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ويژه نامه ارمغان مهندسى ضمیمه است

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : 500 ناموتشماره ۲۲۳ و ۲۲۴

نیمه اول و نیمه دوم مرداد 1395

به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین هستیم

پازل جدید مدیران صدا و سیما چیده می شود
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از دستور تاسیس  ایرانی: در روز  ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار ۷ ماه پس  تاریخ 
»عدالتخانه«، فرمان مشروطیت را صادر کرد.

جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحوالت سیاسی ایران 
محسوب می شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاسی مردم، از سایر حوادثی 
که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق تر بوده است. بسیاری نارضایتی عمیق 
و  دولت  علیه  مردمی  اعتراضات  اصلی  ریشه  را  قاجار  در سال های حکومت  ایران  جامعه 
زمینه ساز شکل گیری نهضت مشروطیت می دانند. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در 
دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی های شاهان و درباریان، 
از طریق دریافت وام با  انجام مسافرت های مکرر و غیر ضروری مظفرالدین شاه به فرنگ 
شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در 
تهران و شهرستان ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم 
و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسالمی، 
بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت های استعماری، 

همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه های انقالب مشروطیت مطرح می شوند.
در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقالب شدند و در مسیر نهضت به 
منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. این عوامل که در پیشبرد اهداف جنبش مشروطه 
سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از: افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه 
با ممالکی که حکومت های آن ها ناشی از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می شدند، 
تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور بعنوان راهی 
برای انتقال افکار جدید در میان مردم، انتشار روزنامه های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار 
ایران و جهان در میان مردم، گسترش اطالعات مردم درباره انقالب های فرانسه و آمریکا و 
دیگر کشورهای جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضی نویسندگان آزادیخواه، بیدار 

شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشایست دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و...
آن ریشه های بنیادین و این عوامل محرک سبب شکل گیری هسته ها و انجمن های ضد 
حکومتی در کشور و سرآغاز نهضت مشروطه گردید. در این میان انقالب ۱۹۰۵ روسیه که 
همزمان با شکل گیری نهضت مشروطه بوقوع پیوست و به تأسیس مجلس »دوما« منجر 
شد و ورود انقالبیون منطقه قفقاز به ایران، در اشاعه تفکر انقالبی در کشور بی نقش نبود 

و برای مردم ایران که به تازگی جنبش غرور آفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده بودند، 
انگیزه ایجاد کرد.

شاهزاده  صدارت  دوران  در  ایران  در  مردمی  نارضایتی های  کننده  تعیین  و  جدی  مرحله 
عبدالمجید میرزا عین الدوله و در ماه های میانی سال ۱۲۸۴ آغاز شد. تشدید بحران اقتصادی 
کشور همراه با بی حرمتی عین الدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای روحانی سبب تشکیل 
کناره   بر  مبنی  آنان  درخواست  و  عبدالعظیم  حضرت  حرم  و  مساجد  در  مردم  اجتماعات 
گیری عین الدوله شد. مظفرالدین شاه بی آنکه عین الدوله را عزل کند، تأسیس »عدالتخانه« 
را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه را نه تنها 
متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عین الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. 
اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و روحانیون از جمله آیت اهلل 
از  زیادی  گروه  کنند.  قم مهاجرت  به  آیت اهلل سیدمحمد طباطبایی  و  بهبهانی  سیدعبداهلل 
کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ در سفارت انگلیس متحصن شده، عزل عین الدوله 
و بازگشت علما به تهران و باالخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتالن مردم و رفع موانع 
تأسیس  فرمان  و  کرد  برکنار  را  عین  الدوله  شاه  شدند.  خواستار  را  تبعیدشدگان  بازگشت 

عدالتخانه و چندی بعد دستور شکل گیری مجلس شورای ملی را امضا نمود.
آنچه که در تاریخ، مبنای شکل گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس 
ابعاد  این سال  تیرماه  در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه خواهان در 
گسترده ای یافت. آنچنان که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت 
مشروطه را صادر کرد. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده 
است: »... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و 
مرور  به  مقتضیه  اصالحات  دولت،  مبانی  تأیید  و  تشیید  و  ایران  اهالی  قاطبه  آسودگی 
از  اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی  در دوایر دولتی و مملکتی به موقع 
منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و مالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات 
امنیت و اطمینان عقاید  مرقومه در دارالخالفه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال 
خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت 
به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا 

گذارده شود...«
را  ملی  اولین مجلس شورای  فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل  این  از  روز پس  دو 
صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: »جناب اشرف صدر 
اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ که صریحًا امر در 
تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجددًا برای آنکه عموم مردم از توجهات ما 
واقف باشند مقرر می داریم که مجلس مزبور را صریحًا دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای 
مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری 
که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود 

مقدس صورت پذیرد.«
کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای 
قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته ای دو بار در 
روز موفق شد  از ۳۳  دارالخالفه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می داد و پس 
نظامنامه انتخابات را  آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با 
۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند 
که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در 

۱۷ مهر این سال تشکیل شد.
در هشتم دی ۱۲۸۵، اولین قانون اساسی ایران با عنوان »نظامنامه سیاسی« مشتمل بر ۵۱ 
اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده ای از قوانین اساسی 
کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. 

ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.
از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، 

 ۱۲۸۷ در  شروع  از  پس  سال   ۲ مشروطه  اول  مجلس  بود.  فراوانی  حوادث  شاهد  ایران 
را تهدیدی علیه پایه های  توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت 
قدرت خود می دانست به توپ بسته شد. سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از 
رجال آزادیخواه و روحانیون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله روزنامه نگاران به دار آویخته 
شدند. در مرحله بعد از یکسو تهران به تصرف مشروطه خواهان درآمد و از سوی دیگر وقوع 
جنگ اول جهانی سبب گسترش مداخالت قوای بیگانه در شمال و جنوب و غرب ایران شد. 

قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به مناطق تحت نفوذ آن ها تبدیل کرد.
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فرمان مظفرالدین شاه و حوادث ۱۵ ساله مشروطیت ، موسسه مطالعات و پژوهش های 
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فرارو- علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
قصد دولت برای اجرای توافق FATF گفت: توافق FATF به صالح کشور نیست.

والیتی گفت: خودی ها نباید از نقشه های دشمن تبعیت کنند.
امروز همچنین غالمعلی حداد عادل با تأکید بر اینکه مردم تحقیری مثل قرارداد FATF را تحمل 

نمی کنند گفت: به طور مسلم چنین قراردادی قابل اجرا نیست.
او در واکنش به قصد دولت برای اجرای توافق FATF اظهار داشت: مسلمًا چنین محدودیت هایی 

قابل اجرا نیست.
وی تصریح کرد: مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت ها و تسلیم ها را تحمل نمی کنند و دولت  
هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می داند طبعًا نمی تواند غیر از این 

عمل کند.
رسانه های منتقد دولت اجرای این توافق را اجرای تحریم های غربی درد اخل کشور و نوعی »خود 
تحریمی« می دانند. تاکنون مسئوالن دولتی درباره این توافق و انتقادات صورت گرفته توضیحی 

ارائه نکرده اند.
روز گذشته روزنامه کیهان نوشت که بانک های سپه و ملت از ارائه خدمات بانکی ارزی به قرارگاه 

خاتم االنبیا سپاه به دلیل تحریم ها خودداری کرده اند.
به نوشته روزنامه کیهان، واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه  بانک سپه در نامه ای به 
تاریخ 10 مرداد 95  و در جواب درخواست یه شرکت برای ضمانت نامه های ارزی آورده است: »...
در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت نامه ها در 

لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نیست.«
و  نقل  برای  )ص(  خاتم االنبیا  قرارگاه  درخواست  به  پاسخ  در  که  ملت  بانک  نامه  در  همچنین  
انتقاالت ارزی؛ آمده است: »کارسازی کلیه خدمات ارزی )بین المللی( برای آن دسته از مشتریان 
که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل 

می باشد امکان پذیر نیست.«
در همین حال دیروز جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به حساسیت نمایندگان 
خانه ملت بر FATF اظهار داشت: دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده و آن را بررسی 

می کند.
وی با بیان اینکه ما با اجرای FATF خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد، گفت: تحریم داخلی 

برای کشور مانند سم است و نباید به چنین چیزی تن دهیم.
اینکه تحریم  بر  تاکید  با  امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون 
خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس اجازه 

نخواهند داد فشار به مردم و دور کردن ملت از حقوقش اینبار به دست داخلی ها صورت گیرد.
کریمی قدوسی همچنین استفاده از نرم افزار آمریکایی را عاملی برای این دانست که طرف غربی 

بر مباحث مالی ما مسلط شود و این موضوع را عاملی برای تضییع حقوق ملت توصیف کرد.
FATF مأموریت اصلی اش مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیت های 

اشاعه ای است.
دو ماه پیش گروه ویژه اقدام مالی، سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی، اعالم کرد ایران متعهد 
جزئیات  دهد.  انجام  را  اقداماتی  تروریسم  مالی  تامین  و  پولشویی  مساله  با  مبارزه  برای  شده 

تعهدات ایران در آن مقطع اعالم نشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم توانست به همت و یاری 
مردم قدم به قدم به جلو حرکت کند، گفت: ما به برجام خوشبین و 

به آمریکا بدبین هستیم.
مردم  در جمع  امروز  روحانی صبح  مهر، حسن  خبرنگار  گزارش  به 
کهکیلویه و بویراحمد ضمن گرامیداشت میالد امام رضا )ع( گفت: 
امام هشتم به ما درس مهربانی، برادری، عطوفت، محبت و وحدت 
رضایت  مورد  هم  که  دادند  لقب  رضا  عنوان  به  را  او  آموخت.  را 

خداوند و هم مورد رضایت مردم بود.
وی افزود: همه مردم این دیار از مذاهب مختلف و ادیان گوناگون، 
بزرگوار  امام  آن  طهارت  و  عصمت  دانش،  علم،  اخالق،  مجذوب 

هستند.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز توقع همه مردم دنیا از مردم ایران که 
مردمی رضوی، علوی و محمدی هستند این است که درس اخالق، 
صفا و صمیمیت را از ائمه هدی به ویژه امام هشتم بیاموزیم و عمل 

کنیم تا درسی برای همه مسلمانان باشیم.
روحانی گفت:  امروز خوشحالم که در این روز مبارک در میان شما 
مردم خونگرم و دالور که همیشه در تاریخ در کنار قله دنا از استقالل 
در  و  ایستاده  و متجاوزان  استعمارگران  برابر  در  کرده،  دفاع  ایران 

برابر ظلم و سلطه رضاخانی مقاومت کرده اید، هستم.
وی گفت: شما بودید که در کنار نهضت امام، با رهنمودهای آیت 
اهلل ملک حسینی که از یاران باوفای امام و انقالب بود ایستادگی 

کرده و انقالب را همراه با سایر ملت ایران به پیروزی رساندید.
روحانی افزود: در جنگ تحمیلی فرزندان شما و عشایر شما در کنار 
جزیره مجنون توانستند افتخار بیافرینند. امروز در همه جا شما در 

خط مقدم برای کشور، عزت و استقالل سرزمینتان ایستاده اید.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سه سال قبل در ۲۴ مرداد دولت 
یازدهم برای خدمت به شما تشکیل شد، گفت: از ۱۲ مرداد که روز 
زمان ممکن  در کمترین  تا ۲۴ مرداد  بود  این خادم مردم  تنفیض 
در طول تاریخ انقالب به همت مردم و یاری نمایندگان توانستیم 

دولت یازدهم را تشکیل دهیم.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: در طول این سه سال علی رغم همه 
سختی ها و روزهای سخت و شرایط دشوار، دولت یازدهم تشکیل 

شد و به همت و یاری مردم قدم به قدم به جلو حرکت کرد.
روحانی گفت: من خوشحالم به شما مردم غیور یاسوج اعالم کنم 
که دیشب مرکز آمار کشور اعالم کرد رشد اقتصادی ایران در سه ماه 

اول سال ۴.۴ بوده است.
رئیس جمهور تاکید کرد: روزی که ما دولت را تشکیل دادیم رشد 
درصد   ۴.۴ به  امروز  اما  بود،  درصد   ۶.۸ منفی  کشور  اقتصادی 

رسیدیم که این مهم حاصل غیرت شما جوانان کشور است.
که دشمنان  و شرایطی  روزها  در  توانستیم  ما  امروز  افزود:اگر  وی 
را به یک سوم و یک چهارم رساندند ما رشد  انقالب قیمت نفت 
اقتصادی را به نزدیک ۵ درصد برسانیم، این به معنای اعتماد مردم 

به دولت و اتحاد ملت و دولت است.
را اجرا  روحانی تاکید کرد: مردم غیور ما شعار رهبر معظم انقالب 
کردند و آن نیز همدلی و همزبانی میان دولت و ملت بوده و ما 
امروز توانستیم در یک نقطه شکوهمندی قرار بگیریم و شما ملت 
ایران نه با شعار بلکه با اراده تان، ایستادگی تان و حمایت تان و 
همچنین با اطاعت تان از مقام معظم رهبری به دنیا نشان دادید 

که کسی نمی تواند چیزی را بر ایران تحمیل کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: شما با غیرت و شجاعت توانستید زنجیر 
تحریم را از دست و پای ایران باز کنید. دشمنان ما به دست و پای 
ایران عزیز ما زنجیر تحریم بسته بودند اما  شما مردم با ایستادگی 
تان و مقاومت تان کاری کردید که زنجیرهای تحریم شکسته شود و 
برخالف اراده دشمنان ما امروز می توانیم هر مقدار که می خواهیم 

نفت خود را به جهان صادر کنیم.
اراده دشمنان توانستیم کاری کنیم که امروز  وی افزود: ما علیرغم 
بزرگ  های  بندرگاه  کنار  در  و  جهان  سراسر  در  ایران  های  کشتی 
دنیا پهلو می گیرند. بیمه ای که در روزها و سال های گذشته برای 
کشتیرانی و نفتکش های ما تحریم بود اما امروز کشتی های ما می 
توانند با بیمه در سراسر جهان حرکت کنند. امروز روزی است که با 
غیورمردان سرزمین ایران توانستیم زنجیرهایی که برای عدم ارتباط 
بانک های ایرانی با بانک های خارجی ایجاد کرده بودند، بشکنیم.

