
WWW.ARMAGHANNEWS.COM

ويژه نامه ارمغان مهندسى ضمیمه است

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : 500 ناموتشماره ۲۲5 و ۲۲6

نیمه اول و نیمه دوم شهریور 1395

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقالب

به بهانه هفته دولت

المپیک و پارالمپیک ريو 2016درگذشت داوود رشیدیایران در اجالس سران جنبش عدم تعهداعترافات جسدسازی در انفجار نخست وزیری!
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین وصلی اهلل علی سیدنا محمد و آله 

الطاهرین و َصحبه المنتجبین

عزیز،  دانش آموزان  را خدمت همة شما  تحصیلی  آغاز سال 
به  که  خانواده هایی  و  فرهیختگان  همة  گرانقدر،  معلمین 
مدارس کشور برای آیندة فرزندانشان چشم دوخته اند، تبریک 

عرض می کنم.
بی تردید بهروزی یک ملت در سایة خرد و علم است و علم 
ایران  برای  ما  نیست.  خرد  و  تجربیات  انباشت  جز  چیزی 
آینده و آیندة ایران در مدارس باید تالش کنیم. گرچه اولین 
محیطی که کودک با آن آشنا می شود محیط خانواده است 
زندگی  آغاز  و  شدن  اجتماعی  مسیر  در  را  او  محیط  آن  و 
اجتماعی رهنمون می کند، اما محیط خانواده محیطی کاماًل 
کمتر  جامعه اش  واقعیت های  با  کودک  لذا  و  است  عاطفی 

آشنا می شود.
اولین محیطی که فرزندان ما با جامعه واقعی آشنا می شوند 

محیط مدرسه است. در محیط مدرسه است که دانش آموزان 
هم سن و سال های خود را در کنار مطالبات، نیازها و عواطف 
گوناگون مشاهده می کنند و برای اولین بار تنوع انسان ها و 

نیازها را مشاهده می کنند.
است.  بی پایان  تقریبًا  انسان ها  همة  مطالبات  و  نیازها 
امکانات و منابع در هر جامعه ای محدود است و اینجاست که 
تعارض مطالبات و خواست با امکانات موجود آغاز می شود 
قانون  و  مقررات  به  نیاز  ما  که  است  شرایطی  چنین  در  و 
آغاز  از مدرسه  باید  مداری  قانون  و  قانون  با  آشنایی  داریم. 
شود. در مدرسه است که همة دانش آموزان باید با حقوق و 
تکالیف خود آشنا شوند. قانون مجموعه ای از حقوق و تکالیف 

انسان ها در جامعه است.
مساوی  طور  به  آموختن  حق  از  بدانند  باید  دانش آموزان 
کرامت  و  احترام  از  بدانند  باید  دانش آموزان  برخوردارند؛ 
برخوردارند و همه از امکانات مدرسه به طور مساوی برخوردار 
خواهند بود؛ دانش آموزان باید بدانند از عواطف معلم و مدیر 

به طور یکسان برخوردار هستند.

بدانند  باید  پرورش  و  آموزش  مسئولین  و  معلمین  همة 
نگاهشان نسبت به دانش آموزان باید نگاه یکسانی باشد. 
سیاسی  گروه  به  تعلق  و  چهره  نژاد،  نام  به  تفاوتی  نباید 
خاص در محیط آموزش و پرورش وجود داشته باشد. تمام 
باید  متوسطه  دوران  پایان  تا  اول  کالس  از  دانش آموزان 

بدانند از امنیت جسمی و روحی در مدرسه برخوردارند.
به  که  دهد  اجازه  خود  به  نباید  مدیری  و  معلم  هیچ 
دانش آموزی توهین کند و با لحن و کالم درشت با دانش آموز 
صحبت کند. اهانت به دانش آموز اهانت به کل ملت ایران 
است. همة دانش آموزان فرزندان این مرز و بوم هستند. من 
از تنبیه جسمی سخنی نمی گویم که قطعًا وجود ندارد که اگر 
خدای ناکرده در گوشه ای از کشور دولت تدبیر و امید با تنبیه 
برخورد  آن  با  وجه  اشد  با  شود  آموز  مواجه  دانش  جسمی 

خواهد شد.
باشند،  آشنا  خودشان  حقوق  به  کاماًل  باید  ما  دانش آموزان 
البته در کنار تکالیفشان؛ از جمله نظم کالس، احترام به معلم، 
احترام  کالسی  هم  به  کالس  داخل  خواندن،  درس  درست 
گذاشتن و این که هیچ دانش آموزی حق ندارد با هم کالسی 

خود به دعوا یا مشاجره بپردازد.
دانش آموز باید بداند که اگر از مسیر اعتدال، اخالق و قانون 
فاصله گرفت باید عواقب و تبعات آن را بچشد و بداند تخلف 
از قانون دارای تبعات خواهد بود. دانش آموز باید بداند که 
اگر حقش تضییع شد حق دارد که اعتراض کند. حق اعتراض 
دانش آموز باید از مدرسه آغاز شود و اگر اعتراض او به معلم 
تأثیر نگذاشت، باید بداند که می تواند این شکایت و اعتراض 
را با مدیر مطرح کند و در غیر این صورت باید بداند که در 

مراحل بعد می تواند در مناطق اعتراض خود را مطرح کند.
حق اعتراض آغاز شکوفایی کرامت و عظمت انسان است و ما 
باید از مدرسه آغاز کنیم و این می تواند جامعه ما را به سمت 
قانون مداری سوق دهد. سعادت و بهروزی یک ملت در سایه 
از قانون  قانون مداری است. استبداد و خودکامگی در کشور 

گریزی آغاز می شود.
درخواست من از همه فرهنگیان کشور آن است که در محیط 
مدرسه کمک کنند تا دانش آموزان بهتر و راحت تر با زندگی 
اجتماعی خود آشنا شوند و به تکلیف، وظیفه، حق و حقوق 

خود آشنایی بیشتری پیدا کنند.
کار  به  شروع  سال  اولین  تحصیلی  سال  آغاز  در  می خواهم 

دولت تدبیر و امید به عرض فرهنگیان برسانم.
دهید.  تشکیل  کتاب  زنگ  که  است  این  من  درخواست 
به کتاب خواندن و توضیح  یا ماه  را در طول هفته  ساعتی 
آنچه دانش آموز در کتاب یافته است اختصاص دهید. جامعه 
آشنایی  و  خواندن  دارد.  فاصله  کتاب خوانی  و  کتاب  از  ما 

در  معمواًل  شود.  آغاز  مدرسه  اول  کالس  از  باید  کتاب  با 
کشورهای پیشرفته دانش آموزان سال های اولیه دبستان هر 
هفته چند کتاب می خوانند و خالصة کتاب را در فرصتی برای 

همکالسی های خود بیان می کنند.
تالش کنیم فرهنگ شفاهی را به فرهنگ کتبی تبدیل کنیم. 
بسیاری از مردم جامعه ما می توانند خواست خود را با زبان 
و  بیاورند  کاغذ  روی  قلم  با  را  آن  ندارند  توان  اما  کنند  بیان 
پامال  کاستی  و  نقص  همین  سایه  در  مردم  حقوق  چقدر 
آن.  سنتی  معنای  به  نه  کنیم؛  احیا  را  انشا  زنگ  می شود. 
کند  نقد  از معلمش  انشای خود  در  اول  دانش آموز  بگذارید 
از کاستی مدرسه اش بگوید و برای بهتر شدن مدرسه اش  و 
پیشنهاد بدهد. به دانش آموز اجازه دهید در انشای خود از 
نقایص  دهد.  پیشنهاد  او  به  و  کند  انتقاد  جمهورش  رئیس 
می داند،  کشورش  رئیس جمهور  کار  در  که  را  کاستی هایی  و 
را  انشاها  گونه  آن  مدارس  و  بنویسد  می فهمد،  و  می بیند 
با  رئیس جمهور  رابطه  تا  کنند  ارسال  جمهوری  ریاست  برای 
بیشتر  و  بیشتر  بوم  و  مرز  این  عزیز  فرزندان  دانش آموزان، 

شود.
دوران  در  مخصوصًا  دهید.  تشکیل  گفتگو  زنگ  پایان  در 
متوسطه یا شاید در سال های پایانی دبستان. بگذارید گفتگو 
مؤدبانه  نقد  گفتن،  سخن  یکدیگر  با  کردن،  مباحثه  کردن، 
کرسی  آن  بیاموزند.  دانش آموزی  دوران  از  همه  را  کردن 
آزاداندیشی ای را که رهبری معظم انقالب بر آن تأکید کردند 
وزارت  و  فرهنگ  وزارت  به  من  کنید.  شروع  گفتگو  زنگ  از 
آموزش و پرورش پیشنهاد می کنم که این زنگ را در ساعتی 
از هفته یا ماه بگنجاند و بعد جزو مواد درسی ای که نمره دارد 
قرار دهد. بگذارید دانش آموزان ما به بحث، مباحثه و ضارب 

آرا از آغاز تحصیالتشان آشنا و آشناتر شوند.
قاعدتًا رسم بر این بود که در روز آغاز تحصیلی سؤالی هم به 
عنوان سؤال مهر مطرح می  شده که دانش آموزان عزیز دربارة 
آن مطالبی را می نوشتند و می فرستادند و بهترین ها برگزیده 

می شدند.
سؤال من این است؛ عزیزان من، دانش آموزان سراسر کشور؛ 
اگر پدر شما رئیس جمهور باشد چه اقدامی را به او توصیه 
می کنید که بتواند اعتدال و میانه روی را در همة ابعاد زندگی و 
اجتماعی جامعه ایران بگستراند؟ در ضمن این سؤال، رئیس 
را به  او  افتخار کند که همة دانش آموزان  جمهور می خواهد 

عنوان پدری بدانند و ببینند.
درود و سالم بر همة دانش آموزان، معلمان، فرهنگیان و همة 
یاد دهندگان و  به علم، علم آموزی، علم آموزان،  آنهایی که 

معلمین ارج می نهند.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

متن کامل سخنرانی  دکتر روحانی در 
مراسم بازگشایی مدارس کشور



Email : info@armaghannews.com
website : www.ARMAGHANNEWS.com2 شماره 225 و 226

شهریور  1395 سیاسیارمغان

منبع : خبرگزاری فارس

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
آقای  دیدار  در  )چهارشنبه(  امروز  صبح  اسالمی 
دولت  هیأت  اعضای  و  رئیس جمهور  روحانی 
دولت  تالش های  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن 
برای  مغتنم  فرصتی  را  دولت  هفته ی  یازدهم، 
انجام گرفته  کارهای  از  مردم  به  گزارش  ارائه ی 
هفت  قالب  در  را  مهمی  نکات  و  خواندند 
مقاومتی«،  »اقتصاد  زمینه های  در  سرفصل 
»سیاست خارجی«، »علم و فناوری«، »امنیت«، 
»فرهنگ«، »برنامه ی ششم« و »فضای مجازی« 
به عنوان اولویت های اصلی کشور و نقشه ی راه 

دولت یازدهم در یک سال پیش رو بیان کردند.
دولت،  هفته ی  تبریک  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
»الگوی  به عنوان  را  باهنر  و  یاد شهیدان رجایی 
اخالص، پرکاری و مردمی بودن« گرامی داشتند 
تطهیر  برای  تالش ها  برخی  به  اشاره  با  و 
بودند،  جنایت  این  عامل  که  روسیاه  منافقان 
برای  تا  دارند  تالش  برخی  متأسفانه  افزودند: 
این جنایتکارانی که هزاران نفر از مردم عادی تا 
مسئوالن و شخصیت های برجسته را به شهادت 
چهره ی  و  ایجاد  مظلومیت  فضای  رساندند، 
کنند  را خدشه دار  )رحمه اهلل(  راحل  امام  نورانی 
نتیجه  به  مغرض  و  خبیث  دست های  این  اما 
ناکام خواهند  نخواهند رسید و همانند گذشته 

ماند.
گزارش  به  سپس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
رئیس جمهور و برخی اعضای دولت، از اقدامات 
این  کردند:  خاطرنشان  و  اشاره  انجام گرفته 
اطالع  به  باید  و  بودند  خوب  بسیار  گزارش ها 
مردم رسانده شود، زیرا سرمایه ی اصلی، مردم و 

اعتماد و امید آنان است.
مجریه  قوه ی  به وسیله ی  کشور  اداره ی  ایشان 
و  مسائل  تنوع  و  گستردگی  به  توجه  با  را 
بسیار  مشکالت،  همچنین  و  فراوان  انتظارات 
سخت دانستند و با اشاره به گذشت سریع سه 
سال از عمر دولت یازدهم گفتند: دولت باید با 
برنامه ریزی و جدیت، حداکثر بهره برداری را برای 

