشگاهآزاد»خبردادونوشت:هدفمندبودن
تخریب فائزه هاشمی زمانی بیشتر نمایان شد که «اطالعات
روز» محور گزارش خود را نه دیدار دختر آیتا ...هاشمی با
کمالآبادی (یکی از فعاالن بهائیت در ایران) بلکه لزوم اخراج
او از دانشگاه آزاد انتخاب کرد و با ادعای نامه والیتی مبنی
بر لزوم اخراج دختر آیتا ...هاشمی از دانشگاه آزاد نوشت:
«عدم اخراج فائزه هاشمی و عدم عزل رئیس واحد پردیس،
دوئل جدی فائزه هاشمی با علیاکبر والیتی خواهد بود».
••شهروند -شهردار ازگله کرمانشاه گفت :نیازهای
زلزلهزدگان هر روز تغییر می کند ٩5درصــد خانههای
روستای امام عباس تخریب و با خاک یکسان شده است
مسئوالن با مشکل مازاد مواد ارسالی مواجه شدهاند و باید
به فکر انبار و سامان دهی باشند.
••جوان – این روزنامه در مطلبی با عنوان « عضو شوید،
حشیش دریافت کنید !» از کانالهای تلگرامی خبر داد که
در آن ،سفارش انواع موادمخدر آسان وقابل دسترس است.
اینروزنامهدراینبارهنوشت:ساقیهایدیروزباراهاندازی
یک کانال ،یک صفحه اینستاگرام و ...مشتری قرن بیست
و یکمی خود را از کف خیابان به فضای مجازی میآورند.
••وطن امروز -این روزنامه درمطلبی با عنوان « تخم لق
ترامپ» با اشاره به این که رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه
درباره مقابله با ایران توافق کردند نوشت :ماکرون به ایده
ترامپ مبنی بر افزایش فشار بر ایران چراغ سبز نشان داد .
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خشم عربستان و بحرین از حضورنیافتن وزاری خارجه  8کشورعربی در نشست قاهره
همراهی اخیر رژیم صهیونیستی با
مقاماتعربستانیدرحالیصورتمی
گیرد که این کشور روزبه روز در میان
حامیان خود نیز منزوی تر می شود.
روزگذشتهپایگاهخبریالعرببااشاره
به استقبال نکردن کشورهای عربی از
اقدامات اخیر سعودی ها نوشت :در
نشست اخیر (یکشنبه) اتحادیه عرب
وزرای امور خارجه کشورهای لبنان،
عراق ،عمان ،قطر ،امــارات ،سودان،
الجزایر و مغرب حاضر نشدند و همه
آنها به فرستادن نمایندگان خود در
اتحادیه عرب به این نشست بسنده
کردند .این پایگاه در ادامه افزود :این
مسئلهدررسانههایعربیبسیارمورد
توجه قرار گرفت و برخی رسانه ها از
خشمعربستانازحضورنیافتنوزرای
امورخارجهاینکشورهانوشتند.خالد
بناحمدآلخلیفه،وزیرخارجهبحرین
هم طی سخنانی در این نشست در
اعترافی آشکار تأکید کرد« :ما هیچ
ابزار دیگری برای دفاع از امنیت خود
جز ابــزار کــار مشترک عربی نداریم
اما به نظر می رسد این ابزار نیز قابل
تحققنیست».
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زلزله کرمانشاه با همه تلخی هایش که یک ملت را به سوگ
نشاند ،درس های تامل برانگیز فراوان داشت و دریافت های
تلخ و شیرین نیز هم .شاید تلخ ترین دریافت ماجرا ،سیاسی
کردنآنبودکهازسویافرادمختلفیاشروعشدیاگسترش
یافتکههردوبدبودوناپذیرفتنی.اینالبتههرگزبهمعنایبه
نقدبرنخاستنکارنامههانیستکهازقضاهمهموافقریزبینی
و بررسی دقیق کارها و سازه ها و سازنده ها وبرنامه هایند اما
وقتی دستی زخم می شود عقل حکم می کند اول جلوی
خون ریزی را بگیرند و بعدپی جوی این شوند که چرا چنین
شدوتقصیررابایدبهاسمچهکسینوشت.بهپاسخبرخاستن
ها هم درست نبود که اگر اول شعله ای افروخته شده بود ،به
دمیدنی شعلهورترشد.ازاینتلخیکهبگذریم،تلخیعمیق
تریدرجانمینشستوآناینکهبااینهمهزلزله،بازنشان
دادیم که در حوزه مدیریت بحران همچنان شاگرد چندین و
چند ساله دبستانیم .همان جای اول هستیم انگار ،حال آن
کهانتظاراستدرکشوریکهچنینپیشینهایداردوگسلها
ازاحتمالزلزلههایدیگرحکایتدارد،چنانآمادهباشیمدر
برابرحوادثکهمومنبایدآمادهباشدبراییاریحق.ولی...