از سراسر دنیا در عرض  بینیم که  امروز می  تاکید کرد: ما  روحانی 
به  سیاسی  هیات   ۱۶۰ و  اقتصادی   هیات   ۱۵۰ سال  یک  از  کمتر 

سرزمین ما سفر کرده است.
رئیس جمهور گفت: ممکن است عده قلیلی از اینکه تحریم برداشته 
شده است ناراحت بوده و برای منافع آنها خوشایند نباشد اما ملت 
بزرگ ایران از این مساله شاد و مسرور است. ملت ایران در برابر 
دشمنان این سرزمین و انقالب ایستادگی کرده است و ایستادگی 
خواهد کرد. بدانید همانطور که این دولت در زمینه تورم توانست 
باز  اقتصاد کشور  به  را  رونق  با حمایت شما  کند  رقمی  را تک  آن 

خواهد گرداند.
وی اظهار کرد: امروز یکی از اهداف بلند ما این است که نسل جوان 
را در مسیر کار و کوشش و شغل مناسب و متناسب با علم، دانش 
و تخصص آنها قرار دهیم. نباید بگذاریم در خانه جوان بیکار بماند؛ 

این مهم شدنی است.
روحانی با بیان اینکه راه اشتغال جوانان ما این است که بتوانیم 

بنگاه   ۷۵۰۰ امسال  گفت:  درآوریم،  حرکت  به  را  خود  اقتصاد 
اقتصادی تا پایان سال راه اندازی خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت آب استان کهکیلویه و بویراحمد 
می  استفاده  بویراحمد  و  کهکیلویه  از  همجوار  های  استان  گفت: 
کنند ولی مردم این استان هم باید از آب سرشار رودخانه های این 

استان بهره مند شوند.
افزود:  من در تهران و در هیات دولت اعالم کردم که دولت  وی 
با تمام توان خود پروژه ایجاد سد تنگه سرخ را استان کهکیلویه و 
بویراحمد آغاز خواهد کرد. همه بودجه الزم جهت تکمیل مطالعات 

این پروژه و آغاز احداث آن تامین خواهد شد.
روحانی گفت: چرا ما برجام را اجرا و پیاده کردیم؟ چرا ما در برابر ۶ 
قدرت بزرگ دنیا ۳۰ ماه ایستادگی کردیم و چرا دیپلمات های شجاع 

شما برای سرزمین ایران غرور و افتخار آفریدند؟
ملت  پیروزی  از  امروز  صهیونیستها  که  است  درست  افزود:  وی 
ایران عصبانی هستند، درست است که یکی دو کشور جنوبی ایران 
متاسفانه با کودک صفتی ناراحتند از پیروزی ملت ایران اما ملت 
رهبر  رهنمودهای  با  اتحادش،  با  با وحدتش،  ایستادگی،  با  ایران 
فرهیخته و بزرگوارش توانست پیروزی بزرگ سیاسی تاریخی را به 

دست آورد و زنجیرها را از روی پای این ملت بکند.
اقتصادی  برای رشد  را  توانست شرایط  ایران  ادامه داد: ملت  وی 
ایجاد  برای حرکت مردم  بود که شرایط  این  برای  این  کند،  آماده 
شده است. برجام برای این بود که دیوارها برداشته شود، برای این 
ایجاد  اقتصادی  رونق  ما  برای کشور  بتوانند  ما  دانشمندان  تا  بود 
کنند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه خوش بینی به برجام به معنای 
خوش بینی به ابرقدرتها نیست، افزود: ما به برجام خوشبینیم و به 
پیشرفت  ما  چه  هر  کرد:  تصریح  روحانی  هستیم.  بدبین  آمریکا 
ایستادگی های شما ملت  و  به خاطر حمایتها و قدردانی ها  کردیم 
وارد  داخلی بخواهد  امروز سرمایه گذار  اگر  افزود:  بوده است. وی 
کار شود، شرایط را باید آماده کند تا بنگاه های اقتصادی راه بیفتد 
و بتواند جوانان ما را برای کار جذب کند، که این نیز زمان می برد.

جذب  برای  را  شرایط  امروز  ما  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس  
 ۸۲ که  می کنم  اعالم  من  کرده ایم.  آماده  خارجی  سرمایه گذاری 
تفاهم  و قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه صنعتی امضا شده، 
۲۹ قرارداد شروع به اجرا شده، خب هر یک از این قراردادها وقتی 

اجرا می شود برای اجرای آن شش ماه تا یک سال نیاز است.

اردوغان  با  ترکیه  به  سفر  با  جمعه  امروز  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
دیدار کرد.

به  ایران  اسالمی  ارشد جمهوری  مقام  این نخستین سفر یک  گزارش عصرایران،  به 
ترکیه بعد از کودتای ناکام اخیر در این کشور است.

ظریف در این سفر یک روزه ضمن دیدار و گفتگو با همتای خود مولود چاووش اوغلو، 
به کاخ ریاست جمهوری هم رفت و با رجب طیب اردوغان دیدار کرد.

او همچنین با حضور در محل ساختمان پارلمان ترکیه، از تخریب های صورت گرفته در 
حمه هوایی جنگنده های کودتا بازدید کرد.

ظریف در نخستین ساعت های کودتا، با انتشار متنی در توئیتر از اتفاقات ترکیه اعالم 
نگرانی کرد. او چند ساعت بعد همزمان با آغاز شکست کودتاگران، در توئیت دیگری، 

ضمن اعالم مخالفت با کودتاگران از دولت قانونی ترکیه حمایت کرده بود.
وزیر خارجه ترکیه: همکاری با ایران در سوریه

ظریف پس از ورود به آنکارا، در محل وزارت خارجه ترکیه حاضر شد و با همتای خود 
دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند. 
به نوشته خبرگزاری رسمی ترکیه )آناتولی(، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه 
پس از دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آنکارا با حضور 

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت:
-  قدردانی خود از برادرم محمد جواد ظریف را اعالم می کنم. همان طور که آن شب، ما 
در سامسون نخوابیدیم، در تهران نیز آقای ظریف همراه ما در طول شب نخوابید و در 
طول آن شب، 4 یا 5 بار با من تماس تلفنی گرفت و از من اطالعات الزم را دریافت کرد 
و روز بعد نیز به صورت تلفنی با هم گفتگو کردیم. به دلیل وقوع اقدام به کودتا،تحقق 

این دیدار که از قبل برنامه ریزی شده بود، به تعویق افتاد.
وزیر  بیاید.  ترکیه  به  زودی  به  نیز  ایران  مجلس  رئیس  الریحانی،  آقای  است  قرار   -

اقتصاد ترکیه نیز به ایران خواهد رفت.
- هدف ما به رغم افت تجارت، رسیدن به سطح 30 میلیارد دالر تجارت میان ایران و 
ترکیه است. تصمیم داریم موانع موجود به خصوص در زمینه حمل و نقل را رفع کنیم.

 - ما مصمم به خرید گاز طبیعی بیشتری از ایران هستیم که البته در خصوص قیمت 
آن گفتگو خواهیم کرد و مایل نیستیم در این رابطه به داوری بین المللی مراجعه کنیم.

انجام سفر  نیز  و  برق  اروپا، خرید  به  ایران  گاز طبیعی  انتقال  -  موارد دیگری چون 
گردشگران ایرانی و افزایش تعداد گردشگران ایران به ترکیه از دیگر موضوعات گفتگوی 

ما بود.
-  در خصوص تمامیت ارضی سوریه همفکر هستیم که این موضوع مهمی است. در 
این رابطه اگرچه برخی اختالف نظرها وجود دارد، اما به رغم آن، هرگز گفتگوها بین 

خود را متوقف نکرده ایم.
- ما معتقد هستیم که ایران می تواند نقشی سازنده در سوریه داشته باشد.

- ما بین تروریستهای پ ک ک و پژاک هیچ تفاوتی قائل نیستم و می دانیم که آنها 
هم تهدیدی علیه امنیت ملی ایران هستند. ما علیه گروههای داعش و النصره نیز به 

طور مشترک مبارزه خواهیم کرد.
- ترکیه و ایران در سوریه نیز به همکاری های خود ادامه خواهند داد.

امیدوارم با رفع موانع موجود مردم ایران بتوانند تعطیالتشان را در ترکیه بگذارنند
از  تشکر  مطبوعاتی ضمن  نشست  این  در  نیز  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد 

میهمان نوازی گرم و صمیمانه ترکیه و چاووش اوغلو گفت:
- »مایلم به مردم ترکیه هم تبریک بگویم به خاطر مبارزه ای که در برابر کودتاچیان 
کردند. چرا که مردم ترکیه اجازه ندادند که کودتاگران حقوق دمکراتیک آنها را سلب 
کنند. درباره بمباران مجلس ترکیه توسط کودتاچیان باید بگویم که ما نیز صد سال 

پیش با بمباران مجلس خود مواجه شدیم.
- من مایلم که مجلس ترکیه را از نزدیک بازدید کنم و به دولت و ملت ترکیه بگویم که 

دولت و ملت ایران در کنار آنها قرار دارند«.
ترکیه،  به  ایران  گاز  فروش  افزایش  اروپا،  ایران-ترکیه-  انرژی  خط  از  همچنین  ما   -
صنعت  بخش  در  بیشتر  همکاری  جانبه،  دو  های  گذاری  سرمایه  سطح  افزایش 

گردشگری حمایت می کنیم«.
- امیدوارم با رفع موانع موجود مردم ایران بتوانند تعطیالتشان را در ترکیه بگذارنند.

- مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، هدف مشترک دو کشور است
-  ما امنیت ترکیه را امنیت خودمان تلقی می کنیم.

- درست است که در برخی از موارد اختالف نظر داریم ولی دو کشور همواره بر تمایمت 
ارضی و وحدت ملی سوریه تاکید داشته اند. در مواردی نیز که اختالف نظر داریم، باید 

گفتگو کرده و مسائل را حل کنیم«.
- »ما معتقدیم منطقه تاب تحمل تحوالت دیگری را ندارد.

با  که  امیدواریم  و  کنیم  می  استقبال  روسیه  و  ترکیه  میان  روابط  سازی  عادی  از   -
همکاریهای سه جانبه مشکالت منطقه را حل و فصل کنیم و بتوانیم مناسبات دیرینه 

دو ملت ترکیه و ایران را بیشتر توسعه دهیم«.   

روحانی: به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین هستیم

افزایش انتقادات به
 FATF اجرای توافق

 سفر ظریف به ترکیه و دیدار با اردوغان

در جمع مردم کهکیلویه و بویراحمد؛

رسانه ها از عدم همکاری دو بانک با قرارگاه خاتم االنبیا خبر دادند

وزیر خارجه ترکیه: شب کودتا ظریف 4-5 بار با من تماس گرفت؛ پ ک ک و پژاک فرقی ندارند
ظریف: 100 سال قبل هم مجلس ما را بمباران کردند 
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علی  عبدالعلی  معارفه  مراسم  از  پس  روز  یک  صداوسیما  سازمان 
را در پست های کلیدی و فرعی  عسگری رییس جدید، تغییراتی 
شاهد بود که از میان آنها می توان به معاون سیما و مدیران شبکه 

یک و سه اشاره کرد.
۲۲ اردیبهشت سال جاری بعد از مدت ها شایعه پراکنی ها و حاشیه 
هایی که در فضای مجازی نسبت به مدیریت سازمان صداوسیما 
پدید آمده بود، عبدالعلی علی عسگری با حکم مقام معظم رهبری 

به ریاست سازمان صداوسیما منصوب شد.
پیش از او محمد سرافراز ۱۸ ماه سکان رسانه ملی را به دست داشت 
شبکه های  گرفتن  قدرت  با  سازمان  این  بر  او  ریاست  همزمانی  و 
به  صداوسیما  سازمان  در  کوچکی  اتفاق  هر  شد  باعث  اجتماعی 
سرعت دیده و پررنگ شود و حتی بی تدبیری ها و بعضا اقدامات 

سوء کارکنان و مدیران سازمان بر گستره این جنجال ها بیفزاید.
علی عسگری با حکم رهبر انقالب رییس سازمان صداوسیما شد

بعد از این ۱۸ ماه با پذیرش استعفای سرافراز، علی عسگری که او 
گمانه  شناسند طی  می  ایران  دیجیتال  تلویزیون  پدر  عنوان  به  را 
زنی هایی به عنوان یکی از گزینه های مطرح برای ریاست جدید 
سازمان معرفی شد و روز ۲۲ اردیبهشت حکم رهبر انقالب به طور 

رسمی برای وی ابالغ شد.
از جمله نکات قابل توجه در حکم ایشان به رییس جدید سازمان 
و  جذب  کالن،  راهبردهای  رعایت  برنامه ریزی،  کنار  در  صداوسیما 
حفظ و تربیت نیروهای انقالبی و کارآمد، تاکید بر حضور مؤثر در 

فضای مجازی بود.
رهبر انقالب، سرافراز را نیز به  عضویت در شورای عالی فضای مجازی 

منصوب کردند.
۲۸ اردیبهشت علی عسگری آمد، سرافراز رفت

شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه اولین جلسه شورای معاونان این سازمان 
با حضور رؤسای جدید و سابق رسانه ملی و اعضای این شورا به 

ریاست رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد.
علی  انتصاب  تبریک  با  معاونان  شورای  اعضای  جلسه  این  در 
عسگری به سمت ریاست سازمان صداوسیما و آرزوی توفیق برای 
سیما  و  صدا  ریاست  تصدی  زمان  در  سرافراز  تالش های  از  وی، 

قدردانی کردند.
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه مراسم معارفه عبدالعلی علی عسگری 

رییس جدید سازمان صداوسیما با حضور هنرمندان، مدیران شبکه 
ها و مقامات لشگری و کشوری برگزار شد. علی عسگری، سرافراز و 
پورمحمدی از جمله سخنرانان این مراسم بودند که حرف هایشان 

بازتاب و حاشیه های مختلفی را هم در پی داشت.
در تغییر مدیران کار ضربتی نداریم

از جمله سخنان علی عسگری در این مراسم و در جمع خبرنگاران 
این بود که عجله ای در تغییر مدیران ندارد و بیان کرد که ما در این 

مورد کار فوری و ضربتی نداریم.
محمد  شد  ابالغ  عسگری  علی  ریاست  دوره  در  که  حکمی  اولین 
مرزی  برون  معاون  اخگری  محمد  طرف  از  که  بود  طائب  مهدی 
سازمان صدا و سیما به سمت مدیركل پخش و بهره برداری صدای 

برون مرزی منصوب شد.
بعد از این انتصاب و در همان روز ۲۹ اردیبهشت ماه حکم عبدالعلی 
علی عسگری در انتصاب حسن فریدونیان به مدیریت دفتر رییس 

سازمان صدا و سیما منتشر شد.
بین الملل  رسانه  و  خارجی  های  برنامه  تامین  کل  مدیر  انتصاب 
علی  سوی  از  بار  این  روزها  همین  در  که  بود  دیگری  حکم  سیما 
اصغر پورمحمدی معاون سیما ابالغ شد. در این حکم محمدمهدی 
رسانه  و  خارجی  برنامه های  تأمین  کل  مدیر  عنوان  به  یادگاری 

بین الملل سیما منصوب شد.
مرتضی میرباقری به معاونت سیما بازگشت

بعد از آن در اولین انتصاب مهم، علی عسگری ۸ خرداد ماه مرتضی 
میرباقری را به عنوان معاون سیمای رسانه ملی منصوب کرد و به 
انتخاب معاون سیما در رسانه ها  باره درباره  گمانه هایی که یک 
منتشر شد، پایان داد. میرباقری در دوران ریاست علی الریجانی و ۵ 
سال اول ریاست ضرغامی، معاونت سیما را برعهده داشت. درست 
دوم شهریور ماه ۸۹ بود که در جلسه شورای معاونان سازمان صداو 
از  میرباقری  مرتضی  ضرغامی،  اهلل  عزت  سوی  از  حکمی  با  سیما 
سمت معاونت سیما برکنار و علی دارابی با حفظ سمت قائم مقامی 

ریاست سازمان صداو سیما، معاون سیما شد.
شاید علی عسگری بیشترین ماموریت های رسانه ملی را بر دوش 
مرتضی مرباقری گذاشته باشد چراکه در حکم خود نکات زیادی را 

به او توصیه کرده است.
در حکم رییس رسانه ملی به معاون سیمای خود آمده است: »بهره 
گیری از الگوی كار آمد و اثربخش مهندسی و مدیریت پیام، عمق 
مقابله  پژوهی،  مخاطب  مطالعات  بر  ابتنا  با  برنامه ها  به  بخشی 
ارتقای  نظام سلطه،  ای  رسانه  آرایش  و  دشمن  نرم  جنگ  با  مؤثر 
سطح كیفی و هنری تولیدات نمایشی و مستند و دیگر ساختارهای 
از  بهره گیری  متعهد،  و  نخبه  هنرمندان  از  استفاده  برنامه سازی، 
برنامه های فاخر تأمینی، ایجاد تنوع و جذابیت در برنامه های طنز و 
سرگرمی، گسترش و تعمیق دین باوری و ارزش های اخالقی، معنوی 
و انقالبی در جامعه، ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی و تحكیم 
كشور،  اجتماعی  سرمایه  افزایش  جهت  در  تالش  خانواده،  بنیان 
ایجاد امید و نشاط در جامعه، تحول شبكه های تلویزیونی به رسانه 
پیشرفت محور و توسعه مدار با تأكید بر اقتصاد مقاومتی، همكاری 
صمیمانه با قوای سه گانه و دیگر دستگاه های اجرایی كشور، تهیه 
و اجرای پیوست رسانه ای طرح ها و اقدامات كالن ملی به ویژه در 