کار و تالش در یک سال باقیمانده انجام دهد.
رهبر انقالب اسالمی دولت را به دوری از حواشی 
به خصوص در ماه های آینده که همراه با مباحث 
انتخاباتی است، توصیه کردند و افزودند: دولت 
بحث های  سرگرم  را  خود  به هیچ وجه  نباید 
کاری،  روِز  آخرین  تا  باید  بلکه  کند  انتخاباتی 
برای کار، تالش و حل مشکالت برنامه ریزی کند 
و بهترین تبلیغ برای دولِت در رأس کار، اقدام و 

عمل آن دولت است.
ایشان همچنین هفته ی دولت را فرصتی مغتنم 
برای ارزیابی منصفانه ی عملکرد دولت از جانب 

مردم و نخبگان دانستند و گفتند: انتقاد، ضرری 
با  همراه  و  منصفانه  باید  انتقاد  این  اما  ندارد 

ارائه ی راهکار صحیح باشد.
نکات  بیان  از  بعد  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مقدماتی، هفت سرفصل را به عنوان اولویت های 
بیان  یازدهم  دولت  راه  نقشه ی  و  کشور  اصلی 

کردند.
»مسائل اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی«، اولین سرفصلی بود که رهبر انقالب 
و  امروز مشکالت  گفتند:  و  کردند  بیان  اسالمی 
گره های اقتصادی، مسئله ی اول کشور است که 
باید حل شوند و حل آنها در گرو اجرای صحیح و 

دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
گزارش  از  قدردانی  با  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
فعالیت ها  درخصوص  رئیس جمهور  اول  معاون 
مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  اقدامات  و 
همه ی  قدم به قدم  و  جدی  پیگیری  لزوم  بر 
طرح ها تا رسیدن به مرحله ی آخر تأکید کردند 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  افزودند:  و 
گسترده ی  و  پرحجم  فعالیت های  همه ی  باید 
را  خصوصی  و  دولتی  بخش های  در  اقتصادی 
فعالیت ها،  این  همه ی  که  کند  مراقبت  و  رصد 

همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند.
ایشان تأکید کردند: باید قاطعانه مانع از ادامه ی 
با  غیرهمسو  اقتصادی  برنامه های  یا  طرح ها 

سیاست های اقتصاد مقاومتی شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه برای اجرای 
همه ی  باید  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
و  کشاورزی  بخش های  در  کشور  ظرفیت های 
صنعت به میدان آورده شوند، خاطرنشان کردند: 
سیاست های  شدن  عملی  مهم  الزامات  از  یکی 
با  که  است  »گفتمان سازی«  مقاومتی،  اقتصاد 
از  آن  تأثیرات  و  این سیاست ها  تبیین صحیح 

جانب مسئوالن، امکان پذیر است.
علمی  حرکت  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
سال های اخیر کشور و پیشرفت ها در بخش های 
هوافضا، نانو، هسته ای و زیست فناوری را ناشی 
از گفتمان سازی حرکت علمی و نهضت نرم افزاری 
در ۱۲ سال گذشته دانستند و خاطرنشان کردند: 
چنین  باید  هم  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  در 

گفتمانی در جامعه شکل بگیرد.
سیاست های  اجرای  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
از  فراتر  اقداماتی  نیازمند  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصادی  عرصه ی  در  دولت  متعارف  کارهای 
سیاست های  شدن  عملی  برای  افزودند:  است، 
از  خارج  و  کاری جهشی  باید  مقاومتی  اقتصاد 

رواِل کارهای روزمره و متعارف انجام شود.
اختیارات  »واگذاری  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
تسهیالت  »هدایت  استان ها«،  به  تصمیم گیری 
بانکی و همچنین حجم عظیم نقدینگی به سوی 
»پرداخت  صادراتی«،  »مشّوق های  تولید«، 
»توجه  و  کشاورزی«  محصوالت  بهای  به موقع 
ازجمله  را  تبدیلی«  صنایع  و  روستاها  به  جدی 
شدن  عملی  برای  ممکن  و  اساسی  اقدامات 

سیاست های اقتصاد مقاومتی خواندند.
»مقررات  و  »دیوان ساالری«  موضوع  ایشان 
کارآفرینان«  و  تولیدکنندگان  برای  دست وپاگیر 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  موانع  از  یکی  را 
از  دیگر  یکی  افزودند:  و  برشمردند  مقاومتی 
از  حمایت  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  الزامات 

شرکت های دانش بنیان است.
طرح هایی  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 

که در داخل به وسیله ی شرکت های دانش بنیان 
به شرکت های خارجی  نباید  اجرا هستند،  قابل 

داده شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به سرفصل دوم یعنی 
»سیاست خارجی« پرداختند و با اشاره به اینکه 
سیاست خارجی یکی از اولویت های دولت آقای 
روحانی بوده است، افزودند: من با این موضوع 
موافقم و همواره معتقد به کار دیپلماسی بوده ام 
و  مناسب  به صورت  را  دیپلماسی  توان  باید  اما 

متوازن در دنیا توزیع کرد.
آسیا،  کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
آفریقا و آمریکای التین باید سهم مناسب خود 

را در سیاست خارجی کشور داشته باشند.
فعال  موضع  اّتخاذ  ضرورت  بر  تأکید  با  ایشان 
در سیاست خارجی، گفتند: در مسائلی همچون 
مسائل منطقه که بسیار پیچیده و درهم تنیده 
است، باید با دقت و هوشیاری و قدرت فکر، و 

فعال و اثرگذار وارد میدان شد.
از  استفاده  لزوم  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ظرفیت دیپلماسی برای پیشرفت اقتصاد را نیز 

مورد تأکید قرار دادند.
به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
در فضای  رفتارهای ظاهری  بودن  اتکا  غیرقابل 
دیپلماسی  در  که  تنها چیزی  گفتند:  دیپلماسی، 
می تواند مورد اعتماد قرار گیرد، کار ثابت، ُمسّلم، 

امضاشده و قابل احتجاج است.
بدحسابی  از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
آموخت،  تجربه  برجام،  در قضیه ی  آمریکایی ها 
می آموزد  ما  به  تجربه  این  کردند:  خاطرنشان 
که به وعده های هیچ یک از دولت ها در آمریکا 
وعده ی  مقابل  در  نباید  و  کرد  اعتماد  نمی توان 

آنها اقدام نقد انجام داد.
من  انتقاد  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
طرف  خباثت  و  بدعهدی  به  برجام  موضوع  به 
زیرا  خودمان؛  عناصر  نه  می شود  مربوط  مقابل 
توان خود تالش  اندازه ی  به  ما  مذاکره کنندگان 
شبانه روزی انجام دادند و ما قدردان این زحمات 

هستیم.

رهبر انقالب اسالمی در ادامه ی سخنان خود به 
موضوع »علم و فناوری« به عنوان سرفصل سوم 
کشور  گفتند:  و  کردند  اشاره  دولت  راه  نقشه ی 
برای پیشرفت نیازمند علم و فناوری است و در 
این  در  خوبی  پیشرفت های  گذشته  سال های 

عرصه به دست آمد.
کاهش  از  انتقاد  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اخیر،  سال های  در  علمی  حرکت  رشد  شتاب 
خاطرنشان کردند: سرعت حرکت علمی در دنیا 
باال و فاصله ی ما نیز با پیشرفت علمی دنیا زیاد 
عقب ماندگی  این  جبران  برای  بنابراین  است، 
حرکت  رشد  شتاب  افزایش  جز  چاره ای  هیچ 
علمی وجود ندارد و باید گفتمان پیشرفت علمی 

در کشور ادامه یابد و متوقف نشود.
بودجه ی  افزایش  لزوم  بر  همچنین  ایشان 
پژوهشی دانشگاه ها و پرداخت کامل بودجه ی 
و  دانشگاه  ارتباط  همچنین  و  کنونی  ناچیز 

صنعت تأکید کردند.
به  اسالمی  انقالب  رهبر  که  سرفصلی  چهارمین 

آن اشاره کردند، موضوع »امنیت« بود.
لطف  به  گفتند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
خداوند و با تالش و زحمات قابل تقدیر نیروهای 
منطقه  کشورهای  درحالی که  امنیتی  و  نظامی 
از یک  ناامنی هستند، کشور  از حوادث و  مملو 

سپر امنیتی مستحکمی برخوردار است.

ایشان »روحیه ی انقالبی و دینی مردم« را یکی 
کشور  مستحکم  امنیتی  سپر  اصلی  عناصر  از 
دانستند و تأکید کردند: به هیچ وجه نباید در این 

سّد دفاعی ملی خللی ایجاد شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه تشکیالت 
نظامی و امنیتی کشور یکی دیگر از عناصر سپر 
امنیتی مستحکم کشور است، خاطرنشان کردند: 
باید همواره به این تشکیالت کمک شود و مورد 

تشویق نیز قرار گیرند.
امکانات  و  آیت اهلل خامنه ای، تجهیزات  حضرت 
دفاعی کشور را سومین عنصر ایجاد سپر امنیتی 
توان  افزایش  از  دشمن  افزودند:  و  خواندند 
بنابراین  است؛  نگران  کشور  موشکی  و  دفاعی 
آن  از  و  کمک  دفاعی  توان  افزایش  به  باید 

حمایت کرد.
که  بود  سرفصلی  پنجمین  »فرهنگ«  مسئله ی 
رهبر انقالب اسالمی به عنوان یک اولویت بسیار 
مهم کشور بر آن تأکید کردند و افزودند: فرهنگ 
شامل ادبیات، هنر، سبک زندگی، رفتار و اخالق 
اجتماعی است و دستگاه های فرهنگی در تمام 

این بخش ها مسئولیت و وظیفه دارند.
ایشان افزودند: بنده طرفدار جزم اندیشی، فشار 
به  بلکه  نیستم  فرهنگ  عرصه ی  در  اختناق  و 
آزاداندیشی  اما  دارم  راسخ  اعتقاد  آزاداندیشی 
به معنای ولنگاری و اجازه دادن به دشمن برای 

لطمه زدن نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به انجام اغلب 
جوانان  به دست  کشور  مفید  و  خوب  کارهای 
که  کردند  را مطرح  این سؤال  انقالبی  و  مؤمن 
چرا باید تئاتر یا فیلمی تولید شود که تیشه به 

ریشه ی ایمان این جوان بزند؟
دستگاه های  عملکرد  اسالمی،  انقالب  رهبر 
و  »آفندی«  سطح  دو  هر  در  را  فرهنگی 
»پدافندی« ضعیف ارزیابی کردند و با تأکید بر 
به عرصه های متنوع فرهنگی  پرداختن  اهمیت 
سوابق  و  انگیزه ها  گرفتن  درنظر  همچنین  و 
نباید  آیا  افزودند:  فرهنگی،  شخصیت های 
مسئوالن فرهنگی، آن کسی را که عمرش را در 
به  گذرانده  اسالمی  انقالب  و  دین  به  خدمت 
دین  راه  در  قدمی  خود  عمر  تمام  در  که  فردی 
و انقالب برنداشته و حتی گاهی ضربه نیز زده 

است، ترجیح بدهند؟
این  جمع بندی  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
باید روحیه ی  سرفصل تأکید کردند: در فرهنگ 
عادالنه وجود  برنامه ریزی  با  آزاداندیشی همراه 
داشته باشد و با هدایت و کمک به رویش های 

خوب جلوی ضربات فرهنگی گرفته شود.
ششمین سرفصل از اولویت های کشور و نقشه ی 
ششم  برنامه ی  »اهمیت  موضوع  دولت،  راه 

توسعه و لزوم تسریع در نهایی کردن آن« بود.
ایشان با اشاره به تأخیر در ارائه ی برنامه ی ششم 
هماهنگی  توسعه،  برنامه های  افزودند:  توسعه، 
و هم افزایی ایجاد می کنند و همچون حلقه های 
یک زنجیر، کشور را به اهداف برنامه ی چشم انداز 
می رسانند؛ بنابراین با پیش بردن سریع برنامه ی 

ششم، نگذارید کار بیش از این متوقف شود.
از  سرفصل  هفتمین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
»فضای  مسئله ی  را  دولت  به  خود  توصیه های 
مجازی،  فضای  گفتند:  و  خواندند  مجازی« 
غیرقابل  و  وسیع  بسیار  رشد،  به  رو  دنیایی 
توقف است که فرصت های بزرگ و در عین حال 
داشته  همراه  به  می تواند  هم  را  تهدیدهایی 

باشد.
ایشان با تأکید بر ضرورت استفاده ی حداکثری 
از فرصت های فضای مجازی و دفع تهدیدهای 
آن، هدف از تشکیل شورای عالی فضای مجازی 
را همین مسئله بیان و خاطرنشان کردند: باید 
در ایجاد شبکه ی ملی اطالعات و راه اندازی آن 

تسریع شود.
سخنان  پایانی  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
خود به موضوع حقوق های نجومی اشاره کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه نباید 
خاطرنشان  کرد،  عبور  به آسانی  قضیه  این  از 
کردند: اعتماد مردم در این قضیه ضربه ی فراوانی 
و جوانان تحصیلکرده،  مردم  زیرا  است،  خورده 
دریافت های  این  با  را  خود  دریافت های 
را  سؤال  این  و  می کنند  مقایسه  غیرعادالنه 

می پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به 
دلیل انجام کدام کارویژه این حقوق ها پرداخت 

شده است؟
برخورد  و  راسخ  عزم  لزوم  بر  تأکید  با  ایشان 
قاطع با مسئله ی حقوق های نجومی در تمام قوا 
و سازمان ها افزودند: در موارد بجا و الزم، قوه ی 
قضائیه نیز باید ورود و با متخلفان برخورد کند.