اگر نگوییم کم آوردیم حداقل بپذیرند متولیان که نتوانستیم
حق مطلب را ادا کنیم .نتوانستیم کاری کنیم که زلزله زده
فقطداغودردزلزلهراداشتهباشدونوععملکردما،دردافزای
روزگاراونشوداما...بگذریم،تلخیهارااگرفهرستکنیمبه
درس ها و سویه های مثبت ماجرا نمی رسیم پس بگذارید به
همین دونکته بسنده کنیم و از نقاط روشن بگوییم که در این
زمهریربعدزلزله،امیدراهمطراوتبخشدوآناینکهمردم،
باز هم از مسئوالن جلو زدند .باز همه را شگفت زده کردند
همین مردمی که هرکدام خود هزار مشکل دارند اما مشکل
برادرانوخواهرانخودراکهدیدندتمامقدبهیاریبرخاستند
و با همه توان به میدان آمدند در این میان با یک ماجرای دیگر
نیز مواجه شدیم که مرجعیت اشخاص بود در جمع آوری
کمک ها و ارسال آن برای زلزله زدگان .رونق بازار افراد اما
سکهایاستکهدورودارد.منترجیحمیدهمرویزیبایش
رابخوانمکههماناحیایسنتبزرگیوریشسفیدیاست.
بازگشت شخصیت های دارای کاریزماست که برای یاری
مردم،ازآبرویخودمایهمیگذارندوبهمیدانمیآیند.ازاین
قبیلافراددرهمهجایکشورودرمیانهمهاقشارداشتیمکه
خودپرچمدارکمکشدندومردمهمبااعتمادبهآنان،سنگ
تمامگذاشتندودیگراینکهمردمبازهمثابتکردندترجمان
ناب شعر سعدی هستند و بی قرار زخمی که همنوعان ما بر
دلداشتندواینعزیزاستوقابلاحترام.اینهمانیاستکه
بازایرانیانرادرمیانهمهمللجهان،ممتازمیکند.حضور
فاخر فرزندان نظامی و انتظامی ملت در یاری مردم هم نکته
ایبودکهزیباودرشانخودبهچشمآمدورابطهملت-سرباز
را تعالی افزون بخشید .در این میان اما نکته ای است که باید
به تامل مطالعه کنند متولیان امر و آن این که انگار سایه نهاد
هایرسمیداردکوتاهمیشودوایناصالاتفاقخوبینیست
یعنیبههرمیزانکهاعتمادبهنهادهاوسازمانهایمسئول،
آسیب ببیند ،ارکان روابط اجتماعی ملی ،دچار چالش می
شود حال آن که هر ملتی به این اعتماد و تعامل با نهاد ها و
سازمانها،احتیاجدارد.اینهمانرویدومسکهاستکهباید
دقیقوعالمانهبدانپرداختکهچراداردقدآدمهاازنهادها
بلندترمیشود.اینکهقدآدمهادرسپهراجتماعیبلندشود
خوباستامانهبهکاستهشدنازقامتودایرهنفوذنهادهای
مسئول.امیدکهمسئوالنبادرکدرستماجرابرایافزایش
اعتمادعمومیبهنهادهاوسازمانهاتالشکنندوهمینآغاز،
راه را با اعتماد آفرینی مجدد به جایی که باید ،اصالح مسیر
فرمایند .این به نفع همه است که مردم به نهادها و مسئوالن
اعتماد تام داشته باشند هم در حوزه خبر رسانی و هم کمک.
انشاءا...چنینشودواعتمادبهجایگاهبایستهبرگردد.
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