آسیب های  كاستن  و  كردن  مهار  جامعه،  فرهنگی  اعتالی  عرصه 
اجتماعی، تبیین پیشرفت های كشور در عرصه های علمی، فناوری، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و كارآمدی نظام اسالمی، پرهیز جدی 
از هرگونه سیاه نمایی در عین نقد منصفانه و مبارزه قاطع با فساد، 
ممانعت قاطع از بروز هرگونه دو قطبی سازی سیاسی و اجتماعی در 
جامعه و تالش در جهت وحدت و انسجام ملی، ساماندهی افكار 
انسانی حوزه سیما،  روزآمد سرمایه  به آموزش  تام  عمومی، توجه 
همچنین اهتمام به جذب و ارتقای نیروهای نخبه مؤمن و انقالبی، 
و  حوزوی  و  دانشگاهی  پژوهشی،  علمی،  مراكز  با  وثیق  همكاری 
از  استفاده  با  رسانه  نفوذ  ارتقای ضریب  كشور،  هنری  جامعه  نیز 
فضای مجازی و فرآیندهای تعاملی در این عرصه، همگی از جمله 

مأموریت های خطیر شماست.«
توجه به مدیریت افکار عمومی

علی عسگری در حکم دیگری پورمحمدی را که پیش از این معاون 
از همان زمان  البته  سیما بود به عنوان مشاور خود منصوب کرد. 
مدیران  حلقه  در  پورمحمدی  حضور  سرنوشت  درباره  گمانه زنی ها 

تلویزیون آغاز شد.
یک روز بعد، مراسم تودیع و معارفه معاون قبلی و فعلی سیما با 
حضور علی اصغر پورمحمدی معاون سابق سیما و همچنین مرتضی 

میرباقری معاون سیما برگزار شد.
علی عسگری  دکتر  کرد:  بیان  در سخنانی  این جلسه  در  میرباقری 
در  بارها  که  کردند  اشاره  ای  نکته  به  اینجانب  انتصاب  حکم  در 
فرمایشات مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است و آن مدیریت 
افکار عمومی است که این نیز با مدیریت دقیق و درست پیام امکان 
و  است  مقطعی  در چه  ایرانی  جامعه  که  بدانیم  باید  است.  پذیر 
شناخت  ویژگی ها، ضمن  این  به  توجه  با  و  دارد  ویژگی هایی  چه 
کنیم.  برنامه ریزی  آن،  درست  انتقال  برای  پیام  اصلی  های  مولفه 
صداوسیما نیازمند نقشه راه مناسب برای مقابله با تهدیدات رسانه 

ای غرب است و در این راه باید طرحی جامع تدوین و اجرا شود.
رییس  سمت  در  صداوسیما  سازمان  حقوقی  مدیرکل  انتصاب 

حراست مرکزی
۱۱ خردادماه عبدالعلی علی عسگری در حکم دیگری حمیدرضا رهبری 
فر مدیرکل حقوقی سازمان صداوسیما را به سمت رییس حراست 
در  مدیریت  سابقه  سال   ۱۵ که  کرد  منصوب  سازمان  این  مرکزی 
سازمان صدا و سیما دارد و مدیركل حقوقی، ذیحساب و مدیركل 

اداری و مالی از جمله سوابق او در رسانه ملی است.
در حکم وی در کنار همه توصیه ها آورده شد که صیانت از سرمایه 
های مادی و معنوی سازمان با رعایت جدی ضرورت حفظ آبرو و 

كرامت اسالمی و انسانی، الزمه انجام ماموریت هایش است.
با حکم رییس رسانه ملی به سمت  در همین روز احمد شهریاری 
مهدی  و  شد  منصوب  سازمان  مالی  منابع  و  ریزی  برنامه  معاون 
مجتهد نیز در حكمی دیگر به سمت مشاور رئیس سازمان منصوب 

شد تا دومین مشاور علی عسگری باشد.
پورمحمدی بار دیگر مدیر شبکه سه سیما شد

مدیران  معاونان،  ملی،  رسانه  رئیس  ماه  خرداد   ۱۲ چهارشنبه 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی و برخی دیگر از مدیران بخش  های 
مختلف صداوسیما با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( 
با آرمان های واالی ایشان تجدید میثاق کردند. مدیران رسانه ملی 
پس از این مراسم با حجت االسالم سید حسن خمینی دیدار كردند.
۱۵ خرداد ماه مرتضی مرباقری اولین حکم خود را در سمت معاون 
به  دیگر  بار  را  او  و  کرد  ابالغ  پورمحمدی  اصغر  علی  نام  به  سیما 

عنوان مدیر شبکه سوم سیما منصوب کرد.
داشت  فعالیت  مدیر شبکه سه  در سمت  که  میرحسینی  غالمرضا 
بعد از برکناری از این جایگاه در گفتگویی با خبرنگار مهر بیان کرد 

که پیشنهاد داده است تا بازنشستگی پیش از موعد داشته باشد.
وی در حکم خود به پورمحمدی شبكه سه را شبکه تخصصی ورزش، 
برنامه های  و پخش  تأمین  تولید،  كه  و سرگرمی خواند  مسابقات 
توجه  و  رسانه  كالن  اهداف  اساس  بر  را  پرنشاط  و  مفرح  مفید، 
قالب های  همه  در  امید  و  اخالق  آگاهی،  دین،  های  مؤلفه  به 

برنامه سازی بر عهده دارد.
علیرضا برازش به جای شریعت پناهی

معاون سیمای رسانه ملی روز بعد ۱۶ خرداد ماه علیرضا برازش را 
به سمت مدیر شبکه یک سیما منصوب کرد. پیش از او سید فضل 
اهلل شریعت پناهی از آذرماه ۹۴ در سمت سرپرست شبكه یك سیما 
فعالیت داشت. پس از برکناری شریعت پناهی وی هیچ گفتگوی 
رسانه ای نداشته است و مشخص نیست که جایگاه او در چینش 

جدید مدیریت رسانه ملی چگونه خواهد بود.
الگوی  از  گیری  بهره  به  را  وی  یک  شبکه  مدیر  در حکم  میرباقری 
كارآمد و اثربخش مدیریت پیام و عمق بخشی برنامه ها با توجه بر 

مطالعات مخاطب پژوهی توصیه كرده است.
تغییر یک مدیر گروه

۱۷ خرداد در خبری اطالع رسانی شد که در جلسه شورای مدیران 
شبكه دو سیما كه روز ۱۶ خرداد برگزار شد محمدرضا جعفری جلوه 
مدیر شبکه دو سیما، معصومه آشتیانی زاد را به عنوان مدیر جدید 

گروه خانواده شبكه دو منصوب کرد.
به این ترتیب معصومه آشتیانی زاد به جای مریم جاللی مدیر سابق 

گروه خانواده شبكه دو سیما فعالیت های خود را آغاز کرد.
استعفای مدیر شبکه مستند پذیرفته شد

در همین روز امیر تاجیک مدیر سابق شبکه مستند با نامه ای اعالم 
کرد که با استعفای وی از مدیریت این شبکه موافقت صورت گرفته 
است و عنوان کرد که در طول یک و نیم سال فعالیت وی شبکه 
مهجور مستند به خانه مستندسازان ایران اسالمی و یکی از شبکه 
های پرمخاطب تلویزیون تبدیل شده است. وی همچنین اعالم کرد 
که این شبکه به دست سرپرست سپرده شده است که البته نام این 
سرپرست را اعالم کرد تا همچنان در همان گمانه های رسانه ای نام 
انارکی  نعمتی  داوود  که توسط  امری  پورحسین شنیده شود؛  رضا 
روابط عمومی سازمان صدا و سیما در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها 
تایید شد ولی به طور رسمی هیچ حکمی برای پورحسین اعالم نشد 

و همچنین در خبرهای رسمی صدا و سیما هم بدان اشاره نشد.
۱۸ خرداد احمد شهریاری معاون برنامه ریزی و منابع مالی سازمان 
مدیركل  عنوان  به  را  مهر  مهدوی  عباس  حكمی  در  سیما  و  صدا 
بازرگانی در رسانه ملی منصوب و از زحمات یداهلل سیفی كه پیش از 

این عهده دار مدیركلی بازرگانی رسانه ملی بود، قدردانی كرد.
انتصاب مدیر شبکه مستند در آخرین دقایق ۲۲ خرداد

روابط  كل  مدیر  انارکی  نعمتی  داوود  نیز  خرداد   ۲۲ گذشته  روز 
عمومی صدا و سیما در حكمی علیرضا كرمی را به سمت مدیر روابط 

عمومی معاونت برون مرزی این سازمان منصوب كرد.
پایان شب ۲۲ خرداد در آخرین تغییر و تحوالتی که به صورت رسمی 
از طرف روابط عمومی سازمان صداوسیما اعالم شد، معاون سیما 
سیدسلیم غفوری کارگردان و تهیه کننده مستند را به سمت مدیر 

شبکه مستند سیما منصوب کرد.
با وجود اینکه علی عسگری در روز معارفه خود اعالم کرده بود روند 
در  می رسد  نظر  به  ولی  نمی گیرد  به سرعت صورت  مدیران  تغییر 
و  کند  روند  هم  چندان  حکم،   ۱۴ ای  رسانه  اعالم  روز   ۲۵ فاصله 

غیرضربتی ای نیست.
این تغییرات در حالی رخ می دهد که هنوز روند تغییر و تحوالت 
به رادیو نرسیده است و فعال مدیران در بدنه اجرایی و همچنین 

تلویزیون جابجا می شوند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، صبح امروز مردی میانسال در مقابل ساختمان 2 شورای شهر تهران اقدام به 
خودسوزی کرد.

این خودسوزی هنگام مالقات مردمی میرزایی، مسئول مالقات شهرداری تهران رخ داده است. خودسوزی مرد میانسال با حضور به موقع 
حراست شورای شهر مهار شد و مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل گردید.

* گزارش حبیب کاشانی از واقعه خودسوزی شورای شهر تهران 
پس از آنکه صبح امروز مردی چهل ساله به دلیل درخواست کمک برای تهیه جهیزیه دختر خویش و عدم پاسخگویی مناسب دفتر مالقات 

مردمی شهردار تهران ، اقدام به خودسوزی کرده بود با تالش حراست ساختمان شماره دو و تیم اورژانس کنترل شد. 
بنده و دکتر حافظی باالی سر مصدوم حاضر شدیم که با معاینه دکتر حافظی سوختگی 15 تا 20 درصد تخمین زده شده است.

* تألمات روحی دلیل خودسوزی مرد 40 ساله
شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در گفتگو با شهرنوشت، با اشاره به خودسوزی مردی 40 ساله در 
مقابل ساختمان شماره 2 شورای شهرتهران، اظهار داشت: صبح امروز فردی به علت مشکالت روحی خودسوزی کرده است، در این میان 
شهرداری تهران به وی قول مساعد داده بود که مشکل ودیعه مسکن وی را از دستگاه های مسئول پیگیری کند. به گفته رئیس مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران این فرد به دلیل تألمات روحی نتوانسته برخود مسلط باشد و اقدام به خود سوزی می کند که 
با اقدام به موقع عوامل ساختمان شماره 2 شورای شهر و شهرداری تهران به موقع به بیمارستان منتقل می شود. وی تاکید کرد: شرایط و 
ضوابط تمدید غرفه های سازمان میادین به گونه ای است که برای رعایت عدالت بین متقاضیان هر فرد تا 2 دوره حق تمدید غرفه اش 

را دارد، اما به دلیل مشکالت فرد مذکور مساعدت الزم برای تمدید تا 4دوره در این بازار میوه و تره بار صورت گرفته است.

جوان ترین و نخستین وزیر مسلمان کابینه سوئد به دلیل رانندگی 
پس از مصرف مشروبات الکلی از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رویترز، » آیدا هادزیالیچ 
» 29 ساله  وزیر بوسنایی تبار » آموزش دبیرستان ها » در کابینه 
از  پس  بود  کشور  این  کابینه  مسلمان  وزیر  نخستین  که  سوئد 
مصرف دو لیوان شراب سوار بر خودروی خود شده و به مقصد شهر 
مالمو در جنوب این کشور رانندگی کرده بود.خودروی این خانم وزیر 
در روی یک پل در مرز سوئد و دانمارک از سوی پلیس متوقف شده 

و از او تست الکل گرفته شد.
او دیروز در جریان یک کنفرانس خبری اعالم کرد پس از حضور در 
کنسرتی در شهر کپنهاگ دانمارک در حل عزیمت به خانه اش در 

شهر مالمو از سوی پلیس متوقف شده بود.
شراب  لیوان  دو  مصرف  از  پس  ساعت  چهار  خودش  گفته  به  او 
سوار بر خودرو شده بود و گمان می کرد اثر الکل در خونش از بین 
رفته باشد. اما در تست الکل میزان وجود الکل در خون او بیش 
ماه   6 تا  در سوئد  است. مجازات چنین جرمی  بوده  از حد مجاز 

زندان است.
ترین  بزرگ  را  رانندگی  از  پیش  الکل  مصرف  مستعفی  وزیر  این 
اشتباه زندگی خود عنوان کرده است. او 24 سال پیش از بوسنی 
به سوئد مهاجرت کرده است. او جوان ترین وزیر کابینه در تاریخ 

سوئد بود.

پازل جدید مدیران صدا و سیما چیده می شود

استعفای نخستین وزیر مسلمان سوئدی به دلیل رانندگی پس 
از مصرف الکل 

ماجرای خودسوزی در مقابل شورای شهر تهران

۱۴ حکم در ۲۵ روز

این وزیر بوسنیایی تبار جوان ترین وزیر و نخستین وزیر مسلمان در کابینه سوئد بود. او 24 سال پیش 
از بوسنی به سوئد مهاجرت کرده بود.

مردی مقابل ساختمان شورای شهر تهران اقدام به خودسوزی کرد.
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تقریبی ۱۴  ارزش  به  و پورشه  بنز  امحای ۱۳ خودروی  از  اجتهادی«  »سیدعبدالمجید 
میلیارد ناموت در شهر شیراز خبر داد.

براساس گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم،چهارشنبه هفته جاری در شیراز تا 13 
خودروی بنز S- 500 و پورشه به ارزش تقریبی 14 میلیارد ناموت در راستای مبارزه با 

قاچاق کاال با حضور مسئوالن امحا می شود.
معاون مبارزه با قاچاق ارز و کاالی تعزیرات حکومتی در گفت وگو با خبرنگار قضایی 
تسنیم گفت: »این پرونده دو متهم دارد که جدای از توقیف کاالی قاچاق به 14 میلیارد 

ناموت جریمه نقدی نیز محکوم شده اند«.
پرداخت جریمه  در صورت عدم  پرونده  افزود: »متهمان  اجتهادی«  »سیدعبدالمجید 

مذکور طبق قانون به حبس تا 15 سال محکوم خواهند شد«.