گزارشی  در  روحانی  آقای  دیدار  این  ابتدای  در 
مقاومتی  اقتصاد  اهمیت  بر  دولت،  اقدامات  از 
اقتصادی«  آرامش  ثبات و  تأکید کرد و »ایجاد 
را بزرگ ترین دستاورد دولت در سه سال گذشته 

دانست.
وی با ابراز امیدواری در رسیدن به رشد اقتصادی 
پنج درصدی در سال جاری، دستاورد دیگر دولت 
زمینه ی  در  افزود:  و  خواند  ملی  تولید  رشد  را 
نفت و گاز از تولید یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه 
نفت و میعانات گازی، به دو میلیون و ۵۷۹ هزار 

بشکه در روز رسیده ایم.
وی همچنین از افزایش تولید نفت از ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار بشکه به ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه 

خبر داد.
درصدی   ۱۵.۵ رشد  به  اشاره  با  روحانی  آقای 
تولید  در  امسال  کرد:  خاطرنشان  کشاورزی،  در 
گندم به خودکفایی رسیدیم و ذخایر گندم کشور 
به ۱۴ میلیون تن افزایش یافت که این اتفاق، 

بی سابقه است.
رئیس جمهور گفت: در این دولت، ۴۵۷ کیلومتر 
ریل گذاری شده و ۷۰۰ کیلومتر دیگر نیز در دست 

اقدام است.
وی با اشاره به فعالیت ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان 
طریق  از  گفت:  آنها  به  تسهیالت  ارائه ی  و 
شرکت های دانش بنیان، ۴۰ هزار فرصت شغلی 

ایجاد شده است.
مشکالت  به  اشاره  با  همچنین  روحانی  آقای 
مسئله ی  را  کنونی  معضل  مهم ترین  اقتصادی، 
اشتغال خواند و گفت: برای حل کامل مسئله ی 
بیکاری نیازمند ایجاد اشتغال برای یک میلیون 

نفر در سال هستیم.
»بدهی دولت به بانک ها«، »کمبود منابع آبی«، 
زیست«،  محیط  حوزه ی  در  جدی  »معضالت 
»بهره وری  بازنشستگی«،  صندوق  »مشکالت 
مصارف  و  منابع  در  تعادل  »عدم  نامناسب«، 
منابع  و  نفتی  درآمدهای  »کاهش  و  بودجه« 
درآمدی«، از دیگر مشکالتی بود که رئیس جمهور 
به آن اشاره کرد و افزود: باید همه ی قوا و ارکان 
کشور کمک کنند تا بتوانیم با اجماع نظر از این 

مشکالت عبور کنیم.
معاون  جهانگیری  آقای  دیدار  این  در  همچنین 
اول رئیس جمهور با اشاره به ۱۲۰ برنامه و طرح 
مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  مصوب 
افزود: سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی 
در سطوح عالی همه ی وزارتخانه ها، دستگاه ها 
و استانداری ها با نظم و جدیت در حال پیگیری 
است و امروز با قاطعیت می توان گفت اقتصاد 

کشور به حرکت درآمده است.
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  آقایان 
وزیر  ربیعی  نفت،  وزیر  زنگنه  رئیس جمهور، 
راه  وزیر  آخوندی  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
و  رئیس جمهور  معاون  نوبخت  و  شهرسازی  و 
از  برنامه و بودجه، گزارش هایی  رئیس سازمان 
مجموعه تالش های صورت گرفته در بخش های 

مختلف دولت بیان کردند.
امامت  این دیدار نماز ظهر و عصر به  پایان  در 

رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقالب
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اشاره
دو  شهادت  مناسبت  به  شهریورماه،  اول  هفته 
دولت مرد بزرگ انقالب اسالمی، شهید محمدعلی 
االسالم  و شهید حجت  )رئیس جمهور(  رجایی 
)نخست  باهنر  محمدجواد  دکتر  والمسلمین 
وزیر( هفته دولت نام گرفته است. در طی این 
هفته، مردم با عملکرد و دستاوردهای دولت در 
زمینه های گوناگون عمرانی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی آشنا می شوند. هیئت دولت با توجه 
به وصیت نامه سیاسیـ  الهی امام خمینی رحمه 
اهلل و رهنمودهای مقام معظم رهبری، می کوشد 
در زمینه های گوناگون به موفقیت های بیشتر 
و مهم تری دست یابد و آینده بهتری برای ملت 

بزرگ و پرافتخار ایران به وجود آورد.
هفته دولت

و  تلخ  های  نشیب  و  فراز  ملت،  هر  تاریخ  در 
سرنوشت  کننده  تعیین  که  دارد  وجود  شیرینی 
و سازنده فرهنگ آن ملت است. نظام جمهوری 
اسالمی در ایران به رهبری بزرگ مردی که جهان 
جان  نیز  است،  دیده  خود  به  کمتر  را  او  مانند 
فشانی فرزندان فداکار این مرز و بوم، بزرگ ترین 
بخش تاریخ ماست که خاطرات تلخ و شیرین 
دو  میان، شهادت  این  در  دارد.  در دل  بسیاری 
به  که  باهنر  و  رجایی  اسالم،  فداکار  شخصیت 
شهادت  از  فصلی  منافقان سوختند،  کین  آتش 
را به نام »هفته دولت« در تاریخ انقالب گشوده 
است. علت نام گذاری چنین هفته ای این است 
که دولت شهید رجایی، نخستین دولت و مکتبی 
بود که پس از حاکمیت لیبرال ها بر کشور، عهده 
دار امور گردید. این دولت در آن دوره بحرانی، 
بیش ترین حد تالش و کوشش را برای خدمت 
تا  از خود نشان داد،  انقالب  به اهداف مقدس 

آنجا که جان خویش را سر آن نهاد.
رجایی و باهنر از زبان هم رزم

اخالقی  های  ویژگی  درباره  رهبری  معظم  مقام 
»شهید  فرماید:  می  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
باهنر، مرد بی تظاهری بود که هیچ کس از ظاهر 
اندیشه  و  باطن و ذهن  در  او نمی فهمید  آرام 
متفکرین  از  یکی  وی  گذرد.  می  چه  او  مّواج 
بود.  انقالب  های  ایدئولوگ  و  ها  تئوریسین  و 
زیادی  کتاب های  و  داشت  زیادی  نوشته های 
را تنظیم کرده بود....ارتباطات نزدیکی با شهید 
مطهری و شهید بهشتی داشت و هر دوی اینها، 
برای عظمت فکری و قدرت تفکر عملی او ارزش 
زیادی قائل بودند... نقش شهید رجایی و باهنر 
بنی  منافقانه  و  لیبرالی  نمودن ماهیت  افشا  در 
صدر، بسیار برجسته بود. البته شهید رجایی در 
مورد  این  در  باهنر  بعد هم شهید  و  اول  درجه 
نقش داشتند. شهید رجایی با صبر خود و متانت 
های  رنج  و  دردها  قبول  با  و  عظیم  حوصله  و 
قلبی و غیر قابل افشایی که داشت، توانست ـ با 
تعبیر خود منـ  با نرمش قهرمانانه ای، بنی صدر 

خائن را افشا و رسوا کند و به زمین بکوبد«.
کارنامه رجایی و باهنر

رأی  مجلس  از  رجایی  شهید  دولت  که  زمانی 
مردم  کرد،  شروع  را  خود  کار  و  گرفت  اعتماد 
در  موقت،  دولت  عملکرد  از  نگران  و  ناراضی 
قلب  عقده  که  گشتند  می  وزیری  نخست  پی 

هیجانی  و  شور  انقالب  به  و  بگشاید  را  آنها 
خط  یک  که  بود  حالی  در  این  ببخشد.  دوباره 
و حجاب  ها  نقاب  زیر  در  لیبرالیستی خطرناک 
از  را  های گوناگون، می کوشید انقالب اسالمی 
مسیر خود منحرف کند، آن را از حرکت باز دارد 

و به نابودی بکشاند.
شهیدان رجایی و باهنر توانستند عشق و ایمان 
را به مردم ارزانی کنند و خدمات شایانی به همه 
مردم به ویژه محرومان ارائه دهند که برکات آن 

تا کنون نیز ادامه دارد.
ارزیابی حادثه شهادت

شهادت  از  بعد  سال  یک  رهبری،  معظم  مقام 
این  ارزیابی  مورد  در  باهنر،  و  رجایی  مظلومانه 
حادثه می فرماید: »ما امروز از این حادثه درس 
اهداف  پیشبرد  برای  انقالب  که ضد  گیریم  می 
قداست  به  هایی  چهره  است  حاضر  خودش، 
رجایی و باهنر را به آن شکل فجیع نابود کند. ما 
می فهمیم که ضد انقالب با چهره های منافقانه 
ای حاضر است در همه جا و حتی اتاق کار شهید 
را  جنایتی  وسیله،  این  به  و  کند  نفوذ  رجایی 
انجام دهد؛ در صورتی که شهید، با همه زیرکی 
او  منافقانه  چهره  و  نشناسد  را  او  هوشیاری  و 
در  را  حادثه  این  ما  دهد.  تشخیص  نتواند  را 
تاریخ گذاشتیم، اما یک بایگانی بسته و متروک 
ماست  مقابل چشم  در  لحظه  هر  بلکه  نیست، 
بارها  از آن عبرت بگیریم و همچنان که  باید  و 
گفتیم، خودمان را برای سرنوشت افتخارآمیز و 

غرورآمیز این دو شهید عزیز آماده کنیم«.
پیام امام رحمه اهلل به مناسبت شهادت

شهادت  مناسبت  به  اهلل  رحمه  خمینی  امام 
قیام  که  فرمود: »ملتی  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
کرده است در مقابل همه قدرت های عالم، ملتی 
که برای اسالم قیام کرده است، برای خدا قیام 
کرده  قیام  احکام  پیشرفت  برای  است،  کرده 
است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند؛...

شهید  که  افرادی  این  خود  و  واقعه  خود  گرچه 
شده اند، در نظر همه ما عزیز و ارجمندند.آقای 
رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که 
فاسد  های  قدرت  با  نبرد  های  جبهه  در  هم  با 
هم جنگ و هم رزم بودند. مرحوم رجایی به من 
گفتند که من بیست سال است که با آقای باهنر 
همراه بودم و خدا خواست که با هم از این دنیا 

به سوی او هجرت کنند«.
نیاز بشر به حکومت

و  حدود  که  قانون  وجود  اجتماعی،  زندگی  در 
امری  کند،  تعیین  را  افراد  اجتماعی  وظایف 
پشتوانه  بدون  قانون  سویی،  از  است.  ضروری 
فرد  است  الزم  رو،  این  از  ندارد.  تأثیر  اجرایی، 
به  با  و  کنند  نظارت  قانون  اجرای  بر  گروهی  یا 
کارگیری ابزارهای الزم، زمینه اجرای آن را فراهم 
آورند. این امر همان حکومت و رهبری جامعه 
و  ساده  اشکال  با  تاریخ،  طول  در  که  است 

پیچیده در میان بشر معمول بوده است.
اندیشه دولت در شریعت و فقه

دین، دعوت به اجتماع و دولت را از زمان حضرت 
نوح علیه السالم آغاز کرده و برای نخستین بار 

بر تشکیل جامعه و دولت تأکید ورزیده است.
اال  اله  ال  فریاد»قولوا  با  آغاز،  از  نیز  اسالم  دین 

اعتقادی  و  فکری  سیاسی،  حرکت  تفلحوا«  اهلل 
خویش را روشن ساخت و با همین رویکرد، به 
پیامبر  های  نامه  پرداخت.  الهی  دولت  تشکیل 
نیز  و  امور مردم،  بر  آله  و  علیه  اهلل  اعظم صلی 
و  حقوقی،  اقتصادی،  اجتماعی،  دهی  سازمان 
قضایی، مسئله ای بود که پس از آن الهام بخش 