این روزها درباره کودتای ترکیه برداشت و تفسیرها مختلفی می 
روایت جدیدی  کرده،  بیان  که »هدی جنات«  روایتی  اما  شود 

است.
در  سیاسی  تحلیلگر  جنات«  »هدی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
را به گونه  روایت کودتای ترکیه و شکست آن  شبکه اجتماعی 
ای دیگر بیان کرده  و نوشته است: قبال به شما گفته بودم که 
بینی  و پیش  داده خواهد شد  رخ  کودتا  تابستان  در  ترکیه  در 
مرا باور کردید حاال می خواهم چگونگی شکست کودتا را شرح 

دهم.
کودتای  گذشته  شب  جمعه  در  بود  شاهد  دنیا  که  همانطور 
داد. کودتایی که تحلیلگران سیاسی خبره  ترکیه رخ  در  نظامی 
نیز نتوانستند آنرا پیش بینی کنند. این کودتا از سوی ۶۰ درصد 
از ارتش ترکیه رقم خورد. نیروی هوایی و پیاده و حتی نظامیان 

احتیاط به خیابان آمدند تا از همکاران خود حمایت کنند.
تانکها به خیابانهای آنکارا و استانبول بزرگترین شهرهای ترکیه آمدند و بالگردهای ارتش در حالی که حامل سربازان برای پیاده 
کردن آنها در مراکز حساس و تسلط بر این مراکز بودند به پرواز درآمدند. این ماموریت با موفقیت انجام شد و بر ساختمان 
تلویزیون و فرودگاه بین المللی آتاتورک و ساختمان پارلمان و کاخ ریاست جمهوری مسلط شدند. اردوغان با بالگرد نظامی به 

فرودگاه بین المللی آنکارا منتقل شد و از وی خواسته شد که سریعا کشور را ترک کند.
هدی جنات می نویسد: اردوغان با خواسته سران کودتا موافقت کرد به شرط اینکه جان وی و خانواده اش حفظ شود. پس از 
آن از طریق اسکایپ پیام صوتی از متن هواپیما داد و از طرفداران خود خواست که به خیابانهای بیایند و این کودتا را متوقف 

کنند. در ساعات اولیه از کودتا احدی به خیابان نیامد و اوضاع مبهم بود.
وی نوشت: پس از آن چه شد؟؟ هواپیمای اردوغان از فرودگاه آنکارا به خارج از کشور رفت و اردوغان درخواست پناهندگی 
به آلمان کرد که با مخالفت روبرو شد. آذربایجان و ایران نیز مرزهای خود را به روی اردوغان بستند. اردوغان چاره ای جز 
بازگشت نداشت. اینجا نقطه تحولی بزرگی است. هواپیمای اردوغان در پایگاه اینجرلیک در جنوب ترکیه بر زمین نشست. قبل 
از آن اردوغان از داخل هواپیما با اوباما به شکل تلفنی با یکدیگر گفتگو کرده بودند)آنگونه که واشنگتن پست نوشته است(. 
اردوغان از اوباما خواست که اجازه دهد هواپیمایش در پایگاه آمریکایی بر زمین بنشیند. در ادامه ۱۲ جنگنده اف۱۶ ناشناس 
در آسمان آنکارا و استانبول به پرواز در آمد و بالگرد های ارتش ترکیه که تعداد آنها ۲۵ عدد بود را سرنگون کرد. این بالگردها 
حامل سربازان و برخی فرماندهانی بود که عازم تسلط بر مناطق حساس دیگر در کشور بودند. جنگ واقعی در هوا میان نیروی 
هوایی آمریکا و بالگردهای ارتش ترکیه درگرفت. بالگردهای ترکیه سرنگون شدند و همه سرنشینان آن جان باختند. تعداد 

سربازان و افسرانی که در این بالگردها بودند ۸۰۰ سرباز و ۵۰ افسر بود.
وی در ادامه می نویسد: فرمانده نیروی هوایی ترکیه تماس از سیا درباره تسلیم شدن و توقف کودتا دریافت می کند و اینکه 
در غیر این صورت همه نظامیان ترک در مرزها و در خیابانها از هوا هدف قرار می دهند. سران کودتا گزینه ای غیر از توقف 

کودتا و دستور به سربازان برای عقب نشینی از خیابان و پایان کودتا نداشتند.
هدی جنات در ادامه نوشت: حاال فهمیدید که علت وجود پایگاه آمریکایی در هر کشوری چیست؟ هدف ممانعت از اجرای 
حادثه ای که در ترکیه رخ داد. این در کشورهای قطر، عربستان، بحرین، کویت و امارات نیز صادق است. همه آنها پایگاه های 

نظامی آمریکایی برای ممانعت از کودتا و حرکت مردمی ضد رژیمهای حافظ منافع آمریکاست.
وی می نویسد: آری کودتایی که فرماندهان نیروی هوایی ارتش ترکیه دست به آن زدند پس از دخالت ابرقدرت دنیا شکست 
کودتا  رهبران  مگر  کرد؟؟  را ساقط  آنها  از هوا  کوتاهی سرنگون شد چه کسی  فرصت  در  نظامیان  بالگرد حامل   ۲۴ خورد. 
فرماندهان نیروی هوایی نبودند. به نظر من تنها اشتباه فرماندهان ارتش ترکیه و شکست کودتای آنها در این بود که دست 
به اقدام شتابزده در خروج نیروهای ترکیه از عراق و هدف قرار دادن مراکز داعش در مرزهای ترکیه بود. این اقدام از نگاه 
آمریکا ضد منافع واشنگتن بود و این برداشت را گرفتند که کودتاچیان به طور حتم در ضدیت با آنها حرکت خواهند کرد و 
حضورنظامی آنها در ترکیه را در معرض خطر قرار خواهند داد. آمریکا در کنار اردوغان ایستاد چون منافع آن در عراق و سوریه 

با آن یکی بود. اوباما تصمیم به شکست کودتا گرفت. در هنگام صبح اردوغان از پایگاه اینجرلیک آمریکا به آنکارا بازگشت.
هدی جنات نوشت: اردوغان از نظر سیاسی و امنیتی ساقط شده است و بیش از سه درصد از ملت ترکیه با وی نیستند. 
هواپیماهای  و  تفنگنداران  و  آمریکا  اگر  کردند.  توجه  کودتا  با  در همسویی  ارتش  دستورات  به  و  بستند  را  دربها  اکثریت 
آمریکایی نبود هم اکنون اردوغان در یکی از کشورها پناهنده بود البته اگر کشوری با پناهندگی وی موافقت می کرد. اردوغان 
می رفت تا آوارگی ملتها و غرق شدن آنها در دریا تمام شود تا تجارت اعضای بدن انسان کاهش یابد و سرکرده های داعش 
در ترکیه بازداشت شوند. اگر کودتا موفق می شد همه اینها محقق می شد. اما کودتا به نفع آمریکا  و سیاست های آن در 

منطقه نیست از همین رو در راستای شکست این کودتا حرکت کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مراسم ازدواج دختر محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، سه شنبه شب با حضور تعداد زیادی از شخصیت های 
سیاسی کشور برگزار شد. 

گفتنی است؛ سید شمس الدین حسینی، عزت اهلل ضرغامی، محمد رضا باهنر، مرتضی تمدن، علی اکبر صالحی، حسن تقدس نژاد، امیر خجسته، 
علیرضا احمدی نژاد، مصطفی محمد نجار، حمید رضا حاجی بابایی، محمد شریف ملک زاده، علی اکبر طاهایی، کامران دانشجو، فرهاد دانشجو، کرم 
رضا پیریایی، رضا تقی پور، محمد شیخان، ساسان والی زاده، کاوه اشتهاردی، میر حسن موسوی، محمد جعفر محمدزاده، محمد ناظمی اردکانی و ... 

از جمله شخصیت های سیاسی حاضر در جشن ازدواج دختر محمد رضا رحیمی بودند.

مدیرعامل پدیده کیش و 3 تن دیگر از افراد مرتبط با این شرکت در ادامه رسیدگی قضایی 
به پرونده پدیده در مشهد بازداشت شدند.

 دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته در گفت و گوی با خراسان ضمن بیان این خبر 
در  مشارکت  اتهام  به  گذشته  چهارشنبه  شب  کیش  مجموعه  در  پدیده  مدیرعامل  افزود: 
کالهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام بازداشت و پس از تفهیم اتهام با صدور 

قرار 3 هزار میلیارد تومانی روانه زندان شده است.
 قاضی »غالمعلی صادقی« اضافه کرد: همچنین در ادامه روند رسیدگی به اتهامات برخی 
دیگر از افرادی که در این ماجرا نقش دارند روز گذشته 3 تن از عوامل مرتبط با پرونده پدیده 

در مشهد نیز دستگیر و تفهیم اتهام شدند.
 وی اتهام 3 فرد دستگیر شده در مشهد را خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع 
تا  با شرکت »پدیده« هشدار دادیم  افراد مرتبط  به  از طرق مختلف  قبال  ذکر کرد و گفت: 
چنانچه افراد حقیقی و یا حقوقی مال و یا اموالی از این شرکت را در دست دارند این گونه 
اموال را به هیئت مدیره جدید شرکت پدیده بازگردانند و آنان را در جریان این امور قرار دهند 
اما متاسفانه طبق اعالم اعضای هیئت مدیره شرکت »پدیده« برخی از این افراد اموال مذکور 

را به شرکت بازنگرداندند که همین امر موجب بروز اختالالتی در روند رو به رشد شرکت پدیده 
شد چرا که هنوز برخی از این اموال در گوشه و کنار کشور شناسایی نشده است.

 این مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد: اگرچه دستگاه قضایی با استفاده از اختیارات 
قانونی خود و همه جوانب این پرونده ملی را با دقت خاصی مورد بررسی های قضایی و 
و جرایم  تخلفات  بروز  در  مرتبط  و  عوامل دخیل  با همه  و  قرار می دهد  دقیق  کارشناسی 
برخورد قاطعی خواهد داشت، اما دستگاه های مختلف دولتی وغیردولتی و کسانی که می 
توانند برای رونق این پروژه نقش آفرینی کنند نیز باید برای ایجاد فضای سالم و رونق کسب 

و کار تالش و همت خود را به کار گیرند.
 قاضی »صادقی« به کارشکنی برخی افراد برای ایجاد خلل در سرانجام پروژه پدیده اشاره 
کرد و گفت: بارها به مسئوالن سابق مدیران و افراد مرتبط با شرکت »پدیده« هشدار دادیم 
تا در جهت شناسایی اموال منقول و غیرمنقول به اعضای هیئت مدیره جدید کمک کنند اما 

متاسفانه هنوز هم برخی سعی در سودجویی از این فضا دارند.
  این در حالی است که دستگاه قضایی از هر روشی برای جلوگیری از تضییع حق و حقوق 
مردم و سهامداران این شرکت که برخی از آنان همه سرمایه خود را هزینه کرده اند استفاده 

می کند و از هر اقدامی که به نفع مردم باشد با تمام توان حمایت خواهد کرد.
 دادستان عمومی و انقالب مشهد در پاسخ به این سوال که پس از دستگیری مدیرعامل 
کرد:  خاطرنشان  شود؟  می  چه  جزیره  این  در  مردم  های  سرمایه  فرجام  کیش  در  پدیده 
به عنوان حافظ  نفر  بازداشت شد یک  پدیده در کیش  از آن که مدیرعامل  بالفاصله پس 
منافع این شرکت در کیش تعیین شد تا از حیف و میل اموال مردم و سهامداران جلوگیری 
به  رسیدگی  در  قضایی  دستگاه  اصلی  های  اولویت  از  ها  سرمایه  این  حفظ  که  چرا  شود 

پرونده پدیده است.
به خاطر گسترش آن در سطح کشور یک  پرونده »پدیده«  یادآور شد:   وی در عین حال 
و  دقت  با  جرایم  و  تخلفات  گونه  این  های  ریشه  باید  و  شود  می  محسوب  ملی  پرونده 
وسواس مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی قرار گیرد و با همه مسئوالن، مدیران و افرادی 
اداری و  اند برخورد قاطع  این گونه فجایع تلخ در جامعه شده  که در گذشته موجب بروز 
قضایی صورت گیرد چرا که سهل انگاری ها و اغماض های غیرقانونی بعضی از مدیران سابق 

در بروز این مشکالت برای مردم و سهامداران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قاضی »صادقی« در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا روند دستگیری ها در این پرونده 
انجام  حال  در  و  دادسرا  مرحله  در  همچنان  پرونده  این  گفت:  یابد  می  ادامه  همچنان 
با  که  دارند  وجود  دیگری  افراد  هم  هنوز  مقدماتی  های  بررسی  طبق  اما  است  تحقیقات 

اتهامات جدی در این پرونده روبه رو هستند.
وی افزود: پس از رسیدگی های قضایی اقدامات انجام شده به اطالع مردم خواهد رسید. 
با  نیز  پدیده(  سابق  )مدیرعامل  »پهلوان«  قبل  روز  چند  است:  حاکی  خراسان  گزارش 
صدور دستوری از سوی قاضی حیدری )قاضی رسیدگی کننده به پرونده پدیده( و به اتهام 

کالهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام در مشهد دستگیر و روانه زندان شد.

۱۳ بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی 
۱۴ میلیارد تومان امحا می شود

حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی روایتی ناگفته از کودتای ترکیه/ نقش آمریکا در کودتا

دستگیری های جدید در پرونده »پدیده« 
دادستان مشهدخبر داد:معاون مبارزه با قاچاق ارز و کاال

مدیرعامل پدیده کیش و 3 تن از عوامل سابق پدیده در مشهد 
بازداشت شدند

مراسم ازدواج دختر معاون اول احمدی نژاد با حضور برخی شخصیت های سیاسی در یکی از تاالرهای 
تهران برگزار شد.
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و  فرهنگ  وزارت  آبادی سخنگوی  نوش  را حسین  خبر  این   ، انالین  جم  جام  گزارش  به 
ارشاد اسالمی صبح امروز دوشنبه ۱۱ مرداد در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که هم 
اکنون در محل برج آزادی در تهران در حال برگزاری است، اعالم کرد و گفت: پرونده نشریه 
یالثارات پس از درج مطلبی با تصویری از یکی از جشن های هنرمندان در یکی از تاالرهای 

تهران، در دستور کار رسیدگی در هیئت نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.
در  و  مطبوعات  قانون  از  عدول  و  تخلفات  برخی  دلیل  به  نشریه  این  البته  افزود:  وی 
نظرنگرفتن اخالق حرفه ای و رسالت مطبوعاتی، پیشتر لغو مجوز، توقیب و پرونده اش هم 
به دادسرای فرهنگ، هنر و رسانه ارسال شده بود که با حکم مقامات قضایی، بار دیگر مجوز 

فعالیت گرفت و فعالیت خود را ادامه داد تا اینکه این تخلف اخیر را مرتکب شد.
به  آشکار  شکل  به  اشاره  مورد  مطلب  در  نشریه  این  کرد:  تاکید  ارشاد  وزارت  سخنگوی 
هنرمندان عزیزمان توهین کرده و با به کار بردن ادبیات سخیف و کلماتی که چندان در 
فرهنگ دینی و ملی ما جایگاهی ندارند، این کار را صورت داده که تخطی و تخلف از مواد 

قانونی مصرح در قانون مطبوعات است.
نوش آبادی اضافه کرد: این اقدام منجر به طرح پرونده تخلف مربوطه این نشریه در هیئت 
نظارت بر مطبوعات شد و این هیئت صبح امروز در جلسه خود مطابق تبصره های ۲ و ۸ 
ماده 6 قانون مطبوعات نشریه یاد شده را متخلف شناخت، پروانه اش را لغو کرد و پرونده 

آن را به دادسرا ارجاع داد.
وی تاکید کرد: ما به هیچ وجه از توقیف نشریات استقبال نمی کنیم اما در جایی که تذکرات 
و پیگیری ها منجر به اثر نشود، باید مطابق با قانون مطبوعات با تخلف برخورد کرد که 
هیئت نظارت بر مطبوعات هم که یک نهاد حاکمیتی و فراقوه ای است، دقیقًا به همین 
شکل به این موضوع ورود کرد و اعضای آن امروز با اکثریت آراء این تصمیم را اتخاذ کردند 

که نشریه یالثارات لغو مجوز شود و پرونده اش به دادسرا ارجاع شود.
سخنگوی وزارت ارشاد در همین رابطه گفت: نباید اجازه دهیم که ساحت فرهنگ و هنر 
آسیب ببیند و اگر در جایی هم با اشکالی مواجه شدیم که به زعم مان یک ناهنجاری و 
بداخالقی است، دلیل نمی شود که با این ناهنجاری به شکلی غیر قانونی برخورد کنیم. 
حرکت نشریه یادشده یک حرکت ضدفرهنگی، ضداخالقی، ضد قانونی و مغایر با رسالت 

مطبوعات بود.
نوش آبادی همچنین گفت: برای ما فرقی نمی کند که یک نشریه متعلق به چه حزب، ارگان 
و یا گروه سیاسی و فکری باشد. هیئت نظارت بر مطبوعات که یک نهاد فرادستگاهی و 

فراقوه ای و حاکمیتی است، مطابق با قانون با تخلفات برخورد می کند.
وی همچنین گفت: با توجه به آنکه قوه قضائیه اجازه انتشار مجدد به این نشریه داده بود، 
انتظار می رود همانطور که هیأت نظارت بر مطبوعات به اندازه خود پیش تر در خصوص 

تخلفات این نشریه پاسخگو بوده است، این قوه هم در این خصوص پاسخگو باشد.
این هفته نامه در شماره قبلی خود با نسبت به وضعیت حضور زنان بازیگر در مراسم جشن 

حافظ اعتراض کرده بود که تیتر انتخابی این نشریه انتقاداتی را به دنبال داشت.

ضیائی  محسن  امیر  سید  جوان  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
جمعیت  همکاری  نامه  تفاهم  امضای  حاشیه  در  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
هالل احمر و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران با 
اعالم این که دادستانی تهران به طور ویژه در حال بررسی پرونده متهم شرکت 
رشد هالل احمر که هم اکنون منحل شده است می باشد، گفت: این متهم تا 
اطالع ثانوی ممنوع الخروج است و ما منتظر اعالم نتیجه این دادگاه هستیم.

فروش  و  آوری  توسط سازمان جمع  که  قاچاقی  کاالهای  که  این  بیان  با  وی 
اموال تملیکی در اختیار هالل احمر قرار می گیرد در بین نیازمندان داخل کشور 
توزیع شده و این موضوع در ارتباط با نیازمندان خارج از کشور همچون آوارگان 

سوری نیست.
استانداردهای  المللی  بین  نیازمندان  به  ارسالی  این که کمک  بر  تاکید  با  وی 
خاص خود را در فدراسیون بین المللی صلیب سرخ دارد گفت: این کمک های 

ایران از مسیرهای دیگری محقق می شود.
امداد  گذشته  بودجه سال  نشدن  پرداخت  درباره  احمر  رئیس جمعیت هالل 
و نجات هالل احمر گفت: این موضوع به آخرین مراحل انجام آن رسیده و 
به نظر می رسد تا اواخر مردادماه بتوانیم 200 میلیارد ناموت از این بودجه را 

دریافت کنیم.
وی با اشاره به این که پرداخت این میزان از بدهی دولت به هالل احمر در 
اردیبهشت ماه مصوب شد، گفت: منتظر امضای رئیس سازمان سازمان برنامه 

بودجه برای پرداخت از خزانه کشور هستیم.
گفت:  دیالیز  بیماران  به  کمک  برای  احمر  هالل  جمعیت  ظرفیت  درباره  وی 
جلسه ای را با معاونت درمان وزارت بهداشت برگزار کرده ایم و آمادگی خود را 

در مورد ارائه خدمات همو دیالیز اعالم کرده ایم.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: هالل احمر برای انجام 60 درصد 
همو دیالیز در سراسر کشور اعالم آمادگی کرده و برنامه های کارشناسی در این 

زمینه در حال انجام است.

به گزارش اخبار استانهای خبرگزاری صدا و سیما،حاج رجب محمد زاده جانباز 70 درصد مشهدی 
ساعتی پیش در بیمارستان رضوی جان به جان آفرین تقدیم کرد و به فیض عظمای شهادت نائل 
آمد. این جانباز سرافراز ظهر امروز بر اثر شدت بیماری عفونت ریه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

حاج رجب محمد زاده، نانوای مشهدی است که در سال 1366 از ناحیه صورت و حلق و بینی مورد 
اصابت ترکش قرار گرفت و برای درمان حدود 26 بار  تحت عمل جراحی قرار گرفت.

این جانباز سرافراز تیرماه گذشته با بستری شدن در بیمارستان امام حسین)ع( مشهد مقدس 
تحت نظر پزشک متخصص ریه قرار گرفت و پس از مرخص شدن تنها بعد از یک روز دوباره به 
بیمارستان رضوی این شهر انتقال یافت و تحت نظر پزشکان قرار گرفت، پس از بستری شدن 
حاج رجب در این بیمارستان در نهایت امروز این شهید واالمقام به آرزوی دیرین خود شهادت 
دست یافت. زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع پیکر این شهید گرامی ایران اسالمی متعاقبا 

اعالم می شود .

پروانه یالثارات لغو شد  یاسین رامین، همسر مهناز 
افشار ممنوع الخروج شد 

شهادت حاج رجب محمد زاده 
جانباز 70 درصد مشهدی

هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل آنچه توهین نشریه یالثارات 
به هنرمندان خوانده، پروانه این هفته نامه را بار دیگر لغو و 

پرونده آن را به دادگاه ارسال کرد. 
رئیس جمعیت هالل احمر با اعالم اینکه دادستانی تهران به طور ویژه در حال 
بررسی پرونده متهم شرکت رشد هالل احمر است، گفت: این متهم تا اطالع 

ثانوی ممنوع الخروج است و ما منتظر اعالم نتیجه این دادگاه هستیم.

حاج رجب محمد زاده جانباز مشهدی به فیض عظمای شهادت نائل آمد.

سال  از سه  که پس  است  ورامین  در  یازدهم  دولت  فرماندار  دومین  یوسفی  محمدرضا 
فعالیت محسن خوانساری در این مسئولیت ؛ روز بیست و ششم تیرماه سالجاری معرفی 
شد ، شخصی که برای مردم و مسئوالن این شهرستان چهره ای آشنا بود و حضور چندباره 
وی در محافل مختلف و سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه از وی چهره ای آشنا برای 

ورامینی ها ساخته بود.
مردم  از  ای  عده   ، قبل  که چندی  گرفت  حالی صورت  در  ورامین  فرماندار جدید  معرفی 
شهرستان پیشوا در اعتراض به معرفی فرماندار جدید این شهرستان در یکی از مساجد 
پیشوا تحصن کردند و به نظر می رسید که این امر با معرفی فرماندار جدید ، در ورامین 
نیز تکرار شود ولی مواضع صحیح مسئوالن و هدایت های آیت اهلل سیدمرتضی محمودی 
امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان نشان داد که عزمی جدی در میان مسئوالن 

ورامین در ساختن آینده ای روشن برای شهرستان وجود دارد.
فرماندار  با  اسالمی  در مجلس شورای  پیشوا  و  قرچک   ، ورامین  مردم  نماینده  همراهی 
جدید و حضور در منزل امام جمعه شهرستان که با همراهی معاون سیاسی اجتماعی و 
معاون منابع انسانی استانداری همراه شد ، این وعده را به طالیه داران انقالب اسالمی داد 
که مسئوالن شهرستان حول محور باسابقه ترین امام جمعه کشور با وحدت و همدلی به 

آینده ای درخشان شهرستان می اندیشند.
مراسم معارفه فرماندار جدید با حضور تمامی مسئوالن و فرمانداران شهرستان های پیشوا 
و قرچک برگزار شد و پس از سخنرانی مسئوالن استانداری ، نماینده ورامین ، امام جمعه 
با  انتها  ، نوبت به فرماندار جدید ورامین رسید، سخنانی که در  موقت و فرماندار سابق 
حمله  برای  ای  واژه  کلید  به  شوخی  این  و  شد  همراه  تهران  استاندار  معاون  با  شوخی 

مخالفان دولت در شهرستان ورامین تبدیل شد.
مدیرکل سابق سیاسی و انتخابات استانداری تهران در بخشی از سخنان خود این گونه 
اظهار داشت که تا به حال در عمرم سه جلسه بیشتر برگزار نکرده ام ، در همین استانداری 
هم وقتی می دیدم جلسه ای به درد نمی خورد می گفتم پرتغال هایتان را بخورید و بروید 
که در این جا چاوشی معاون استاندار به شوخی اظهار داشت که ظاهرا از جلسه بعد دیگر 
اتفاقا من اهل شیشلیک  اظهار داشت  ، یوسفی  این شوخی  قحطی است که در مقابل 

هستم ، اهل پنیر و این چیزها نیستم خوب می خورم تا بتونم جان بگیرم و کار کنم.
متن و حاشیه های این مراسم آن قدر پررنگ بود که کسی به این شوخی توجهی نداشته 
باشد ولی پس از گذشت یک ماه این شوخی به دستاویزی برای حمله مخالفان دولت 
از طریق وب سایت ها و رسانه های خارج از شهرستان به فرماندار جدید تبدیل شد و 
بسیاری از کانالهای تلگرامی و برخی از سایت های محلی کلید واژه شیشلیک را دستاویزی 

برای هجمه به دولت قرار دادند.

در سخنان فرماندار ورامین ، پرهیز از ریا و تزویر محوری ترین اصل خدمت به مردم عنوان 
شد و وی از افرادی که جلوی مردم نان و ماست می خورند و در منزل لقمه های چرب 
استفاده می کنند و یا تا قرچک با پیکان تردد می کنند و از آنجا با ماشین های لوکس به 

تهران و ویالهای خود در شمال کشور می روند انتقاد کرد.
به نظر می رسد قدرت چانه زنی فرماندار جدید ورامین ، قانون گرایی ، اجازه ندادن به 
احزاب  میان  در  ، محبوبیت وی  تولیدی  واحدهای  رفع مشکل  به  ، کمک  افراد  بدگویی 
مختلف سیاسی ، حمایت های امام جمعه و نماینده شهرستان، حضور چندین باره وی 
در روستاها و محافل مختلف مذهبی ، ورزشی و نماز جمعه دلواپسان را به فکر مقابله با 
این فرد تازه نفس انداخته تا شاید با گرفتن انرژی وی، ضربه ای دیگر به دولت یازدهم 

وارد کنند.

حمله به فرماندار ورامین با شیشلیک
تهران - ایرنا - این روزها عده ای از دلواپسان مخالف دولت از شوخی فرماندار 
استانداری  اجتماعی  سیاسی  معاون  با  اش  معارفه  مراسم  در  ورامین  جدید 
تهران به عنوان دستاویزی برای هجمه به دولت استفاده می کنند و کلید واژه 

شیشلیک بهانه ای جدید برای حمله به دولت یازدهم شده است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره استقرار جنگنده های روسی در پایگاه هوایی نوژه 
همدان می گوید »آن چه که انجام شده یک کار موقت و با هماهنگی بوده است و باید تاکید کنم 
که روسیه نه در ایران پایگاه دارد و نه در ایران مستقر شده بلکه کار موقتی بوده که عجالتا پایان 

پذیرفت.«
به گزارش فرارو، پیش از این خبرگزاری ریانووستی روسیه گزارش داد که مسکو فعال استفاده از پایگاه 

هوایی همدان را به حالت تعلیق درآورده است.
توضیحات بیشتری در این باره ارائه نشده است اما امروز وزیر دفاع ایران از رسانه ای شدن خبر 

استفاده از پایگاه نوژه توسط روسیه به شدت انتقاد کرد.
سردار دهقان این موضوع را ناشی از »خودنمایی« و »بی معرفتی روسها« دانست.

استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان هفته گذشته در یک وبسایت عرب زبان منتشر و 
توسط خبرگزاری های مختلف پخش شد.

در این گزارش، تصاویری از هواپیماهای روسی نیز منتشر شد که ظاهرا آنها را در این پایگاه نشان 
می داد. ساعاتی بعد، وزارت دفاع روسیه به طور رسمی تائید کرد که هواپیماهای این کشور با پرواز 
از پایگاه هوایی همدان، ماموریت هایی را در سوریه انجام داده اند. یک روز پس از این هم وزارت 
دفاع روسیه استفاده مجدد از این پایگاه را تایید کرد. استفاده از پایگاه نوژه در ایران توسط روسیه با 
واکنش هایی همراه بود. 20 نماینده مجلس در نامه ای از علی الریجانی خواستار ارائه توضیح در این 
باره در جلسه غیر علنی مجلس شدند. همچنین حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در اخطار قانون اساسی به علی الریجانی واگذاری پایگاه به روسیه را خالف قانون 
اساس دانست اما علی الریجانی گفت که ایران هیچ پایگاه نظامی به روسیه نداده است. این اقدام 
واکنش هایی بین المللی هم در پی داشت. وزارت امور خارجه آمریکا آن را تاسف بار خواند و مدعی 

شد که این اقدام نقض قطعنامه 2231 است.

استفاده روسیه از پایگاه نوژه 
پایان یافت 

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد
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ارسال  با  دهم،  و  نهم  دولت های  رییس  احمدی نژاد  محمود  ایلنا،  گزارش  به 
موضع  از  را  او  آمریکا،  جمهور  رئیس  اوباما  باراک حسین  به  خطاب  نامه ای 
از  به رفع توقیف  تا به فوریت و به طور کامل نسبت  مشفقانه نصیحت کرد 

حدود دو میلیارد دالر از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کند.
متن این نامه احمدی نژاد که امروز به سفارت سوییس در تهران به عنوان حافظ 

منافع آمریکا تحویل داده شد، به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
االنبیاء حضرت مصطفی محمد  خاتم  علی  اهلل  و صل  العالمین  رب  الحمدهلل 
عجل  اللهم  ؛  المرسلین  و  االنبیاء  جمیع  علی  و  الطاهرین  بیته  اهل  و  )ص( 
لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین 

بین یدیه

جناب آقای باراک حسین اوباما
رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا

سالم علیکم
جنابعالی در اوج اعتراضات و نارضایتی عمومی ملت ها، از چند دهه سیاست ها 
و رفتار سلطه طلبانه دولت های متوالی آمریکا و با شعار تغییر و اینکه مصمم 
هستید، آن سیاست ها و رفتارها را اصالح نمایید، حقوق ملت ها را به رسمیت 
بشناسید و به فرهنگ و استقالل ملت ها احترام بگذارید، سکان مدیریت دولت 

آمریکا را به دست گرفتید.
این تعهدات صریح جناب عالی از جمله اعالم علنی و همچنین کتبی شما برای 
اصالح روابط با ملت ایران و جبران حدود شصت سال اجحافات و مظالم رفته 
توسط دولت های متعدد آمریکا علیه ملت ایران، متاسفانه به هر دلیل، جامه 
به شکل  کمابیش  گذشته  روند خصمانه  و  سیاست ها  همان  و  نپوشید  عمل 

دیگری ادامه پیدا کرد.
گرچه انتظار این بود که در دوره ریاست جمهوری شما، گذشته جبران شود یا 
دست کم از ظلم جدید علیه ملت ایران ممانعت شود، اما مسایل فراوانی اتفاق 

افتاد که از بین همه فقط به یک مورد می پردازم که اخیرًا روی داده است.
در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ هجری شمسی )نهم ژوئیه ۲۰۱۴(، دادگاهی در آمریکا به 
دو  حدود  تصرف  به  حکم  معتبری  سند  هیچ  ارائه  بدون  و  واهی  بهانه های 
میلیارد دالر از ثروت ملت مظلوم ایران را به ناحق و با زورگویی آشکار صادر کرد 
و در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ )۲۰ آوریل ۲۰۱۶( نظام قضایی آمریکا آن حکم 
را تایید و اموال را مصادره کرد که این امر با اعتراض های گسترده و عمومی 

ملت ایران مواجه شد.
ملت ایران انتظار دارد، این مورد خاص که تمامًا و مشخصًا در دوره حکومت 
جناب عالی و آن هم اواخر دوره ریاست شما و برخالف تمام موازین و قواعد 
مرتفع  به سرعت  و  جناب عالی  توسط  است،  افتاده  اتفاق  بین المللی  حقوقی 
شده، حق ملت ایران استیفا شود، منابع به طور کامل مسترد و خسارات وارده 

نیز جبران شود.
گرچه بر این باورم که در هر صورت ملت ایران، کلیه حقوق پایمال شده خود را 
بازپس خواهد گرفت اما اینجانب مشفقانه به شما نصیحت می کنم که اجازه 
ندهید این لکه ننگ و نقطه تاریک و حادثه تلخ به نام شما در تاریخ روابط 

یک سویه و غیرعادالنه دو کشور ثبت گردد و بی اعتمادی تاریخی تعمیق یابد.
نامه اینجانب مطلقًا جنبه سیاسی ندارد، بلکه صرفًا از منظر حقوق انسانی و در 
دفاع از حق مسلم ملتم نگاشته شده است و چنانچه جناب عالی آن را با نگاه و 
مالحظات سیاسی مطالعه کرده اید، ضروری است یک بار دیگر و صرفًا از منظر 

نگارنده آن را مرور کنید.
با آرزوی سالمت و بهروزی برای تمام ملت ها    

خادم ملت ایران -محمود احمدی نژاد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط 
عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، غالمعباس ترکی گفت: با 
توجه به اینکه در این فیلم، سخنان ناروایی درباره ارتش جمهوری 
برخی  از  واصله  شکایات  متعاقب  بود،  شده  مطرح  ایران  اسالمی 
مقامات و مراجع رسمی از جمله ارتش، دادسرای نظامی تهران بر 
اساس وظایف قانونی خود و به منظور جلوگیری از خدشه وارد آمدن 
به وحدت و جایگاه نیروهای مسلح، آقای حسن عباسی را به عنوان 

متهم احضار و طی دو جلسه از وی تحقیق به عمل آمده است.
وی افزود: با توجه به شواهد و قرائن موجود  درباره حسن عباسی 
به اتهام نشر اکاذیب و فراهم کردن جو بدبینی نسبت به نیروهای 

مسلح و با توجه به سوابق قبلی، قرار وثیقه صادر شد.