حکومت های بعدی شد.
ارتباط دین و دولت در قرآن

و  دین  میان  تنگاتنگی  ارتباط  مجید،  قرآن  در 
دولت  الهی،  آیات  اساس  بر  دارد.  دولت وجود 
است.  نهفته  دیانت  ذات  در  که  است  امری 
»خداوند  فرماید:  می  مجید  قرآن  در  خداوند 
مالک حکومت و دولت است و آن را به هر که 
بخواهد می دهد و از هر که بخواهد می گیرد«. 
دولت  و  آیه، همان سلطنت  این  در  واژه ملک 
است که در اصل از آن خداوند است و آن را به 
نیکان می دهد. منظور از دولت در این دسته از 
آیات، همان دولت الهی است که جنبه حقیقی 
اندیشه  در  است.  ذاتی  مشروعیتش  و  دارد 
قرآنی، طبیعت جامعه بشری، نهایت کمال خود 
را می جوید و حرکت جوامع هم به همان سمت 
وسواست. این قاعده کمال نهایی، در همه جنبه 
های انسانی، اجتماعی، مدنی، اخالقی و روانی 
و  اجتماعی  زندگی  باید  ناگزیر  و  دارد  جریان 
مدنی انسان نیز به عالی ترین شکل خود دست 
آدمی  وجود  در  که  استعدادهایی  همه  و  یابد 
نهفته است، آشکار گردد و به هدف غایی زندگی 

برسد.
ارتباط دین و دولت در روایات

تأمل  السالم  علیهم  معصومان  روایات  در  اگر 
کنیم، در می یابیم که دولت، یکی از نقاط محوری 
در کالم آن بزرگواران بوده است. امام علی علیه 
السالم می فرماید: »دین را حصار دولت و شکر 
را نگهبان نعمتت قرار ده، که هر دولتی که دین 
را فراگیرد، شکست نخواهد خورد«. ایشان  آن 
کریمان،  »دولت  است:  فرموده  دیگر  جای  در 
فرومایگان،  دولت  و  هاست  غنیمت  برترین  از 
است  ایشان  از  نیز  است.«  کریمان  ذلت  مایه 
که: عالمان دین، فرمان روایان مردمند و همانا 
سزاوارترین فرد به دولت حق، توانمندترین فرد 
بر آن و داناترین کس به امر خداوند در تشکیل 
و تأسیس دولت است. روایات دیگر، دین داران 
می  حق  دولت  تشکیل  مسئول  را  بین  روشن 
داند؛ چنان که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
فرمود: »هیچ امتی امر خود را به فردی که برتر از 
او وجوددارد وانگذاشت، مگر اینکه امرشان نابود 

شد و از میان رفت«.
حکومت دینی از دیدگاه امام رضا علیه السالم

امام رضا علیه السالم در پاسخ این پرسش که 
کرده  مطرح  را  االمر  اولی  مسئله  خداوند  چرا 
است، فرمود: »خداوند برای بندگان خود، حدود 
و تکالیفی را تعیین کرده که عمل به آنها، مایه 
بدبختی  موجب  آنها،  با  مخالفت  و  سعادت 
این  بیانگر  بشر،  تاریخ  مطالعه  بود.  خواهد 
واقعیت است که جوامع بشری هیچ گاه بدون 
نشان  امر  این  و  اند  نبوده  سرپرست  و  حاکم 
دهنده نیاز بشر به حکومت و حاکم در مسائل 
دینی و دنیوی است. در این صورت، بر خداوند 
و  راهبر  بدون  را  بندگان خود  نیست  روا  حکیم 
سرپرست واگذارد؛ زیرا او می داند آنان به راهبر 
مردم  برای  اگر خداوند  و  دارند  نیاز  دار  زمام  و 
امام، سرپرست، امین و حافظ دین معین نمی 
کرد، دین از دست می رفت و سنت ها و احکام 
رهبر و دولت  زیرا وجود  یافت؛  الهی تغییر می 
پناهگاه  و  انسجام  و  وحدت  عامل  اسالمی، 

مظلومان است«.
دولت، امانت الهی

امین  را،  اجتماع  کریم، حاکم و سرپرست  قرآن 
علیه  علی  امام  داند.  می  جامعه  آن  نگهبان  و 
السالم با الهام از این آیه، در نامه ای به حاکم 
آذربایجان می نویسد: »مبادا بپنداری حکومتی 
که به تو سپرده شده، شکاری است که به چنگت 
افتاده است؛ خیر، امانتی برگردنت گذاشته شده 
می  را  مردم  حقوق  تو حفظ  از  تو،  باالدست  و 
استبداد و دل خواه،  به  نرسد که  را  تو  خواهد. 
دیگر،  جای  در  کنی.« حضرت  رفتار  مردم  میان 
ضمن بخشنامه ای به مأموران مالیاتی خود می 
فرماید: »به عدل و انصاف رفتار کنید. به مردم 
درباره خودتان حق بدهید. پر حوصله باشید و 
نکنید  حوصلگی  تنگ  آنها  نیازهای  برآوردن  در 
و  ملت  نمایندگان  رعیت،  داران  خزانه  شما  که 

سفیران حکومتید«.
معیارهای حکومت علوی، الگوی دولت اسالمی

حکومت  های  شاخصه  رهبری،  معظم  مقام 
امیرمؤمنان را چنین بیان می کند:

پای بندی کامل به دین خدا و اصرار بر اقامه الهی
دین  اقامه  بر  کارش  اساس  که  حکومتی  »هر 
اسالمی  نظام  در  اگر  نیست.  نباشد، علوی  خدا 
که به نام حکومت علوی خود را معرفی می کند، 
اقامه دین خدا هدف نباشد، مردم به دین خدا 
یا  بشود  الهی  حق  اقامه  نکنند،  یا  بکنند  عمل 
این  اگر  دارد،  ربطی  چه  ما  به  بگوییم  و  نشود 
اقامه  نیست.  علوی  حکومت  این  باشد،  گونه 
مادر  این،  و  است  شاخصه  اولین  الهی،  دین 
امیرالمؤمنین  زندگی  دیگر  خصوصیات  همه 
ناشی  هم  او  عدالت  است.  ایشان  حکومت  و 
در  مردم  رعایت  و  ساالری  مردم  است.  این  از 
زندگی امیرمؤمنان هم مربوط به همین است«.

عدالت طلبی
تدّبر  اینها  از  بیشتر  باید  علوی  عدالت  »درباره 
عدل  اقامه  به  حکومت،  یک  ارزش  زیرا  کنیم؛ 
فرماید:  می  السالم  علیه  امیرمؤمنان  است. 
را  زندگی  شرایط  ترین  که سخت  ام  آماده  من 
که  در حالی  را  اما خدا  کنم،  فراهم  برای خودم 
به یکی از بندگان او ظلم کرده ام مالقات نکنم. 
امام علی علیه السالم نسخه کامل اسالم است و 
حکومت وی، یک حکومت صد در صد اسالمی 
است. امروزه عدالت باید واقعیتش را در جامعه 
ما  چون  بگوید  ندارد  حق  کسی  و  دهد  نشان 
کنیم، پس  عمل  امیرالمؤمنین  مثل  توانیم  نمی 
تکلیفی نداریم، نه، بین آنچه ما می توانیم عمل 
کنیم و آنچه امیرالمؤمنین بود، مراتب بسیاری 
این  باید  توانیم  می  چه  هر  ما  است.  فاصله 
مسئوالن  و  برویم  پیش  و  کنیم  طی  را  مراتب 
را مضاعف  اسالم  جاذبه  عدالت،  اجرای  با  باید 

کنند«.
مبارزه با فساد

»امام علی علیه السالم در نامه 53 می فرماید: 
رعایت  خویشاوندانت  و  دوستان  خود،  درباره 
یعنی  بکن؛  خدا  و  مردم  قبال  در  را  انصاف 
اختصاص و امتیاز به آنها نده. ما امروز باید رفتار 
امیرمؤمنان را دنبال کنیم. مبارزه با فساد، یکی از 
پایه های اصلی حکومت و نظام اسالمی است. 
ما باید تالشمان را بکنیم و همه، مبارزه با فساد را 
وظیفه خود بدانند؛ زیرا این روش امیرالمؤمنین 
است. امیر مؤمنان از مردم مالحظه نکرد؛ حتی 
نکرد؛  داشتند مالحظه  توقع  او  از  که  کسانی  از 
آنجا که دید فساد وجود دارد، با آن مبارزه کرد«.

پاک دامنی
بن  عثمان  به  معروف  نامه  در  »امیرمؤمنان 

حنیف می فرماید: هر مأمومی امامی دارد که 

باید از دانش او استفاده کند و از نور او نور بگیرد 
و به او اقتدار و از او پیروی کند. سپس می گوید: 
می  زندگی  گونه  این  شما هستم،  امام  که  من 
امیرمؤمنان  حکومت  خصوصیات  از  یکی  کنم. 
تقواست. تقوا یعنی آن شدت مراقبتی که انسان 
در اعمال شخصی خود، از راه حق سرپیچی نکند 
و کاماًل مراقب خود باشد. در همه چیز، دست 
زدن به آبروی انسان ها، گزینش ها، طرد کردن 
ها و حرف زدن ها مراقبت کند و بر خالف حق 

سخنی نگوید. این یعنی شدت مراقبت«.
صداقت و صراحت

امانت و صدق  السالم مظهر تقوا و  »علی علیه 
و صراحت بود. آن بزرگوار با اینکه یک سیاست 
مدار و رییس دنیای اسالم بود و تدبیر امور یک 
سیاست  اما  بود،  او  دوش  بر  عظیم  جمعیت 
جاده  از  شد  نمی  این  موجب  علی  مداری 
صراحت و صداقت کنار رود. کاری که سیاست 
مداران دنیا انجام می دادند، این بود که به حرف 
هایشان اعتقاد قلبی نداشتند و چهره و قیافه ای 
را که به خود می گرفتند، با باطن آنها متفاوت 
بود. لیکن اینها در امیرالمؤمنین وجود نداشت. 
علی علیه السالم ، آن قله بلند انسانیت، در این 
جهت بر خالف اغلب سیاست مداران عمل کرده 
است. خصوصیت او این بود که اگر اسم مردم 
را می آورد، برای آنها حقیقتًا ارزش قائل بود؛ نه 
مثل آن کسانی که در سطح بین المللی، از هر 
غارتگر  چه  هر  و  است  ای  حرفه  تروریست  چه 
بین المللی است عماًل حمایت و پشتیبانی می 
کنند، بعد خجالت هم نمی کشند و بر زبان، نام 

حقوق بشر و مردم ساالری را جاری می کنند«.
توجه به محرومان

»در نظام اسالمی باید همه افراد جامعه، در برابر 
قانون و در استفاده از امکانات خدادادی میهن 
مواهب  از  مندی  بهره  در  و  یکسان  اسالمی، 
حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی، قادر 
به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند بر خالف 
تحمیل  دیگران  به  را  خود  اراده  و  میل  قانون، 
کند. طبقات محروم و پا برهنگان جامعه، مورد 
و  رفع محرومیت  و  باشند  عنایت خاص دولت 
بزرگ  وظیفه  قدرتمندان،  برابر  در  آنان  از  دفاع 
هیچ  شود.  محسوب  قضایی  دستگاه  و  دولت 
نیابد  را  آن  قدرت  مالی،  تمکن  خاطر  به  کس 
جامعه  مدیریت  در  و  کشور  سیاسی  امور  در 
دخالت و نفوذ کند، و هیچ تدبیری در جامعه، 
نینجامد.  اغنیا  و  فقرا  میان  شکاف  افزایش  به 
پابرهنگان، حکومت اسالمی را پشتیبان و حامی 
خود حس کنند و برنامه های آن را در جهت رفاه 

و رفع محرومیت خود بیابند«.