روانه  وثیقه،  تودیع  از  دلیل خودداری  به  ترکی؛فرد مذکور  گفته  به 
بازداشتگاه شد.

از  را  مسّلح  نیروهای  بین  موجود  وحدت  تهران  نظامی  دادستان 
از  اعم  مسلح  نیروهای  اقتدار  افزود:  و  برشمرد  ملی  اقتدار  مظاهر 
ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، موجب شده که کشور ما به جزیره 

ثبات و امن در منطقه تبدیل شود.
کامل،  با هماهنگی  نیروهای مسلح  کرد: همه  تاکید  پایان  در  وی 
لذا هرگونه  از ملت و کشور حفاظت و حراست می کنند  با قدرت 
بیان نسنجیده که شائبه هایی بوجود آورد اقدامی ضد امنیت ملی 
محسوب شده و سازمان قضایی نیروهای مسلح در حیطه وظایف 

خود با آن برخورد قانونی می نماید.

برنامه »نگاه یک« با محوریت سخنان مقام معظم رهبری درباره تالش غرب برای نفوذ سیاسی و اقتصادی 
در کشور با حضور کارشناسان سیاسی در حال  پخش است.

به گزارش صدای میانه به نقل از تابناک ؛ برپایه این خبر در این برنامه که امشب از ساعت 23 روی آنتن 
رفته است ، حسین شریعتمداری و صادق خرازی حضور دارند تا درباره فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری 
درخصوص تالش غرب برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در کشور و چگونگی مقابله با آن خواهد با بینندگان 

گفت وگو می کنند
خرازی:نقاط ضعف برجام را برطرف کنیم، می توانیم راه های نفوذ را ببندیم/ شریعتمداری:برجام در پی 

تضعیف اقتدار ما است
خالصه ای از مطالب در این برنامه

خرازی:  رهبر معظم انقالب دو واژه را درباره حضور نظام سلطه مطرح کردند؛ هم حضور را یادآوری کردند 
هم نفوذ را. نفوذ و حضور در دیپلماسی معنی پیدا می کند. معمواًل کشورهایی که دارای ایدئولوژی هستند 
برای اثبات آن اقدام می کنند و هژمونی خود را در کنار حضور خود تعریف می کنند. ایاالت متحده آمریکا 
در هرجای جهان حضور و نفوذ را توام با هم انجام می داده است. ما باید شناخت دقیقی از پیچیدگی های 
نظام سلطه داشته باشیم. اگر این شناخت توام با اخالق و منطق باشد جای نگرانی نیست. اگر قرار باشد 
به شعارهای ابتدایی بسنده شود کاری از پیش نخواهد رفت. باید به دنبال اعتالی هویت ملی باشیم و 
همه را در یک سبد و ظرفیت نگاه کنیم.بخشی از هیات حاکمه آمریکایی ها ادبیات براندازی دارند؛ هستند 
افرادی که می گویند می توان با ایران همزیستی کرد.  در مذاکرات هسته ای آمریکایی ها تهدید کردند، جنگ 
را دنبال کردند، ادبیات نظامی داشتند، به دلیل قدرت بازدارندگی به برکت عمق استراتژی سیاست خارجی 
در خاورمیانه آنها ناچار شدند توقعات خود را تعدیل کنند. این به منزله این نیست که کار تمام شده است. 

مذاکره کننده ارشد هسته ای ما در کنار شخصیت بی نطیر قاسم سلیمانی شرایط دیگری پدید آورد.
شریعتمداری: تقابل ما با نظام سلطه ماهوی است./رهبری در چندماه اخیر بارها بر نفود دشمن هشدار 

دادند./ یک نوع نفوذ برای تغییر ساختار است که توجه به آن اهمیت زیادی دارد.
صادق خرازی: دیپلماسی جنگ رو در روی ذهن هاست که با پشتوانه فکری با هم ستیز می کنند.آنچه 
طرف های مذاکره کننده در روز اول میخواستند، در دوازده سال پیش، با آنچه امروز جمع بندی شده تفاوت 
ماهوی دارد.در مذاکرات هسته ای امریکایی ها در ابتدا ادبیات تهدید، و حتی جنگ داشتند، اما به دلیل 
قدرت بازدارندگی ما در منطقه مواضع شان را تعدیل کردند.شرایط جدید پیش آمده به معنای نفی شرایط 
استراتژیک قدرت های جهان نیست.در امریکا برخی ما را به عنوان تهدید می بینند، به این دلیل که بازار 
اسلحه شان در منطقه از بین نرود، به این دلیل که هژمونی خود را در منطقه دنبال کنند و بتوانند نظر 
کشورهای مورد نظرشان را تامین کنند.اگر ما با عملکرد دقیق خود نقاط ضعف برجام را برطرف کنیم، می 

توانیم راه های نفوذ را ببندیم.
شریعتمداری: من معتقدم که ما اقتدار منطقه ای داریم، اقتدار داخلی داریم و این اقتدار حریف را در عرصه 
های مختلف به چالش می کشد. اقتدار ایران ما را به برجام می رساند. اما برجام در پی تضعیف اقتدار ما 
است.برجام زمینه های نفوذ را در خود دارد.ما در نظاممان بر اسالم ناب تاکید داریم که ظلم ستیز است. 

تا زمانی که چنین نظامی برقرار است، نظام سلطه در برابر آن است.
صادق خرازی:از مهمترین راههای نفوذ دشمن دلسرد کردن مردم است.یکی از آنها تحریم ها بود.آیا نباید 

برخی  داد.زمانی  کاهش  را  ما  بازدارندگی  قدرت  ها  تحریم  این  باشیم؟  ملل  سازمان  تحریم های  نگران 
ادبیاتی به کار بردند که تحریم ها را کاغذ پاره می انگاشتند ولی واقعا اینطور نبود.نمی شود همه چیز را 
در ایالت متحده سیاه و سفید دید؛ هرچند کسانی ور بین آنها در پی کاهش توان ما و قدرت بازدارندگی 
ما باشند.بحث جنگ فقر و غنا در ادبیات انقالبی شناخته شده است و این ادبیات قابل حذف نیست ولی 
برداشت انتزاعی از این ادبیات انقالبی اشتباه است.اگر ما معتقدیم که اسالم دین حکومت است، ما باید 
رفاه و امکانات زندگی مردم را در نظر بگیریم.ما نمیتوانیم فقط بخشی از اسالم را مورد توجه قرار دهیم، و 

یا برداشتی انتزاعی از اسالم داشته باشیم.
شریعتمداری:آمریکایی ها مدت هاست که اسالم رحمانی را مطرح کرده اند و گفته اند هرکس غیر از آن را 
معتقد است بیرون از اسالم است.برجام اساسا برای تضعیف قدرت ایران تدارک دیده شده است.حضرت 

امام اولین کسی بود که قطعنامه های سازمان ملل را کاغذ پاره نامید.
قطعنامه اخیر، قطعنامه های قبلی را لغو نکرده و در واقع قطعنامه های قبلی را تجمیع کرده است.در ماده 
را برگرداند.خانم  37 برجام و بند 11 و 12 قطعنامه مکانیزم ماشه است که می تواند قطعنامه های قبلی 

کلینتون معتقد بود که مردم باید بر حکومت فشار بیاورند.ساختار تحریم ها برجا مانده است.
توافق وین به عنوان یک معاهده دوجانبه تعریف شده است، بین ایران و کشورهای 5+1 است و این یعنی 
شرط ندارد. یا رد و یا قبول می کنیم. برای همین دست ما را بسته اند.کنگره امریکا باید خیلی احمق باشد 

که چنین توافقی را رد کند.
خرازی: در نگاه تندروهای امریکایی، بین حاج حسین شریعتمداری و دوستان اصالح طلب فرقی نیست. 
همه ما سوار یک کشتی هستیم.فتنه دو روی سکه دارد. یک روی سکه فتنه انحراف است. چرا نمی گوییم 
انحراف با مردم و سیاست خارجی و .. چه کرد.سیاست آقایی که به سران کشورهای دنیا و آقای اوباما 
نامه نوشت و جوابی نگرفت یک سیاست خارجی است، و سیاست خارجی امروز هم یک نوع سیاست 

خارجی است که مشکالت را حل می کند.اگر برجام در دولت قبل بود چندتا جشن هسته ای می گرفتند.
گفت  زدند.نتانیاهو  فروشی  وطن  به  دست  کسانی  فتنه  جریان  در  است.  قرمز  خط  شریعتمداری:فتنه 

بزرگترین سرمایه ما فتنه گران هستند.
صادق خرازی:رییس جمهور، نخست وزیر و رییس مجلس اسراییل دولت تندروی احمدی نژاد را نعمتی 

برای دولت اسراییل می دانستند.
به سمت  این دولت وقتی منحرف شد که  ایران داشت.  برای  نژاد خدماتی  شریعتمداری:دولت احمدی 

اصالح طلبان سوق پیدا کرد.
صادق خرازی: تا روح مقدس امام و وجود رهبری در این کشور هست، خیانتی به آرمان های مردم نخواهد 
شد. رهبری متعلق به همه آحاد مردم است. نباید در تشریح مواضع رهبری خطی عمل کنیم.مردم امروز 
ایران یک ملتی هستند که دارای هوش و تحلیل هستند. به این دلیل باید بدانیم کجاییم و کجا میخواهیم 
برویم.قلمرو اندیشه انقالبی امروز نیاز به پاسداری دارد. ولی این به معنای این نیست که انقالبی گری 

کم رنگ شده است.
شریعتمداری:بین خواص این دوره با خواص صدر اسالم فرق است. در آن دوران نگاه مردم به خواص بود، 
ولی االن نگاه مردم به خواص نیست. نگاه مردم به رهبری است و برای همین اگر مشکلی برای خواص 

بیفتد تنها آن فرد رفوزه می شود.

پیشینه
از برکناری رضا شاه و به قدرت رسیدن محمد رضا پهلوی در شهریور 1320، فضاء سیاسی کشور تا  پس 
از حوزه  را  راء  بیشترین  انتخابات دوره 14 دهم مجلس  در  با حضور  نیز  باز شد و دکتر مصدق  حدودی 
انتخابی تهران کسب کرد. با تالش های مصدق، طرحی در مجلس به تصویب رسید که هر گونه مذاکره 

میان دولت و شرکت های خارجی را در زمینه نفت بدون اجازه و کسب تکلیف از مجلس منع می کرد.
پس از ترور رزم ارا و جو میهن پرستی که سراسر کشور را فرا گرفته بود، با پذیرش استعفاء حسین عالء، 
دکتر محمد مصدق به نخست وزیری رسید. دغدغه و برنامٔه اصلی دولت مصدق به اجرادرآوردن قانون 
»ملی شدن صنعت نفت« و برگزاری انتخابات آزاد بود. از آن پس مذاکرات پی در پی بریتانیا و میانجیگری 
امریکایی ها بی نتیجه ماند و حتی شکایت انگلیس به دیوان الهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز 
تأثیری بر روند ملی شدن نفت در ایران نگذاشت. مصدق در الهه و نیویورک به دفاع از حق مالکیت مردم 
بر منابع سرزمین خود پرداخت. دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. شورا رسیدگی به 
این شکایت را به دیوان بین المللی در الهه ارجاع داد. دکتر مصدق دادگاه بین المللی را برای رسیدگی به 
این مسئله که امری مربوط به حق حاکمیت ایران بود صالح ندانست. دیوان نیز باالخره به عدم صالحیت 
خود رای داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت که نتوانستند از مجراهای قانونی و بین المللی با ملی 
شدن نفت در ایران مقابله کنند به اقدام دیگری دست زدند. آنها مخالفان مصدق را متشکل و هماهنگ 
کردند و با صرف پول چهره هائی را که در آغاز نهضت ملی شدن نفت با مصدق همراه بودند، به مقابله با او 
کشاندند. هدف بریتانیا و شرکت نفت برکناری مصدق به صورتی دنیا پسند و از طریق مجلس و افزایش 

فشار داخلی بود.
دکتر مصدق توانست در مقابل این فشارها نیز مقاومت کند. با انجام رفراندم و اعالم حمایت مردم از دولت 
و انحالل مجلس، دیگر معلوم بود که شاه و بریتانیا باید دست از اقدامات به ظاهرقانونی بردارند و رو در 
رو مصدق را ساقط کند. در گام اول با انجام کوتای ۲۵ مرداد و دریافت فرامین سفید امضا از محمدرضا 
پهلوی اقدام به صدور دستور عزل دکتر مصدق و نصب سپهبد زاهدی به نخست وزیری نمودند. در ۲۵ مرداد 
دکتر مصدق که صدور فرمان عزل را خالف روح قانون اساسی و حکومت مشروطه و متوجه کودتای شاه 
گردید در برابر این کودتا مقاومت می نماید که منجر به فرار شاه به عراق می شود. در ۲۸ مرداد کودتایی که 

سازمان های اطالعاتی بریتانیا و آمریکا طرح کرده بودند آغاز شد.
کودتای 25 مرداد

نقشه کودتا با همکاری بریتانیا و آمریکا طرح شد و پس از چندبار تجدید نظر و مشورت با عناصر اصلی 
امضای  نیز  و  امضای فرمان عزل مصدق  بود  برای شاه در نظر گرفته شده  به تصویب رسید. نقشی که 
فرمان نصب سرلشکر زاهدی به نخست وزیری بود. اشرف پهلوی که به درخواست مصدق به خارج از کشور 
رفته بود با مقامات آمریکایی و انگلیسی در سوئیس دیداری داشت و سپس با استفاده از نام خانوادگی 
شوهرش به ایران بازگشت و در مدت کوتاهی که فرصت داشت شاه را در جریان طرح کودتا گذاشت و با 
آشکار شدن حضورش دوباره ناچار به خروج از کشور شد. شاه پس از تردیدهای اولیه به امضای فرمان ها 
رضایت داد. بعدها روشن شد که شاه در واقع دو ورقه سفید را امضا کرده بود تا کودتاگران آنچه الزم است 
بر باالی امضای او بنویسند. فرمان عزل را یک ساعت بعد از نیمه شب ۲۵ مرداد سرلشکر نصیری که رئیس 
گارد سلطنتی بود با همراهی تانک و زرهپوش از سعدآباد به خیابان کاخ آورد تا در منزل دکتر مصدق به 
او ابالغ کند. مصدق که با تلفن از حرکت این گروه باخبر شده بود فرمان را گرفت و نیروی محافظ مقر او 
بالفاصله نصیری و نیروی همراه او را بازداشت کردند. شاه که قباًل به کالردشت رفته بود با شنیدن خبر به 

رامسر رفت و از آنجا با هواپیما به بغداد و سپس به رم پرواز کرد.
صبح ۲۵ مرداد خبر اقدام نصیری در شهر منتشر شد و همه دانستند که کوششی برای برکناری مصدق 

صورت گرفته و ناموفق بوده و کودتای ۲۵ مرداد شکست خورده است.
28 مرداد

هنگامی که مردم از نقشه شوم دربار آگاه شدند، در روز 28 مرداد به خیابان ها ریختند و نارضایتی خود را از 
دربار اعالم داشتند. حزب توده نیز که در روزهای گذشته از احتمال کودتا خبرداده بود شروع به سازماندهی 
کودتاگران می دانست دستور  در خدمت  را  تظاهرات  که  کرد. مصدق  تهران و شهرستان ها  در  تظاهرات 
جلوگیری از تظاهرات را به پلیس و ارتش ابالغ کرد. از ساعات اولیه صبح ۲۸ مرداد جمعیتی از سمت جنوب 
به سمت مرکز شهر تهران به راه افتادند. با شروع تظاهرات، گروههایی از مردم نیز تحت تأثیر این جو به 
صف شعاردهندگان علیه مصدق پیوستند و از سوی دیگر، نظامیانی که با دریافت پول به شرکت در کودتا 

رضایت داده بودند، همراه جمعیت شدند.
پس از کودتا

پس از کودتا سرلشکر زاهدی امور دولت را در دست گرفت. دکتر مصدق در روز ۲۹ مرداد خود را به زاهدی 
تسلیم کرد و بازداشت شد. فرمانداری نظامی به ریاست سرتیپ تیمور بختیار به تعقیب و دستگیری و 
شکنجه مخالفان پرداخت. شاه از رم بازگشت. مذاکرات نفت با شرکت نفت ایران و انگلیس و چند شرکت 
آمریکایی و اروپایی شروع شد که در آخر به قرارداد کنسرسیوم منجر شد. کمک های مالی آمریکا به دولت 

ایران رسید و در تقویت حکومت تازه مؤثر افتاد.

جزئیات بازداشت حسن عباسی از زبان دادستان نظامی تهران 

خالصه مناظره خرازی و شریعتمداری در برنامه »نگاه یک«

نگاهی اجمالی به کودتای 28 مرداد ۱۳۳2 

نامه ای که جنبه سیاسی ندارد! 

اوباما،  باراک  به  نامه ای خطاب  محمود احمدی نژاد در 
به  امروز  که صبح  امریکا  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
سفارت سوییس در تهران تحویل داده شد، نوشت: نامه 
اینجانب مطلقًا جنبه سیاسی ندارد، بلکه صرفًا از منظر 
حقوق انسانی و در دفاع از حق مسلم ملتم نگاشته شده 
مالحظات  و  نگاه  با  را  آن  جناب عالی  چنانچه  و  است 
سیاسی مطالعه کرده اید، ضروری است یک بار دیگر و 

صرفًا از منظر نگارنده آن را مرور نمایید. 

دادستان نظامی تهران از ورود این مرجع قضایی به موضوع فیلم منتشره شده حاوی مطالبی درباره ارتش جمهوری اسالمی ایران خبر داد. نامه احمدی نژاد به اوباما

»رستاخیز  پهلوی  رضا  محمد  تعبیر  به  یا   1332 مرداد   28 کودتای 
با  که  است  محمد مصدق  قانونی  دولت  براندازی  طرح  مرداد«   28
همکاری امنیتی و مالی سازمان های جاسوسی ایاالت متحده آمریکا 

و انگلستان در ایران اجرائی شد. پیشینه
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سید محمدحسین طباطبایی در سال۱۲۸۱ 
شمسی، در تبریز در خاندان علم و تقوی 
سالگی   5 در  وی  گشود.  جهان  به  دیده 
مادرش را از دست داد. بغض غم بی مادری 
بر  یتیمی  گرد  که  بود  نکرده  رها  را  او 
وجودش سنگینی کرد و از دیدن روی پدر 
محروم شد. مدت زیادی از تحصیل محمد 
قرآن  بر  عالوه  که  نمی گذشت  حسین 
مجید، کتاب های گلستان، بوستان، اخالق 
الحساب،  ارشاد  معجم،  تاریخ  مصور، 
نصاُب الصبیان و دیگر کتاب های متداول 

در مدارس آن روز را فراگرفت.
عالمه طباطبایی صرف و نحو و معانی و بیان را نزد مرحوم شیخ محمد علی سرابی آموخت و 
پس از آن سطوح عالی در فقه، اصول، فلسفه و کالم را در زادگاه خود تحصیل کرد. وی از سال 
1297 تا 1304 علوم بسیاری آموخت. در این مدت، تمامی درس های مربوط به سطح را فراگرفت 
را  اسالمی  و معارف  اصول، کالم  فقه،  ادبیات،  به  مربوط  کتاب های  با شور و شوق بسیاری  و 

آموخت.
عالمه طباطبایی مدت 11 سال در کنار مرقد امیرالمومنین )ع( کسب علم کرد. فقه، اصول، فلسفه، 
ریاضیات، رجال را از محضر اساتیدی واال مقام فراگرفت. بزرگانی چون: آیت اهلل نائینی، سید 
ابوالحسن اصفهانی، سید حسین بادکوبه ای، سید ابوالقاسم خوانساری، حجت، حاج میرزا علی 

ایروانی و میرزا علی اصغر ملکی.
وی در سال 1314 مجبور به بازگشت به زادگاه خویش شد. دوران تلخکامی و غربت از مهد علم و 
دانش و کار تدریس و تحقیق از آن زمان شروع شد و اولین غنچه های »المیزان« با نمودی در 

»بحاراالنوار« بر شاخسار عالمه رویید.
دوران 10 ساله اقامت عالمه در تبریز همراه با تدریس و تألیف سپری شد و فصلی جدید از حیات 
وی را فراهم کرد. عالمه طباطبایی دو اثر شاخص دارد، که بیشتر از سایر آثار مورد توجه قرار 

گرفته است:
این  تالیف شده است. در  زبان عربی  به  المیزان، که در ۲۰ جلد و طی ۲۰ سال  نخست تفسیر 
بحث های  و  آیات  تفسیر  بر  عالوه  و  استفاده شده است  قرآن  به  قرآن  تفسیر  روش  از  تفسیر 
لغوی در بخش هایی جداگانه با توجه به موضوع آیات مباحث روایی، تاریخی، کالمی، فلسفی 

و اجتماعی نیز دارد.
روش تفسیری چیست؟

این اثر به دو شکل منتشر شده است. نخست در 40 جلد و سپس در ۲۰ جلد. این اثر توسط 
سیدمحمد باقر موسوی همدانی به فارسی ترجمه شده است. اثر مهم دیگر اصول فلسفه و روش 
رئالیسم است. این کتاب شامل ۱۴ مقاله فلسفی است، که طی دهه های ۲۰ و ۳۰ شمسی تالیف 

شده و توسط شهید مرتضی مطهری و با رویکرد فلسفه تطبیقی شرح داده شده است.
آشنایی با معنا و مفهوم فلسفه در اسالم

این کتاب یکی از مهم ترین کتاب هایی است که به بررسی مباحث فلسفی با توجه به رویکردهای 
حکمت فلسفی اسالمی و فلسفه جدید غربی پرداخته است.

روش شناسی تفسیری عالمه طباطبایی در »المیزان«
سرانجام روح پاک و الهی آن حکیم عارف و مفسر وارسته در 18 محرم 1402 قمری )24 آبان 1360 

شمسی( به دیار قدسی و ملکوت رهسپار شد.
حضرت امام خمینی )ره( ضمن اظهار همدردی، با برپایی مجلس ختم برای مرحوم عالمه این 
علمی، مذهبی و  مراجع و شخصیت های  دیگر  آن  پی  در  و  گفتند  را تسلیت  اسفناک  ضایعه 
اجتماعی چون آیت اهلل العظمی گلپایگانی )قدس سره(، آیت اهلل خامنه ای و جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم در این ماتم جانکاه به سوگ نشسته و مراسم بسیاری برپا کردند.
عناوین آثار عربی و فارسی عالمه سید محمد حسین طباطبایی:

تفسیر المیزان - بدایه الحکمه - نهایه الحکمه - اصول فلسفه و روش رئالیسم - حاشیه بر کفایه 
- شیعه در اسالم - مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن - خالصه تعالیم اسالم - روابط 
اجتماعی در اسالم - انسان و اجتماع و رشد اجتماعی - بررسی های اسالمی - آموزش دین - رساله 

انسان قبل از دنی دیوان شعر فارسی - سنن النبی - لب اللباب - حاشیه براسفار

بنا  گفت: باخت حمید سوریان در روز اول با اینکه در همان روز مدال برنز سعید عبدولی 
را داشتیم، شرایطی را به وجود آورد که در تیم به هم ریختگی ایجاد شد.

به گزارش ورزش جوان، محمد بنا  درباره اینکه چه برنامه ای برای آینده خود دارد و 
آیا در تیم ملی کشتی فرنگی ایران خواهد ماند یا خیر، به تسنيم اظهار داشت: فعاًل 
به فکر این هستم که هر چه سریع تر به ایران برگردم. در رابطه با آینده هم فعاًل چیزی 

نمی دانم. تنها چیزی که فعاًل به آن احتیاج دارم، دیدن خانواده ام و استراحت است.
اصاًل قصد خداحافظی از کشتی را ندارم

دست  گفت:  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  در  عملکردش  از  فدراسیون  حمایت  درباره  وی 
برای  نمی توانم  فعاًل هیچ فکری  ولی من  نکند. خیلی ممنونم،  درد  فدراسیون کشتی 
آینده داشته باشم. البته جدیدًا مد شده که می گویند فالنی خداحافظی کرده است. من 
اصاًل قصد خداحافظی از کشتی را ندارم. افتخار می کنم که در کنار کشتی باشم، ولی 
باید به تهران برگردیم. باید مسابقات کشتی آزاد هم در المپیک به پایان برسد و شرایط 

دیده شود. هیچ کسی از آینده خبر ندارد.
االن دوره پوست اندازی برای المپیک بعدی است

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با اشاره به احتمال خداحافظی کشتی گیرانی 
مانند حمید سوریان و حبیب اهلل اخالقی از دنیای کشتی خاطرنشان کرد: اواًل که ورزش 
کشتی، ورزش آماتوری است. هیچ کسی نمی تواند به هیچ کسی بگوید خداحافظی کن 
یا خداحافظی نکن. این تصمیمات، شخصی و گاهی هم احساسی است، ولی طبیعتًا 
دوره المپیک 2016 ریو تمام شده است و دوره پوست اندازی برای المپیک بعدی است. 
طبیعتًا امکان هر رفت و آمد و تغییراتی وجود دارد. من یا هر کسی که می خواهد در 
کنار تیم ملی کشتی فرنگی باشد، طبیعتًا اگر بخواهد خوب فکر کند، می بیند ما یکسری 
جوان خوب داریم که باید روی جوان ها سرمایه گذاری کرد. البته باید به او برای چهار 

سال بعد و المپیک 2020 فرصت داده شود.
بحث خداحافظی فرنگی کاران اصاًل به من ربطی ندارد

بنا در خصوص اینکه با خداحافظی کدام یک از فرنگی کاران کشورمان مخالف است، 
مسائل  این  گفتم  که  همان طور  ندارد.  ربطی  من  به  اصاًل  موضوع  این  کرد:  تأکید 
شخصی است. شاید یکی دو ماه بعد از بازگشت به ایران، همه آنها برگردند و بخواهند 
به من  این موضوع  داریم.  را  و مسابقات مختلف  لیگ  ما  به هر حال  بگیرند.  کشتی 
مربوط نمی شود، ولی شرایطی که از دوره بعد وجود دارد، یک فرآیندی در آن هست. 
البته نه فرآیند به آن شکلی که قباًل بوده است. مثاًل من بیایم و بگویم که می خواهم کار 
کنم. یک فرایند قانونی برای اینکه پوست اندازی صورت بگیرد، الزم است که انجام شود. 
هر کسی بتواند در قالب آن فرآیند کار کند، می تواند ادامه دهد یا اینکه می تواند برود.

اگر قرار است کسی عوض بشود، آن شخص من هستم
وی در پاسخ به این سؤال که اگر در تیم ملی کشتی فرنگی باقی بماند، در کادر فنی خود 

تغییراتی را ایجاد خواهد کرد یا خیر؟ گفت: من باید خیلی خوشحال باشم که چنین 
کادری را کنار خودم داشتم. می گویم که هر تقصیری بوده، هر شرایطی به وجود آمده 
و هر مالحظه ای که در این 10 ماه به خاطر شرایط سخت انجام شده، کاماًل متوجه من 
است. پس مقصر من هستم. اگر قرار است کسی عوض بشود، آن شخص من هستم. 
طبیعتًا وقتی من بروم، کادر فنی هم که با من آمده، می رود. حاال بعدها اگر کادر فنی 
دیگری آمد و خواست از وجود این افراد استفاده کند که چه بهتر، ولی در مجموع اگر 

بخواهند من بمانم، کادر فنی خودم را حفظ می کنم.
مربیانی که با من کار کرده اند، بهترین مربیان بودند

کادر فنی خود  تقویت  احتمال  به  اشاره  با  فرنگی کشورمان  تیم ملی کشتی  سرمربی 
با من کار  را داریم. مربیانی که  در صورت ماندن تصریح کرد: ما بهترین مربیان دنیا 

کرده اند، بهترین مربیان بودند.
شاگردانم در اندازه خودشان کشتی گرفتند

در  ایران  فرنگی کاران  اینکه  بر  مبنی  کارشناسان  از  برخی  انتقادات  به  واکنش  در  بنا 
وقت های دوم مسابقات خود از نظر بدنی کم می آوردند و گفته می شود این مسئله به 
خاطر بدنسازی ها بوده است، گفت: اصاًل این موضوع را قبول ندارم. شرایط المپیک، 
شرایط سختی است. کم آوردن از نظر بدنی را اصاًل قبول ندارم. تک به تک و وزن به 
وزن باید در نظر بگیریم کشتی گیران ما کجا بودند و از کجا به کجا رسیدند و ما چه 
مدت زمانی در اختیار داشتیم. در حد آن زمانی که در اختیار داشتیم، در حدی که آنها 

کجا بودند و باز دوباره کجا برگشتند، همه شان در اندازه خودشان کشتی گرفتند.
هر کاری را که از دست مان بر می آمد، برای بچه ها انجام دادیم

با 26 سال سن در  افزود: چه توقعی می توان داشت وقتی که حبیب اهلل اخالقی  وی 
را که چهار  اما در ریو، سامان طهماسبی  لندن یک دور کشتی می گیرد،  المپیک 2012 
سال المپیکی زندگی کرده و دو مدال جهانی هم دارد، شکست می دهد. کشتی اخالقی 
با کشتی گیر روسیه ای را نگاه کنید؛ لحظه آخر که آن چهار پوئن را می دهد و دو پوئن 
می گیرد. بعد چهار پوئن آخر را که رها می کند و می دهد و می خوابد، دلیلش این است 
که هشت پوئن داده است. من این را دلیل موجهی نمی دانم، چون اصاًل در مجموع 
شرایط، شرایطی نبود که ما بتوانیم همه چیز را به صورت کامل تمام کنیم. ما هر کاری 

را که از دست مان بر می آمد، برای بچه ها انجام دادیم.
باخت سوریان، تلخ ترین شکست بود

از فرنگی کاران در  از شکست کدام یک  اینکه  سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد 
المپیک  اگر به  ناراحت شده است، خاطرنشان کرد: شما  از همه  المپیک 2016 بیشتر 
2012 لندن نگاه کنید، می بینید که مدال طالی حمید سوریان باعث روحیه ای شد که 
است.  تأثیرگذار  سردار،  به عنوان  او  عملکرد  چون  کنند،  حرکت  هم  کشتی گیران  بقیه 
را  عبدولی  سعید  برنز  مدال  روز  همان  در  اینکه  با  اول  روز  در  سوریان  حمید  باخت 
داشتیم، شرایطی را به وجود آورد که در تیم به هم ریختگی ایجاد شد. باخت سوریان، 
تلخ ترین شکست بود. البته شکست امید نوروزی هم برای من تلخ بود، شکست بشیر 
)باباجان زاده(، حبیب )اخالقی( و قاسم )رضایی( هم برای من تلخ بود. معتقدم سعید 
)عبدولی( هم که برنز گرفت، بیشتر از توانایی هایی که در این دوره آماده سازی داشت، 
کشتی گرفت. او خیلی عالی کشتی گرفت. عبدولی مدال برنز گرفت، ولی این توان را 
داشت که اگر به فینال برسد، مقابل »والسوف« روسیه ای خیلی بهتر از »مارک مادسن« 
دانمارکی کشتی بگیرد. با این حال تلخ ترین شکست، باخت حمید سوریان در شروع 

مسابقات بود.
شورای فنی باید نگاه کند و ببیند ایرادات من چیست

بنا در پایان درباره اینکه برخی معتقدند او باید مدیر تیم های ملی کشتی شود تا کشتی 
فرنگی را از رده پایه متحول کند، گفت: شما اول این را به من بگویید که اجازه می دهند 
من سرمربی بمانم یا نه، بعدًا از مدیریت صحبت کنیم! همه این مسائل بعد از المپیک 
و پس از بازگشت ما به ایران، در جلسات شورای فنی بررسی می شود و مورد کارشناسی 
قرار می گیرد. شورای فنی باید نگاه کند و ببیند ایرادات من چیست. اگر مثاًل تیم ملی 
کشتی آزاد موفق شود، دیگر مسئله ای نیست. ان شااهلل تیم ملی کشتی آزاد ما به امید 
خدا موفق می شود و ضعف کشتی فرنگی را جبران می کند. این مسائل همه در آینده 
مشخص خواهد شد. من اصاًل اعتقادی به چیزی به نام مدیر فنی تیم های ملی ندارم.