به بهانه هفته دولت
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دفتر  انفجار  از  بعد  نیم  و  سال  یک  افکارنیوز،  گزارش  به 
نخست وزیری، »علی اکبر تهرانی«، متهم ردیف دوم پرونده 
و  دوم  اداره  کمیته  در  نفوذ »مسعود کشمیری«  زمینه  که 
نخست وزیری را فراهم کرده بود و در ماجرای جسدسازی 
و   62 فروردین  در  داشت  را  اول  نقش  برای کشمیری هم 
سپس در 22 اردیبهشت همان سال به ارتباط تشکیالتی اش 
با منافقین و گرفتن دستور برای نفوذ کشمیری در نخست 
وزیری و جسدسازی برای او اعتراف کرد. آنچه در ادامه می 
اردیبهشت   22 درتاریخ  تهرانی  اکبر  علی  اعترافات  خوانید 

62 است.
و  کرده  اعتراف  کشمیری  نفوذ  در  خود  نقش  به  تهرانی 
می گوید: »رابطه من با کشمیری رابطه تشکیالتی براساس 
از  من  و  که کشمیری  این شرح  به  بود،  منافقین  سازمان 
زمان دانشجویی با منافقین خلق در ارتباط بودیم و بعد از 
انقالب نیز این کار ادامه داشت و من کشمیری را در رابطه 
وزیری  نخست  به  سپس  و  دوم  اداره  به  اول  تشکیالتی، 

آوردم.«
یکی دیگر از اقدامات علی اکبر تهرانی پس از انفجار دفتر 
این  از  تا  بود  کشمیری  برای  جسدسازی  وزیری،  نخست 
طریق وی را هم جزو شهدای انفجار 8 شهریور معرفی کرده 
این  در  اعترافات خود  در  تهرانی  کند.  منحرف  را  اذهان  و 

رابطه می گوید:
انفجار  جریان  در  من  وزیری  نخست  جریان  »درمورد 
کشمیری،  آوردن  مسئله  از  غیر  من  نقش  و  داشتم  قرار 
جسدسازی برای او هم بود که این کار را طبق برنامه انجام 
دادم. یعنی اعالم کشته شدن کشمیری و صحنه سازی برای 
جسد او و اینکه کشمیری کشته شده تا افکار مردم متوجه 

او نشود و کشمیری شهید قلمداد شود.«
وی ادامه می دهد: »فرار کشمیری با طرح قبلی بود و من 
بود  شکل  این  به  جسدسازی  نحوه  بودم.  جریان  در  نیز 
جنازه ها  تشییع  بود  قرار  که  بعد  روز  در  انفجار  از  بعد  که 

انجام بگیرد، کمی مانده به شروع مراسم، من این مسئله 
را که کشمیری کشته شده است مطرح کردم طوری که با 
توجه به زمینه افکار عمومی این عمل کامال پذیرفته شده 
نکنند  آنکه دیگران شک  از ساختن جسد،برای  بعد  است. 
از افراد نخست وزیری با توجه به زمینه فکری و روحی که 
فرد  به عنوان یک  را  از کشمیری داشتند و کشمیری خود 
نشود  تصور  تا  کردم  استفاده  بود  کرده  مطرح  حزب اللهی 
که فقط من بودم که این کار را انجام دادم و دیگران شک 
می شد  اعالم  چنانچه  انفجار،  وضعیت  به  توجه  با  نکنند. 
کشمیری کشته شده، قضیه کامال جا می افتاد، بنابراین با 
برداشتن مقداری ذغال و سوخته های اشیاء به عنوان اینکه 
انجام  را  بقایای جسد کشمیری هستند، جسدسازی  اینها 
دادم. بعد که این کار انجام شد، برای پیگیری و جا انداختن 
برطرف  باشد  اگر شبهه ای  که  رفتم  زهرا  بهشت  به  مطلب 
نمایم که این کار را نیز انجام دادم. نقش من در این قضیه 
عبارت بود از آوردن کشمیری به نخست وزیری و قبل از آن 
اداره دوم ستاد مشترک. از فعالیت هایی که به نفع سازمان 
انجام دادم یکی همان آوردن کشمیری و بعدها هم حمید 

صادقی و دیگر گذاشتن اسناد در اختیار کشمیری بود.«
دستور  و  کشمیری  با  خود  آشنایی  نحوه  درباره  تهرانی 
سازمان منافقین مبنی بر نفوذ او به نخست وزیری می گوید:

از  قبل  ماه   4 وزیری،  نخست  و  تهران  به  آمدن  از  »بعد 
از طرف سازمان  نظامیان«  نام »حسین  به  فردی  جنایت، 
با من تماس گرفت... و مرا با کشمیری آشنا کرد و گفت 
بیاید  وزیری  نخست  به  کشمیری  می خواهد  سازمان  که 
را فراهم کنی. من هم پذیرفتم و  این موقعیت  باید  تو  و 
زمینه را برای این کار فراهم و درباره کشمیری تبلیغ کردم و 
گفتم این فرد می تواند خیلی موثر باشد... در مرحله اول 
این مسئله مطرح بود که کشمیری به هر عنوانی که شده 
را انجام دادم. در  به نخست وزیری بیاید که من این کار 
تو  که  گفت  گرفت  من  با  نظامیان  که  تماس هایی  اثنای 

هم  من  بیاید.  آنجا  به  کشمیری  که  کنی  کاری  باید  فقط 
با توجه به اینکه در دفتر خودمان موقعیتی داشتم که اگر 
قبول  »سازگارا«  و  »ابراهیمی«  می کردم  پیشنهاد  را  فردی 
می کردند گفتم فردی با این مشخصات آدم فعال و پرتحرک 
اینجا خیلی موثر باشد. چون  و کاری است و می تواند در 
قبول کشمیری و آمدنش به عهده سازگارا و ابراهیمی بود 
جلسه ای با حضور آنها در دفتر ما تشکیل شد. در کاری که 
به عهده من واگذار شده بود اصل آمدن کشمیری بود، نه 
اینکه در جای خاصی مستقر شود. اصال این مسئله برای ما 
کامال بی اهمیت بود که کشمیری در کجای نخست وزیری 

کار کند؛ مهم آمدن او بود.
هم  بعدا  دادم.  پیشنهاد  را  کشمیری  اشتغال  مسئله  من 
می رساندیم  منزلش  به  موتور  با  را  او  که  موقعی  سازگارا 
معاونت  حوزه  در  سیاسی  تحقیقات  مسئولیت  پیشنهاد 
نقش  از  البته  داد.  را  اجرایی  امور  در  مشاور  وزیر  سیاسی 
را  با زرنگی خاصی خود  نباید غافل بود که  خود کشمیری 
مطرح و جایش را باز کرد و توانست اعتماد افراد اطرافش 
سازگارا  قبول  از  بعد  که  بود  ترتیب  بدین  کند.  جلب  را 
وزیر  معاونت  واحد  در  و  آمد  وزیری  به نخست  کشمیری 

مشاور در امور اجرایی مستقر شد.
آمدن  که  کرد  مطرح  هایش  صحبت  حین  در  نظامیان 
کشمیری با دستور باال و طرح سازمان است منتها آن موقع 
نگفت طرح چیست و یک ماه قبل از جنایت بود که گفت 
امنیت است  انفجار در محل تشکیل جلسه شورای  طرح، 
اعالم  و  کشمیری  جسدسازی  هم  من  بعدی  مسئولیت  و 
کشته شدن اوست. در ضمن این مسئله را هم مطرح کرد 
که فرد دیگری نیز بعد از آمدن کشمیری به این طرح کمک 

خواهد کرد منتها نگفت چه کسی.«
*** برگرفته از کتاب پرونده مسکوت )بررسی اسناد و اسرار 
انفجار 8 شهریور 1360 در نخست وزیری(، تهران: مرکز اسناد 

انقالب اسالمی، صص 317-322.

این بار؛ اما نام 5 نفر از اعضای شورای شهر که البته عمدتًا ازجناح اصولگرا هستند 
میان  به  هم  شهر  شورای  در  مشاور  یک  و  ذیحساب  مقام  قائم  یک  اضافه  به 
برخی  پای  شهرداری،  مقامات  از  بیش  امالک،  تقسیط  و  تخفیف  پرونده  تا  آمد 
»بهشت نشین ها« را هم به میدان »تخلفات چند هزار میلیاردی امالک شهر« باز 
کند. تخلفاتی که البته عالوه بر این 7 نفر، 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفراز 
را هم درگیر کرده  از مجموعه شهرداری  ارشد شهرداری و اشخاص خارج  مدیران 
است. سازمان بازرسی کل کشور در این نامه که در تاریخ 18 مرداد ماه خطاب به 
محمدجواد شوشتری؛ مشاور و مدیرکل دفتر شهردار ارسال شده و گزارشی از آن 
در سایت معماری نیوز و روزنامه شرق منتشر شده، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، 
فروش  در  چند هزار میلیاردی  تخلفی  بروز  درباره  را  تهران  شهردار  دفتر  مدیرکل 
غیرقانونی امالک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه 
به غیرقانونی بودن فروش امالک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای 
شهر، نمایندگان مجلس و حتی شماری افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با 
قیمت های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران 
اشاره شده است. در این گزارش اعالم شده احتساب میانگین قیمتی دو میلیون 
عمومی  اموال  تضییع  تهران،  شهر  گران  مناطق  در  هم  آن  مترمربع  هر  در  ناموت 
از دوهزار و 200 میلیارد ناموت است.به گزارش »ایران«، هنوز چند روز از  تا بیش 
رسانه ای شدن این واگذاری بزرگ و بی ضابطه نگذشته، شهردار تهران که تاکنون در 
این باره سکوت کرده بود، مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری تهران را مغتنم 

شمرد تا به این رویداد واکنش نشان دهد.
قالیباف : واگذاری ها بر اساس مقررات بوده

اساس  بر  اینکه  بیان  با  واگذاری ها،  این  پذیرفتن  با  تلویحًا  قالیباف  باقر  محمد 
تهران  واگذاری مسکن و همچنین مصوبات شورای شهر  مصوبات آیین نامه های 
در حوزه صدور پروانه و واگذاری امالک اقدام کرده است، گفته که حتی در فروش 
است.شهردار  بوده  کارکنان  ما حل مسائل  اولویت  زمین های شهرداری،  و  امالک 
تهران در واکنش به برخی اخبار مبنی بر واگذاری زمین، خانه و... به برخی مدیران 

شهری هم این چنین پاسخ داد: »این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری های 
ویژه می شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات 
برخی  برخی موارد  در  بوده است و حتی  اساس  این  بر  و تخفیف ها  انجام شده 
نبودند مورد کمک شهرداری  نیز  کارکنان  و  تهران  برای شهرداری  تعاونی هایی که 
قرار گرفته اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکالتش مرتفع 
شد.«وی با بیان اینکه موضوع مسکن و درمان کارکنان را با افتخار پیگیری می کنم، 
تأکید کرده که به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده 
نکرده و برای تأمین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن 

آبرو تالش می کند.
قانونی  را  تخفیف ها  و  زمین  و  پروانه  امتیازات  واگذاری  درحالی  البته،  قالیباف 
اول، ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها می گوید  پله  اعالم می کند که در همان 
از  باید  که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری ها 
طریق مزایده کتبی صورت بگیرد. همچنین درباره فروش اموال  منقول و اجاره دادن 
شهر  انجمن  موافقت  جلب  با  شهرداری  تابعه  مؤسسات  و  واحدها  فرآورده های 
می توان از طریق مزایده حضوری )حراج( اقدام کرد. موضوعی که البته مورد انتقاد 
جدی احمد حکیمی پور، عضو شورا هم قرار گرفته است. او با اشاره به نامه ای که 
روز چهارشنبه تقدیم مهدی چمران، رئیس شورا کرده تا موضوع را به جد پیگیری 
کرده و مستندات و مدارک الزم را در اختیار اعضا قرار دهد، به »ایران« می گوید: 
ما از چند هفته قبل در جریان کلیات نامه بازرسی کل کشور قرار گرفته بودیم، از 
همان زمان هم پیگیر محتویات نامه شدیم.اما از جزئیات و اسامی اطالع نداشتیم.