 زندگینامه سید محمدحسین طباطبایی

    اصاًل قصد خداحافظی 
از کشتی را ندارم

    اظهارات جالب محمد بنا پس از ناكامي كشتي فرنگي در المپيك ريو

مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در حالی در ورزشگاه 
ماراکانا برگزار شد که کاروان ایران با پرچمداری عشرت کردستانی 

که لباس احرام بر تن داشت رژه رفت.
به گزارش ایسنا از ریو، مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ 
ریو از ساعت ۱۸ به وقت محلی آغاز شد و پس از انجام برنامه های 

ویژه ورزشکاران کشورهای مختلف از مقابل جایگاه رژه رفتند.
در فاصله دو ساعت مانده تا آغاز مراسم، ظرفیت ورزشگاه تکمیل 

شد.
در حالی که قرار بود مراسم افتتاحیه از ساعت ۲۰ آغاز شود و سپس 
های  برنامه  بروند،  رژه  ورزشگاه  در  مختلف  کشورهای  ورزشکاران 
ویژه مراسم از ساعت ۱۸ آغاز شد و یک ساعت بعد رژه ورزشکاران 

نیز شروع شد.
رژه کاروان ایران نسبت به دوره های قبل با یک اتفاق ویژه همراه 
لباس  که  حالی  در  ایران  کاروان  پرچمدار  کردستانی  عشرت  بود. 
احرام پوشیده بود جلوتر از کاروان ۱۱۱ نفره جمهوری اسالمی ایران 
مورد  ایران  های  پارالمپیکی  سایر  همراه  به  و  شد  ورزشگاه  وارد 

تشویق شدید تماشاگران قرار گرفت.
در  که  بود  شده  طراحی  بزرگ  پازلی  از  تکه  یک  کاروان  هر  برای 
از  تعدادی  چهره  دیگرش  سمت  در  و  کشور  آن  نام  سمتش  یک 
ورزشکاران که قسمتی از یک پازل بزرگ بود حک شده بود. پس از 
رژه کاروان برزیل که با تشویق شدید تماشاگران حاضر در ورزشگاه 
به شکل یک قلب  نهایت  در  که  تکمیل شد  پازل  این  بود،  همراه 
درآمد و بالفاصله مراسم آتش بازی در ورزشگاه انجام شد. پیام این 
دوره از بازی ها در قالب این قلب اینگونه اعالم شد: »قلب هیچ 

محدودیتی نمی شناسد«.

زهرا نعمتی، حمید مهرزاد، بلندقدترین مرد ایران و عضو تیم ملی 
والیبال نشسته و همچنین سیامند رحمان قوی ترین فرد پارالمپیکی 

جهان در طول رژه ایران مورد توجه رسانه ها قرار گرفتند.
روسیه  ورزشکاران  از  در حمایت  بالروس  ورزشکاران کشور  از  یکی 
که از حضور در این بازی ها محروم شده اند، در رژه کشور خود با 

پرچم روسیه وارد شد.
هنگام ورود کاروان سوریه که تعدادشان کم بود تماشاگران به طور 
ویژه ای این کشور جنگ زده را تشویق کردند. همچنین عالوه بر 
با حرارت خاصی  نیز  آمریکای جنوبی  قاره  برزیل، سایر کشورهای 

تشویق شدند.
داشت  عهده  بر  را  مراسم  این  کارگردانی  برزیلی  مونیس«  ویک   «
را که  بازی ها  این  آنتونی  هاو« مشعل  آمریکایی »  و مجسمه ساز 

طرحی مشابه مشعل المپیک دارد، طراحی کرده بود.
که  داشت  عهده  بر  را  نفره   ۱۰۰ تیمی  مدیریت  ایمونیو«  سیلویا   «
مسئولیت آن ها آماده کردن ۲۵۰۰ دست لباس رنگی برای مراسم 

افتتاحیه بود.
در این مسابقات بیش از ۴ هزار ورزشکار  در ۲۳ رشته با هم  رقابت 
می کنند و در مجموع ۵۲۸ مدال توزیع خواهد شد که از این میان 
۲۲۶ مدال به زنان، ۲۶۴ مدال به مردان و ۳۸ مدال در رشته های 
دو  مسابقات،  این  در  حاضر  رشته   ۲۳ از  می شود.  توزیع  میکس، 
اولین بار  نیز  گانه(  سه  مسابقات   ( پاراترایتالون  و   پاراکانو  رشته 

است که به مجموع رشته های پارالمپیک افزوده می شوند.
آمریکای جنوبی میزبان مهم  از  اولین بار است که یک کشور  برای 
برای  و  است  در جهان  معلولیت  دارای  افراد  ورزشی  رویداد  ترین 
گرفته  نظر  در  ریو  شهر  از  نقطه   ۴ در  ورزشگاه   ۲۰ مهم  اتفاق  این 

شده است.
زمانی که کریون در پیامش از دولت برزیل برای همکاری در برگزاری 
به  اعتراض  نشانه  به  برزیلی  تماشاگران  کرد  تشکرد  ها  بازی  این 
دولت کشورشان چند ثانیه کریون را هو کردند اما در ادامه و زمانی 
که او با زبان پرتغالی از آنها تشکر و از مردم ریو تشکر کرد بارها او 

ر تشویق کردند.
برای برگزاری این مسابقات ۲۵۰۰۰ نیروی داوطلب، ۴۵۰۰۰ نیروی 
پیمانکار و ۵۰۰۰ نیروی ثابت پیش بینی شده که سازماندهی این 

رویداد بزرگ ورزشی را بر عهده دارند.
برای  نیاز  مورد  ملزومات  و  تجهیزات  آمار  توجه،  جالب  نکات  از 
مسابقات است که اینگونه اعالم شده است: ۴۱۷ توپ فوتبال، ۲۰۰۰ 
توپ   ۶۷۲۰ گلبال،  رشته  برای  بند  چشم   ۴۰۰۰ کمان،  و  تیر  سیبل 
تنیس با ویلچر، ۶۴۸۰ توپ تنیس روی میز، ۳ میلیون و نیم وعده 

غذایی و ۱۰ هزار تخت خواب.
بیش از ۱۷۰ کشور در پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک که از ۷ 
تا ۱۸ سپتامبر به میزبانی ریودوژانیرو برگزار می شود، حضور دارند.

رژه کاروان ایران در افتتاحیه پارالمپیک 
20۱۶ ریو 

حاج رجب محمد زاده جانباز مشهدی به فیض عظمای شهادت نائل آمد.
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روستاي هنجن  امامزاده زينب خاتون۰۵

روستاي هنجن  امامزاده داود۰۶

محله مزيد آبادامامزاده يحيي و طاهر۰۷

بخش مرکزيامامزاده رقيه خاتون۰۸

 امامزاده مير احمد۰۹
السادات

روستاي جاريان

 امامزاده محمد و آقا علي۱۰
عباس

بخش امامزاده)شهر 
بادرود و خالدآباد(

روستاي بيدهندامامزاده سليمان۱۱

محله سرشکامامزاده سيد محمد۱۲

روستاي طامهامامزاده سيد فاضل۱۳

 امامزاده سيد جالل ۱۴
الدين مهدي

روستاي تکیه سادات

روستاي کمجان امامزاده ايوب۱۵

روستاي صالح آبادامامزاده سيد صالح۱۶

روستاي طامهامامزاده خواجه حافظ۱۷

 امامزاده  سلطان۱۸
حسين

روستاي ابيازن

 امامزاده  سلطان گروه۱۹
آباد

روستاي اوره

روستاي ابيانهامامزاده زبيده خاتون۲۰

روستاي ابيانهامامزاده يحيي و عيسي۲۱

مرکز شهرامامزاده بابا مير۲۲

روستاي خفرامامزاده احمد۲۳

روستاي فريزهندامامزاده سيد جعفري۲۴

 امامزاده کعبه بزرگ و۲۵
کعبه کوچک

روستاي طاهر آباد

روستاي ميالجردامامزاده علي۲۶

 امامزاده سيد حسن۲۷
واقف

محله افوشته

محله وشوشادامامزاده سيد محمد۲۸

نطنز مسجد جامعشيخ عبدالصمد۲۹

محله علياءامامزاده عبدالصمد۳۰

محله علياءامامزاده عبداله۳۱

روستاي طارامامزاده بابا عبداهلل۳۲

محله ريسهامامزاده علي بک۳۳

روستاي فريزهندامامزاده صاحب منبر۳۴

روستاي برزرودامامزاده سيد اسماعيل ۳۵

۵ ذی القعده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه
هنگامی که از زندگی خسته ای ، دلت از زندگی دنیایی می 
گیرد ، مشکلی داری ، به زیارت امامزاده می روی و با تمام 

وجود ، یاری طلب می کنی.
می  خود  برای  پناهگاهی  را  امامزادگان  گرفتاری  هنگام  در 
دانی ، به سراغ آنها می روی به راز و نیاز می پردازی و یقین 

دارای که به فریادت می رسند.
با رفتن به زیارت امامزادگان و با دعا و نیایش به آرامش می 
رسی به همین جهت اماکن متبرکه پناهگاهی برای دستیابی 

به آرامش است.
پنجم ذیقعده در تقویم به عنوان روز تجلیل از امامزادگان و 
بقاع متبرکه نامگذاری شده ، تکریم امامزادگان ابراز محبت 
به پیامبر اکرم )ص( است چرا که احترام به فرزندان رسول 

اکرم سالم اهلل علیها ، احترام به خود پیامبر است.
و  تقوا   ، به خاطر محبوبیت  امامزادگان در پیشگاه خداوند 
معنویت صاحب قرب و منزلت رفیعی بوده و از جایگاه باالیی 

برخوردارند.
حضرت آیت اهلل العظمی بهجت فومنی در رابطه با امامزادگان 
می گوید: توسالت خیلی نافع است، به این امامزاده ها زیاد 
سر بزنید، ، از محبت اهل بیت نباید دست برداشت ، همه 

چیز در محبت است ، اگر چیزی داری از محبت است.
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در رابطه با تکریم امامزادگان بیان 
می کند : واقعیت این است که امامزادگان در سراسر کشور 
هنگامی  که  چرا   ، روند  می  شمار  به  مردم  برای  پناهگاهی 
درگاه  به  توسل  بخواهند  و  بیاید  پیش  مردم  برای  مشکلی 
خدا پیدا کنند برای حل مشکالتشان به سراغ آنها می روند 

اثر می گذارد و هم روحیه  آنها  و یقین داریم که در روحیه 
می دهد و هم سطح تقوی را باال می برد و هم حالت توبه 
از گناه به آنها دست می دهد و این ها برکاتی است که از 
خانه  و  اکرم )ص(  پیغمبر  و  امامان  زیارت  از  و  امامزادگان 

خدا حاصل می شود.
برای  پناهگاهی  نیز  گیالن  در  متبرکه  بقاع  و  امامزاده   ۹۲۳
آرامش و آسایش مردم این خطه است به طوری که در ایام 
مختلف شاهد حضور زائران از مناطق مختلف استان و کشور 

هستیم.
امامزاده هاشم ، خواهر امام رضا )ع( و دانای علی در رشت، 
بی بی حوریه   ، اشرفیه  آستانه  اشرف  الدین  آقا سید جالل 
بندرانزلی ، امامزاده ابراهیم و اسحاق شفت ، امامزاده قاسم 
آستارا، آقا سید محمد سفید آستانه لنگرود ، امامزاده حنیفه 
امام  ترین  شاخص  جمله  از  الهیجی  زاهد  شیخ  و  رودبار 

زادگان و بقاع متبرکه استان گیالن است.
این که  بیان  با  امور خیریه استان گیالن  اوقاف و  مدیر کل 
مردم  آرامش  برای  پناهگاهی  متبرکه  بقاع  و  امامزادگان 
است ، گفت : امامزادگان در طول تاریخ از نظر فکری یکی از 

مهمترین مراکز علمی و فقهی شیعه بوده است.
با  گو  و  المسلمین ˈولی عادلیˈ در گفت  و  االسالم  حجت 
خبرنگار ایرنا ، افزود: مطالعه و بررسی زیارتگاه ها و اماکن 
مقدسه، یکی از راه هایی است که می تواند به شناخت تاریخ 

، جامعه و اعتقادات دینی مردم یک منطقه کمک کند.
صحیح  معرفی  با  توان  می  رو  این  از  داشت:  اظهار  وی 
آستان  فراوان  های  ظرفیت  از   ، جوان  نسل  به  امامزادگان 

مقدس آنها به عنوان قطب های فرهنگی و معنوی استفاده 
کرد.

و  )ع(  بیت  اهل  معارف  کردن  مطرح  که  این  بیان  با  وی 
اصالح  و  مذهبی  بنیه  تقویت  موجب  )ص(  پیامبر  ذریه 
اخالق و رفتار جامعه می شود ، خاطر نشان کرد: تجلیل از 
امامزادگان ابراز و اظهار مودت است و این کار عمل به وظیفه 
الهی و اجابت دعوت قرآن و رسول خداست. حجت االسالم 
و  معارف  ترویج  و  تبلیغ   : کرد  تصریح  عادلی  المسلمین  و 
فرهنگ اهل بیت )ع( شامل تقوی ، بندگی خدا ، برخورداری 
از مکارم اخالق ، تواضع ، خدمت به خلق ، دوری از اشرافگری 
و مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم اهداف تجلیل از جایگاه ائمه 

)ع( و امامزادگان است.
برنامه  از  گیالن  در  متبرکه  بقعه  و  امامزاده   ۹۲۳ بزرگداشت 
هاهای اجرایی به مناسبت روز تجلیل از امامزادگان و بقاع 

متبرکه است که در ایام دهه کرامت برگزار می شود.
در  گذشته  جمعه  امامزادگان  بزرگداشت  استانی  مراسم 
در  و  شد  برگزار  لنگرود  شهرستان  مالط  تن   ۱۲ امامزادگان 
آستانه   ، بندرانزلی  رودبار،   ، فومن  شامل  دیگر  شهرستان 
اشرفیه ، رشت ، الهیجان ، صومعه سرا ، رودسر و تالش در 

دهه کرامت برگزار می شود.
اول تا یازدهم ذیقعده مصادف با ششم تا شانزدهم شهریور 

دهه کرامت نامگذاری شده است.
از  تجلیل  روز  شهریور  دهم  با  مصادف  ذیقعده  پنجم 

امامزادگان و بقاع متبرکه نامگذاری شده است.

اماکن متبرکه 
شهرستان نطنز