االن هم که متوجه اسامی شده ایم، باید از چند و چون آن باخبر شویم.
مالی  اختیارات  لغو  طرح  نشدن  تصویب  به  را  مالی  تخلفات  قبیل  این  بروز  وی 
تهران  مالی شهردار  اختیارات  باید  اینکه  بر  تأکید  با  و  داده  تهران نسبت  شهردار 
کنترل شود، می گوید: باید اختیارات مالی شورا که در یک دوره ای به شهردار تهران 

واگذار شده است را دوباره به شورا بر گرداند.
وی با اشاره به نمونه ای که نبود این طرح، ایجاد کرده، می گوید: شهرداری، براساس 

قانون شهرداری ها، نمی تواند امالک خود را به غیر از مزایده و بدون تصویب شورای 
شهر بفروشد، اما شهرداری در موردی که ذکر کردید، این کار را انجام داده است. 
در  اگر  می دهد.البته  نشان  را  شورا  این ضعف  و  نیست  درست  ما  نظارت  چون 
این مورد، غیر قانونی بودن کار ثابت شود، همه تالشمان را می کنیم تا اموال به 
مردم برگردانده شود.حکیمی پور با تأکید بر اینکه شهرداری یک بنگاه خدماتی با 
نباید  و  دارد  باالیی  مالی  چرخه  شهرداری  می گوید:  باالست،  اقتصادی  امتیازات 

امکاناتش را به رانت و امتیاز دادن و گرفتن به اشخاص تبدیل کند!
اصولگرای  شورا: کار غیر قانونی نکردیم

این  فهرست  در  نامش  که  شورا  اعضای  از  یکی  عنوان  به  قناعتی«  »ابوالفضل 
در  واگذاری ها  این  اینکه  بیان  با  باره  این  در  اعالم شده،  به صراحت  واگذاری ها 
قالب تعاونی صورت گرفته و به یک نفر بیشتر و به نفر دیگر کمتر تخفیف داده شده 
است، می گوید: من با درصد تخفیفات کاری ندارم و ممکن است در جایی پارتی 
بازی شده باشد، اما درباره شخص من، این موضوع صحت ندارد. بنده هم اکنون 
در یک خانه سازمانی در خیابان نیاوران تهران ساکن هستم که از سوی شهرداری 
به من اجاره داده شده است. چند وقت پیش شهرداری پیشنهاد خرید این خانه را 
به من اعالم کرد، حتی فرمی هم در اختیار من قرار گرفت،  با وجوداین چون مبلغ 

اقساط بسیار باال بود و از عهده بنده بر نمی آمد، در نتیجه از خرید انصراف دادم.
وی ادامه می دهد: مؤید حرف من دفاتر ثبت اسناد است که ملک همچنان به نام 

شهرداری است.
قناعتی البته درباره اینکه آیا در اختیار قرار دادن یک خانه سازمانی از سوی شهرداری 
به یک عضو شورا قانونی است، این طور پاسخ می دهد: براساس مصوبه شورای 
از  کنند، می توانند  ثبت نام  تعاونی شهرداری  در  اگر  اعضای شورا  یا  کارکنان  شهر، 
شده  انجام  تعاونی  قالب  در  هم  واگذاری ها  این  کنند.  استفاده  تعاونی  خدمات 
و تعاونی می توانسته یا خودش ملک بسازد یا از امالک شهرداری خریداری کند، 
چراکه خودش بخشی از سازمان شهرداری است!محسن پیرهادی، دیگر عضو این 
فهرست 5 نفره البته در مقایسه با قناعتی واکنش متفاوت تری را بروز داده است! 
او با اعالم شکایت خود از بی اخالقی یکی از رسانه ها، تأکید کرده که اگر بخواهند 
اموالش را اعالم می کند.او می گوید: »به رویه جاری دیگر کارکنان شهرداری، ماه ها 
قبل از عضویت در شورای شهر، بنده هم در تعاونی مسکن ثبت نام کردم، هرچند بر 
خالف آنچه گفته شده تعاونی مسکن ما نه تخفیف 50 درصدی داشت و نه اقساط 
60 ماهه. در عین حال تأکید می کنم، حاضرم همه تسهیالت و امکانات دریافتی 

خود بعد از عضویت در شورای شهر را به مدعیان، اعطا کنم.«
معصومه آباد هم با بیان اینکه من با دیدن این فهرست متحیر شدم و انگار یکبار 
دیگر به اسارت در آمده ام، اما این بار از سوی خودی ها و در شهر! می گوید: دو سند 

این دو آدرس در آجودانیه، سند مادر دارد و به نام شهرداری تهران است.
می کنم،  پیگیری  قانونی  طور  به  یقینًا  و  تکذیب  را  خبر  این  اینکه  بیان  با  وی 
می گوید:این دو ملک نه در اختیار من است و نه من بهره بردار آن هستم. بنده در 
خانه شخصی خود در جای دیگری زندگی می کنم و این خبرها به من هیچ ارتباطی 

ندارد.
هادی ساعی و الهه راستگو دو عضو دیگر شورا که در این فهرست نامشان منتشر 

شده به تماس های خبرنگار»ایران« پاسخ ندادند.
محمد حسین حیدریان؛ قائم مقام ذیحساب شورای شهر و اسداهلل راشدی مشاور 
در شورای شهر نیز دو نفر دیگر منتسب به شورای شهر تهران هستند که نامشان 
منتشر  غیرقانونی  واگذاری های  فهرست  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  گزارش  در 

شده است.

اعترافات جسدسازی در انفجار 
نخست وزیری!

جزئیات واگذاری زمین و ملک از سوی شهرداری تهران به برخی مدیران و اعضای شورای شهر

ماجرای نفوذ کشمیری در نخست وزیری

یک سال و نیم بعد از انفجار دفتر نخست وزیری، »علی اکبر تهرانی«، 
متهم ردیف دوم پرونده که زمینه نفوذ »مسعود کشمیری« در کمیته 

اداره دوم و نخست وزیری را فراهم کرده بود و در ماجرای جسدسازی 
برای کشمیری هم نقش اول را داشت در فروردین 62 و سپس در 

22 اردیبهشت همان سال به ارتباط تشکیالتی اش با منافقین و گرفتن 
دستور برای نفوذ کشمیری در نخست وزیری و جسدسازی برای او 

اعتراف کرد.

ماجرای فروش و واگذاری بزرگ اراضی و اموال شهرداری تهران که به روایتی به 2 هزار و 200 میلیارد تومان می رسد، سرانجام با رونمایی از نامه سازمان بازرسی کل کشور که البته خبرش حدود 3 هفته 
پیش به گوش اعضای شورای شهر رسیده بود، وارد مرحله جدیدی شد.
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حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران در اجالس سران 

جنبش عدم تعهد در ونزوئال، 27 شهریور 1395
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران در اجالس سران 

جنبش عدم تعهد در ونزوئال، 27 شهریور 1395
سلطه طلبی،  از  انتقاد  ضمن  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری 
داخلی  امور  در  قدرت ها  برخی  مداخلۀ  و  تسلیحاتی  رقابت 
بر  مبتنی  عمل  ابتکار  هر  از  ایران  کرد  تأکید  کشورها  دیگر 

گفتگو برای حل اختالفات، استقبال می کند.
حسن روحانی، شنبه در سخنرانی خود در هفدهمین اجالس 
سران جنبش غیرمتعهدها در جزیرۀ مارگاریتا در شمال ونزوئال 
همچنین نقض حاکمیت ملی کشورها از سوی برخی قدرت ها 
اعضای  همگرایی  و  همبستگی  خواستار  و  کرد  محکوم  را 

جنبش عدم تعهد برای حل چالش های جهان امروز شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، متن سخنرانی 
رئیس جمهور کشورمان در اجالس سران جنبش عدم تعهد به 

شرح زیر است:
بسم  اهلل الّرحمن الّرحیم

رؤسای محترم کشورها و دولت ها،
وزرای محترم،

خانم ها و آقایان،
از  را  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  قدردانی  مایلم  ابتدا  در 
ملت و دولت ونزوئال، به خاطر مهمان نوازی صمیمانه، نسبت 
هفدهمین  برگزاری  خالل  در  همراه،  هیأت  و  اینجانب  به 

اجالس سران جنبش عدم تعهد، اعالم نمایم.
عدم  جنبش  ریاست  افتخار  ایران  که  ای  چهارساله  دورۀ  در 
تعهد را داشت، با استفاده از امکانات و توان خود، ظرفیت 
کارآئی  افزایش  و  اهداف عالیه آن  را در جهت  های جنبش 
مجموعه نهادهای وابسته، به کار گرفت.  در این دوره، دفتر 
سازمان  در  آن  کاری  گروههای  جنبش،  ترویکای  هماهنگی، 
 ، تحکیم صلح  و  امنیت  در شورای  آن  فراکسیونهای  و  ملل 
نهادها  برگزار کردند. دیگر  نیویورک  از 460 نشست در  بیش 
و برنامه های سازمان ملل در ژنو، وین، الهه و یونسکو نیز 
روشن  مواضع  اعالم  اند.  بوده  جنبش  جدی  فعالیت  شاهد 
در خصوص مسائل مهم جهانی، همچون خلع  غیرمتعهدها 
سالح ، اصالح ساختار سازمان ملل ، حفظ صلح و حقوق بشر، 

محصول این رایزنی ها و نشستها بوده است.
همه می دانیم که توانمندی غیرمتعّهد ها در گرِو همبستگی 
در  جهت  این  از  است.  آن  کارآئی  افزایش  و   ، اعضاء  بین 
پیوندها  تحکیم  افزائی،  هم  برای  فراوان  تالش   ، دوره  این 
برای  همچنین  است.  گرفته  صورت  گروهی  درون  تفاهم  و 
گسترش پیام عدم تعهد و تقویت مواضع جنبش، مذاکرات 
با شمال نیز با قوت پیگیری شده است. چندین دور مذاکره 
بین ترویکای جنبش ، با ترویکای اتحادّیه اروپا نمونه روشنی 
به تفصیل در  این تالشها  این پیگیری هاست.  مجموعه  از 
انعکاس  شده،  اجالس  تقدیم  که  رئیس  فعالیتهای  گزارش 

یافته است.
دوره  یک  از  پس  که  است  مفتخر  ایران  اسالمی  جمهوری 
مسئولیت  این  تعهد،  عدم  جنبش  بر  ریاست  چهارساله 
خطیر را تحویل دولت دوست، ونزوئال می دهد. امیدوارم با 
با  و  مهم  این مسئولیت  در  ونزوئال  مقامات  تعّهد  و  اهتمام 

برای  را  موفقیت آمیزی  دوره  عضو،  کشورهای  کلیه  حمایت 
باشیم.  داشته  رو  پیش  در  تعهد  عدم  جنبش  فعالیت های 
بی تردید مصوبات و نتایج این اجالس مهم که با شعار »صلح، 
حاکمیت و همبستگی برای توسعه« تشکیل شده است، گام 
تعهد  عدم  جنبش  واالی  اهداف  تحقق  برای  دیگری  مهم 
خواهد بود. در این جا الزم می دانم از همکاری و تعامل مثبت 
و سازنده کلیه اعضای جنبش عدم تعهد با جمهوری اسالمی 
ایران در دوره ریاست بر این جنبش ، تشکر نمایم. قطعًا بدون 
همکاری و مشارکت فعال کلیه اعضاء به ویژه کشورهایی که 
مسئولیت هایی در سازوکارهای مختلف جنبش عدم تعهد در 
کسب  دارند،  عهده  بر  متحد  ملل  سازمان  مختلف  مقرهای 

دستاوردهای حاضر میسر نبود.
در  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  روحانی،  حسن  سخنرانی 

اجالس حضار گرامی ؛
این اجالس در حالی برگزار می شود که صلح در تمامی ابعاد آن 
در سرتاسر جهان در معرض خطر و تهدید قرار گرفته و نقض 
پوشش های  در  توسعه،  حال  در  کشورهای  ملی  حاکمیت 
در  اعضای جنبش  انجام می گیرد.  گوناگون،  و صور  مختلف 
همبستگی،  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  کنونی  مقطع 
ما  که  است  این  واقعیت  می باشند.  هماهنگی  و  همگرائی 
به عنوان مجموعه ای که حدود دو سوم اعضای سازمان ملل 
متحد را تشکیل می دهیم، بخش غیرقابل انکاری از راه حل ها، 

برای چالش های جهان امروزی هستیم.
چشم اندازی  در  می گذرد،  معاصر  بین الملل  نظام  در  آنچه 
امروز،  جهانی  مناسبات  در  است.  کننده  نگران  واقع بینانه، 
انکار  غیرقابل  سلطه طلبی،  واقعیتی  و  هژمونیک  تمایالت 
است. گرایش به قطب بندی های نظامی، همچنان در ذهنیت 
تسلیحاتی،  رقابت های  دارد.  غلبه  بازیگران  از  برخی  رفتار  و 
خشونت  افزایش  منازعات،  تشدید  و  جنگ ها  راه اندازی 
توسط  توسعه  درحال  کشورهای  داخلی  امور  در  مداخله  و 
صاحبان قدرت و ثروت، به صورت پیدا و پنهان، بخش هایی 
با »منطق سلطه طلبی«  از مجموعه رفتارهایی است که جز 

نمی توان آن را تفسیر کرد.
خانم ها، آقایان ؛

می توان گفت که اصول و اهداف اساسی جنبش عدم تعهد 
تمامی  برای  که  است  شده  تنظیم  و  طراحی  نحوی  به   ،
تا   ، شناخته  شود  اساسی  معیارهایی  عنوان  به  کشورها 
ارضی  تمامیت  استقالل،  کننده  تضمین  هم  آن،  به  تمسک 
ملی،  منافع  دهنده  ارتقاء  هم  و  باشد،  کشورها  حاکمیت  و 
حسن همجواری، و برقرارکننده صلح و امنیت و توسعه پایدار 
از این اصول می توان به  .  با پیروی  در عرصه جهانی گردد 
و  اساسی  چالش های   ، مشکالت  از  بسیاری   ، وجه  بهترین 

بحران های جدی موجود را حل وفصل کرد.
، از همان ابتدای پیروزی انقالب  در جمهوری اسالمی ایران 
اسالمی تاکنون ، ما با شعار اصولی »نه شرقی و نه غربی« در 
سیاست خارجی ، در انطباق کامل با روح عدم تعهد، حرکت 
کرده ایم. ما درحرکت از این نقطه عزیمت ، براین باوریم که 
تعامل با جهان ممکن است: جهانی که باید سیمای انسانی 
و عادالنه ای را که از همان آغاز در بطن آرمان های عدم تعهد 
با  منطبق  را  باید خود  و  بگیرد؛  به خود  است  داشته  وجود 

پویایی تحوالت سیاسی، روز آمد کند.

ایران برخالف تصویر سازی بنیاد گرایانه ای که از سوی بنگاه 
 های دروغ پرداز و جنگ افروز بر آن تحمیل می شود، هیچگاه 
از نقطه نظر تقابل امر »مّلی« و امر »جهانی« ، حرکت نکرده 
است؛ و دفاع ما از جنبش های حق طلبانه جهان، به هیچ وجه، 
به  و  انسانی  مشروع  و  مقبول  ارزش های  با  تقابل  مفهوم  به 
معنای مداخله در امور داخلی دیگران نیست. برعکس، نظریه 
همان  به  آشوبی،  جهان  و  سلطه گری  برعلیه  ایران  گفتمانِی 
پیشرفت های  از  دارد،  ما  دینی  آرمانهای  در  ریشه  که  اندازه 
فکری نوین و ادبیات آزادیخواهی جهانی و اصول منشور ملل 
آزادی،  استقالل،  نظیر  آرمانهایی  است.  برخوردار  نیز  متحد 
جمهوریت، مردم ساالری و حق تعیین دموکراتیک سرنوشت 
مّلی  و  دینی  که  اندازه  همان  به  رأی،  صندوق های  پای  در 

است، سرشتی جهانی دارد.
در سال های اخیر،  حوادث بسیار ناگواری برای مردم سوریه، 
خودخواهانه  رقابت های  گرداِب  درون  لیبی  و  عراق  یمن، 
و   ، آزرده  را  از مردم جهان  نفر  میلیاردها  ویرانگر، وجدان  و 
بزرگ  قدرت های  مسئولیت پذیری  عدم  از  است  نشانه ای 
می نشیند.  بی گناهان  پیکر  بر  هرروزه  که  جراحاتی  برابر  در 
نخستین  ایران،  اسالمی  جمهوری  دانندکه  می  جهانیان 
تکفیری  تروریسم  جهانی  خطر  به  نسبت  که  بود  کشوری 
از  شماری  که،  حالی  همان  در  داد.  سوریه هشدار  کشور  در 
تجهیز  سرگرم  غرب،  و  خاورمیانه  در  مسئول  غیر  کشورهای 
و  ملت  کنار  در  ما  بودند،  تکفیری  تروریست های  آموزش  و 
دولت عراق و سوریه در برابر یکی از جنایتکارترین  گروه های 
تروریستی ، ایستادیم. دستان آلوده به خون این گروه ها و 
حامیان مالی و تسلیحاتی آن ها، هرگز پاک نخواهد شد. تنها 
پس از سرایت حمالت خشونت بار این گروه ها به خارج از 
اکراه  با  تکفیری،  تروریسم  حامی  کشورهای  که،  بود  سوریه 
آوردند.  روی  تروریسم  علیه  ناکارآمد  ائتالفی   تشکیل  به   ،
کمترین  جهانی  جامعه  هنوز  که  است  حالی  در  این همه 
موفقیتی را در اعاده حقوق زیرپاگذاشته شده ملت فلسطین 
قدرت های  است.  نکرده  اشغالگری کسب  به  دادن  خاتمه  و 
بزرگ نه تنها کمکی به رفع این آالم نکرده اند بلکه سهم بسزایی 
میلیون ها  آوارگی  و  جنگ  خشونت،کشتار،  فقر،  استمرار  در 
این  تمام  دارند.  و  داشته  حال توسعه  در  کشورهای  در  نفر 
امنیت،  برای کسب  نباید  اینکه  بر  است  رویدادها، شاهدی 
توسعه و پیشرفت به قدرت های بزرگ امید بست. متأسفانه 
پا گذاشتن اصول  زیر  ،با  نیز   از کشورهای عضو،   معدودی 
زدن  برهم  در  تروریست ها،  از  حمایت  و  جنبش  این  اولیه 

آرامش و مداخله در امور داخلی سایر اعضا نقش دارند.
نابودی و بدنامی  ، چیزی جز  این سیاست های غلط  نتیجه 
مورد  تروریستی  گروه های  و  کشورها  این  برای  تاریخی 
 ، تاریخی  تجربه  و  الهی  سنت  است.  نبوده  آنان  حمایت 
مؤید این واقعیت است که ایستادگی در مقابل خواسته های 
مشروع ملت ها ، چیزی جز هزینه و بدنامی به همراه ندارد 
و قدرت های مداخله کننده و تجاوزگر، نهایتًا راهی جز تسلیم 

شدن در مقابل خواست مردم نخواهند داشت.
اینجانب به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، با درک مخاطرات 
گروه های تروریستی و افراطی ، در شصت و هشتمین نشست 
علیه  »جهان  پیشنهاد   ، متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
که منجر  کردم  را مطرح   ))WAVE افراط گرایی«  و  خشونت 
سازمان  عمومی  مجمع  در  اجماعی  قطعنامه  دو  تصویب  به 
با  مقابله  ما،  اعتقاد  به  2015 شد.  و   2013 در سال های  ملل 
صادقانه  و  سازنده  همکاری  نیازمند  تروریسم  و  افراط گرایی 
همه اعضای جامعه بین المللی است. بر همین اساس بود که 
در نشست مجمع عمومی سال گذشته نیز از سوی جمهوری 
اسالمی ایران ، لزوم ایجاد »جبهه متحد مبارزه با افراط گرایی 
باالیی  ظرفیت  تعهد  عدم  جنبش  شد.  مطرح  خشونت«  و 
برای پیشبرد این ایده ها در چارچوب سازمان ملل متحد دارد.

خانم ها و آقایان،
چالش های جاری در اقصی نقاط جهان، نباید ما را از موضوع 
فلسطین  مردم  کند.  غافل  آن  مظلوم  مردم  و  فلسطین 
و  خود،  آِن  از  حکومتی  و  سرزمین  داشتن  حق  از  همچنان 
بازگشت به سرزمین مادری محرومند. ظلمی که امروز بر ملت 
را به نمایش می گذارد  فلسطین می رود خشونت نهادینه ای 
رژیم  نیست.  کافی  آن  توصیف  برای  آپارتاید  تعبیر  که 
از تحوالت  گیری  بهره  و  با طراحی  دارد  صهیونیستی تالش 
گروه های  گسترش  و  ظهور  ویژه  به  خاورمیانه  در  جاری 
تروریستی و افراطی همانند داعش، جنایات خود علیه ملت 
تحت الشعاع  را  منطقه  ملت های  دیگر  و  فلسطین  مظلوم 

قرار دهد. جمهوری اسالمی ایران همواره حمایت از مردم و 
آرمان های فلسطین را براساس اعتقادات دینی و ارزش های 
خود  خارجی  سیاست  اصول  در صدر  انسانی،  و  ملی  واالی 
قرار داده است. به اعتقاد ما، دفاع از مردم فلسطین به نژاد 
یا مذهب خاصی محدود نیست، بلکه یک موضوع انسانی 
را  فلسطین  از  دفاع  ما  می باشد.  همگان  وظیفه  که  است 
تحت تأثیر تحوالت زودگذر و حتی برخی سیاست های غلط 
و  همواره  ایران  دولت  و  ملت  که  مفتخریم  و  نداده ایم  قرار 
فلسطین  مقاوم  و  مظلوم  مردم  کنار  در  شرایطی  هر  تحت 

ایستاده است.
حضار گرامی،

رویکرد  بر  مبتنی  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
اعتدال و تعامل سازنده و تالش برای حل و فصل منازعات، 
اختالفات و سوء تفاهمات از طریق گفتگو و همکاری است. 
فشارهای  و  خصمانه  اقدامات  علی رغم  اساس،  همین  بر 
گسترده سیاسی و اقتصادی علیه کشوِر من، به بهانه موضوع 
انجام  بر  ابتدا  همان  از  ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای، 
و  ایران  میان  گفتگوهای  داشت.  تأکید  سازنده  گفتگوهای 
1+5 منجر به »برنامه جامع اقدام مشترک«  گروه موسوم به 
)برجام(گردید . حمایت قاطع کشورهای عدم تعهد از برنامه 
این  از  آنان  و همچنین پشتیبانی  ایران  صلح آمیز هسته ای 
تضمین حقوق مشروع هسته ای  در  مؤثری  نقش  مذاکرات 
نتیجه  به  همچنین  و  توسعه  حال  در  کشورهای  و  ایران 

رسیدن این مذاکرات داشته است.
زوایای مختلف  از  مقابل  و طرف های  ایران  توافق هسته ای 
حائز اهمیت است. مزایا و منافع شناسایی و تحقِق حقوق 
مقاومت  بلکه  نیست،  ایران  کشور  به  محدود   ، هسته ای 
ملت ایران در قبال این فشارها باعث جلوگیری از ایجاد یک 
نمودن  محروم  برای   ، بین المللی  عرصه  در   ، خطرناک  رویه 
عرصه  در  آنها  مشروع  و  اساسی  حقوق  از  دیگر  ملت های 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای گردید. عالوه بر این، نتیجه 
سازنده این مذاکرات مؤید این واقعیت است که تنها از طریق 
- برد  برد  اتخاذ یک رویکرد  راه کارهای صلح آمیز و  گفتگو و 
می توان به بحران های پیچیده و طوالنی پایان داد. در واقع 
دنیای  این  در  بلکه  نیست،  سیاسی  توافق  یک  فقط  برجام 
پرتنش که استفاده از سالح و خشونت به تفکر رایج تبدیل 
تعامل  برای  جدید  رویکرد  و  راهبرد  یک  برجام  است،  شده 
مثبت و سازنده به منظور حل و فصل مسالمت آمیز بحران ها 
همکاری های  برای  سرآغازی  می تواند  و  است،  چالش ها  و 
توسعه  و  صلح  پیشبرد  برای  کشورها  چندجانبه  و  دوجانبه 

در جهان باشد.
حل  راه  بهترین  را  مذاکره  و  گفتگو  ایران  اسالمی  جمهوری 
زمینه  این  در  خود  و  می داند  ای  منطقه  و  جهانی  منازعات 
پیش قدم بوده است. ما در سطح منطقه ای نیز ، از هرگونه 
ابتکار عمل که مبتنی بر گفت وگو و مذاکره باشد برای پایان 
مشکالت  می کنیم.  استقبال  موجود  اختالفات  به  بخشیدن 
منطقه خاورمیانه به گونه ای است که هیچ کشوری به تنهایی 
قادر به ایجاد ثبات و امنیت پایدار در آن نیست. دستیابی به 
امنیت و توسعۀ منطقه ای فقط از طریق همکاری و مشارکت 

جمعی همسایگان میسر است.
در  بحران  به  بخشیدن  خاتمه  برای  سیاسی  راه حل  از  ما 
گفتگوهای  می کنیم.  استقبال  منطقه،  جنگ زده  کشورهای 
مشروعیت  دارای  و  ذینفع  گروه های  مشارکت  با  باید  ملی 
و بدون دخالت قدرت های بیرونی، انجام شده و در نهایت، 
صندوق رأی تعیین کننده سرنوشت این کشورها باشد. همه 
انسانی و تخریب  باید نسبت به فجایع  دولت ها در منطقه 
از  منطقه،  سرتاسر  در  اجتماعی  و  اقتصادی  زیرساخت های 
یمن گرفته تا عراق و سوریه حساس باشند و دست از حمایت 
اقدام  هرگونه  بردارند.  سیاسی  مقاصد  برای  تروریست ها  از 
علیه تروریست ها نیز باید به گونه ای باشد که کمترین آسیب 

را برای مردم بیگناه و غیر نظامیان به همراه داشته باشد.
برای  را  ایران  اسالمی  جمهوری  آمادگی  مجددًا  پایان  در 
تعهد  عدم  جنبش  اعضای  کلیه  با  فعال  و  گسترده  همکاری 
به ویژه کشور دوست ونزوئال به عنوان رییس دوره ای جنبش 
عدم تعهد، برای پیشبرد اهداف و مصوبات این اجالس اعالم 

می نمایم.
و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  می دانم  الزم  اینجا  در 
جمهوری  رییس  مادورو  نیکالس  آقای  از  خود  سپاسگذاری 

بولیواری ونزوئال به خاطر میزبانی این نشست را اعالم کنم.
متشکرم

روحانی: ایران از هر ابتکار عمل مبتنی بر گفتگو استقبال می کند

حسن روحانی، ایران در اجالس سران جنبش عدم تعهد در ونزوئال
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ممنوعیت  اعالم  پی  در   ۱۳۵۷ شهریور   ۱۷ روز  در  ایرانی:  تاریخ 
مسالمت آمیز  تظاهرات  شریف امامی،  دولت  سوی  از  راهپیمایی 
تهران  ژاله  میدان  در  پهلوی  رژیم  سیاست های  به  معترض  مردم 

سرکوب شد.
برگزاری موفقیت آمیز راهپیمایی عید فطر در روز ۱۳ شهریور، مبارزان 
روند  که  انداخت  فکر  این  به  را  مبارز  روحانیون  ویژه  به  مسلمان 
راهپیمایی ها را ادامه دهند. شهید محالتی در این ارتباط می گوید: 
»بعد از راهپیمایی  عید فطر به  این  نتیجه  رسیدیم  که  این  کار باید 
با نظم  و ترتیبی  ادامه  یابد، جلسه ای  گرفتیم  و از صبح  تا غروب  دور 
هم  بودیم  و تصمیم  گرفتیم  که  روز پنج شنبه  ۱۶ شهریور راهپیمایی  
کنیم . آیت اهلل بهشتی  نیز در جامعه  روحانیت  استدالل  کرد که  بعد از 
راهپیمایی  عید فطر حاال که  مردم  آمدند نباید در این  حرکت  مردمی  

فترت  ایجاد شود،   لذا از مردم  برای راهپیمایی  دعوت  شد.«
تهران  بر  حاکم  فضای  درباره  هم  زنجانی  عمید  حجت االسالم 
مراسم  این  فراخوان  چگونگی  و  شهریور   ۱۷ به  منتهی  روز های  در 
می گوید: »راهپیمایی  روز ۱۷  شهریور توسط  جامعه  روحانیت  اعالم  
نشده  بود، آقای  آقاشیخ  یحیی  نوری  که  آن  زمان  خانه اش  در نزدیک  
میدان   ژاله ، یعنی  میدان   شهدای  فعلی  بود برای  روز جمعه  ۱۷ شهریور 
ولی   بود،  فعال   نهضت   در  نیز  ایشان   بود.  کرده   اعالم   راهپیمایی  
به  صورت  انفرادی کار می کرد و در شورای  جامعه  روحانیت  حضور 

نداشت ؛ یعنی  من  ایشان  را هیچ وقت  در جامعه  روحانیت  ندیدم  و 
وی  تنها و مستقل  کار می کرد. آقا شیخ  یحیی  نوری  برای  روز جمعه ، 
را میدان    راهپیمایی   و مبدأ  بود  کرده   راهپیمایی   اعالم   ۱۷  شهریور 
ژاله  تعیین  کرده  بود، در صورتی  که  جامعه  روحانیت  هیچ وقت  از 
یکجا اعالم  حرکت  نمی کرد، بلکه  از چند جا راهپیمایی  اعالم  می کرد، 
به خاطر اینکه جمعیت  در تهران  از یکجا نمی توانستند حرکت  کنند؛ 
مثاًل شمال  غربی تهران، شمال  شرقی  تهران ، جنوب  شرقی  و جنوب  
غربی  تهران . آن  مناطق  همه مراکزی  بودند برای  حرکت  که  مقصد 
به  هر  باشد.  یکی  نمی توانست  مبدأ  ولی   باشد،  یکی   می توانست  
دلیلی  بود که  برای  ما یک  مقدار هم  ناشناخته  مانده بود که  چرا وی 
و  بود  کرده   راهپیمایی   اعالم   روحانیت   جامعه   با  هماهنگی   بدون 
مبدأ آن  را هم  میدان ژاله  قرار داده  بود؟ چون  آن  میدان   نه  ظرفیت  
با  از نظر امنیتی قابل  اطمینان  بود!«  را داشت  و نه   جمعیت  زیاد 
غافل  روانه شدند،  ژاله  به سوی میدان  نوری، مردم  دعوت یحیی 
از آنکه از ساعت ۶ صبح، توسط ارتشبد غالمعلی اویسی فرماندار 
نظامی تهران، حکومت نظامی اعالم شده و اجتماع بیش از دو نفر 

ممنوع شده بود.
گفته می شود چند روز پس از برگزاری مراسم و راهپیمایی عید فطر، 
سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک به دیدار شاه رفت و با اشاره به 
راهپیمایی های مردم و ابراز نگرانی از تبعات سوئی که می توانست 
کار شناسان  نظر  به  استناد  با  و  آورد،  بار  به  حاکمیت  ارکان  برای 
حکومت  برقراری  برای  را  شاه  دستور  ارتش،  دوم  اداره  و  ساواک 
شریف  دولت  و  آورد  دست  به  شهر ها  برخی  و  تهران  در  نظامی 
امامی سرانجام در شامگاه روز ۱۶ شهریور ۱۳۵۷ در تهران و ۱۱ شهر 
دیگر شامل قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، 
کازرون، جهرم و کرج اعالم حکومت نظامی کرد. در اعالمیه شماره 
ارتشبد غالمعلی اویسی  ۱ فرمانداری نظامی تهران، که به امضای 
ایجاد  منظور  به  ایران  بود: »دولت شاهنشاهی  آمده  منتشر شد، 
رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت ۶ صبح روز جمعه ۱۷ شهریور ماه 
از  در بعضی  ماه  به مدت شش  را  نظامی  ۱۳۵۷ مقررات حکومت 
شهرهای کشور اعالم نمود و اینجانب به سمت فرمانداری نظامی 
محترم  اهالی  کلی  از  بنابراین  گردیده ام.  منصوب  حومه  و  تهران 
تهران و حومه انتظار دارم از انجام هرگونه عملی که مغایر با مقررات 
است  بدیهی  نمایند.  خودداری  باشد  نظامی  حکومت  قوانین  و 

متخلفین از مقررات برابر قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.«
ساعتی بعد اطالعیه دیگری نیز منتشر شد که اعالم می کرد »تشکیل 
هرگونه اجتماعی از ۲ نفر به باال ممنوع است و به مامورین انتظامی 
دستور اکید داده شده است که با متخلفین به شدت برخورد کنند.« 
در  ممنوعیت ها  این  و  نظامی  حکومت  دیرهنگام  اعالم  بسیاری 
ساعت ۶ صبح همان روز را از دالیل شلوغی تظاهرات ۱۷  شهریور 

می دانند.
ژاله  میدان  در  ۱۷ شهریور  ساعات  اولین  از  مردم  که  بود  اینچنین 
دستگاه   که   شد  معلوم   اول   دقایق   همان   از  یافتند.  حضور  تهران 

نموده  اشغال   را  میدان    تمام   و  کرده  کنترل  به   اقدام   رژیم   امنیتی  
است، اصاًل در میدان   افراد عادی  حضور نداشتند، بلکه  افسرهایی  
که  این  نیرو ها را هدایت  می کردند و همچنین  هلی کوپترهایی که در 

آسمان  آن  حوالی  مانور می دادند کاماًل صحنه  را در کنترل  داشتند.
یافته   اطالع   قباًل  که   جمعیتی   تعداد  »بر  می گوید:  زنجانی  عمید 
بودند مرتب  افزوده  می شد، در میدان   جا نبود و خیابان های منتهی  
به  میدان  ، باالخص  خیابان  مجاهدین  فعلی  از انبوه  جمعیت متراکم  
شده  بودند. می دانید آن  زمان  مردم  هم  چندان  ترس  و واهمه ای  
اول   نداشتند.  بودند  مانده   رژیم   به   وابسته   که   نیروهای مسلح  از 
اخطارهایی  صورت  گرفت ، سپس مردم را به  گلوله  بستند و مردم  
ناگزیر فراری شدند. در حین  فرار بود که  تعداد زیادی  که  راه  گریز 
پیش بینی   قباًل  چون   بردند،  پناه   بن بست   کوچه های   به   نداشتند 

نشده  بود.«
 عباس ملکی، عکاس حاضر در صحنه ۱۷ شهریور ۵۷ می گوید: »در 
بی سیم صدایی آمد که همه را محاصره کنید، تیراندازی شروع شد. 
من در بین نیروهای نظامی ایستاده بودم. بین مردم هم می رفتم، 
اما آن لحظه وسط نیروهای نظامی بودم. مردم پا به فرار گذاشتند. 
نیروهای نظامی تیرهوایی می زدند. مردم وحشت زده بودند و هر 
جا کوچه ای یا گذری می دیدند فرار می کردند. من دیدم که شش 
نفر روی هم ریخته بودند تا یک نفر فرار کند. مردم تا آن روز در 
بیشتر  دقیقه  چند  تیراندازی  بودند.  ندیده  را  اتفاقی  چنین  تهران 
طول نکشید اما دیدم که دیگر هیچ کس اطراف میدان نیست. یک 
نفر یکی از جنازه ها را می کشید و یک نفر هم، جنازه دیگری را در 
آغوش گرفته بود. شهدا بر روی زمین بودند. مردم همه وسایلشان 
میدان  اطراف  آمبوالنس ها  کردند.  فرار  و  رها  را     دوچرخه  مثل 
نمی آمدند و مردم جنازه یا زخمی ها را روی شانه ها می بردند، زیرا 
می کردند....  اذیت  را  خانواده ها  می بردند،  را  جنازه  ارتشی ها  اگر 
عکس ها را برای ظهور به همکارانم دادم. من در شرایطی بدی بودم 
و ترسیده بودم. همکارانم کار البراتوار بلد بودند و در آن موقعیت 
همه کمک می کردند. آقای پرتوی، عکس ها را در قطع ۴۰×۳۰ ظاهر 
گریه  همه  کردند؛  پخش  عکس  اتاق  زمین  روی  را  عکس ها  کرد. 
افتاده  اتفاقی  باور نمی کرد در تهران چنین  می کردند و هیچ کس 
باشد. عکس از مردم قم، اصفهان، همدان و... گرفته بودیم، اما این 

عکس ها جور دیگری بود.«
در پی وقوع حادثه ۱۷ شهریور، فرمانداری نظامی  در اطالعیه  شماره  
۴ خود ضمن  متهم کردن مردم ، اعالم  کرد در واقعه  ۱۷ شهریور ۵۸ 
نفر کشته  و ۲۰۵ نفر مجروح  شده اند. دو روز بعد دادگستری  اعالم  
کرد تعداد کشته شدگان  به  ۹۵ نفر رسید. با این حال بعضی عقیده 
نه.  یا  دارد  اخیر صحت  ادعاهای  آیا  که  کرد  بررسی  باید  داشتند 
برخی معتقد بودند که در این روز بیش از ۴۰۰۰ نفر کشته شده اند 
و تعداد کسانی که تنها در میدان ژاله جان باخته اند ۵۰۰ نفر است. 
میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که برای پوشش دادن وقایع انقالب 
در یک روزنامه ایتالیایی به محل حوادث رفته بود، مدعی شد که 

۴۰۰۰ تن در این روز هدف گلوله قرار گرفته اند. پارسونز سفیر وقت 
انگلیس  در تهران تعداد کشته ها را » صد ها نفر«   ذکر کرد. سولیوان  
سفیر آمریکا نیز گزارش  می کند که  در میدان   ژاله   » بیش  از دویست  
از  استمپل  دی.  شده  بودند.«  جان  کشته   تظاهرکنندگان   از  نفر 
مسوولین رده باالی سفارت ایاالت متحده آمریکا در ایران نیز بعد ها 
کتابی منتشر کرد و درباره واقعه ۱۷ شهریور نوشت: »بالدرنگ پس 
از آغاز برخورد در میدان ژاله، مجروحین حادثه به سه بیمارستان 
واقع در ناحیه روانه شدند. منابع پزشکی کشته شدگان را بین ۲۰۰ 
تا ۴۰۰ نفر برآورد کردند. در ابتدا دولت مدعی شد که مقتولین ۵۸ 
افزایش  نفر   ۱۲۲ به  رقم  این  هفته  یک  عرض  در  اما  بوده اند  نفر 
یافت که به این رقم بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ زخمی نیز افزوده گردید. در 
نیم روز ۸ سپتامبر )۱۷شهریور۵۷( رقم مقتولین اعالم شده از طرف 
مخالفین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر بود،   اما طی ۲۴ ساعت تا حدود ۱۰۰۰ نفر 
باال رفت... قبرستان بهشت زهرا تنها محل رسمی دفن مردگان در 
تهران به کنترل مخالفین درآمد و نیز تحریکات قابل توجهی درباره 
ثبت ارقام قبور مقتولین از هر دو طرف به عمل آمد پزشکانی که 
مدت ۳۶ ساعت کار کرده بودند عقیده داشتند که رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
کشته و ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مجروح که در بیمارستان ها و مراکز درمانی 

درمان سرپایی شده اند برآوردی منطقی است.«
باقی  عمادالدین  بعد  سال ها  مختلف  روایت های  این  وجود  با 
نویسنده و پژوهشگر تاریخ، طی تحقیقی با توجه به دسترسی اش 
به آمار بنیاد شهید انقالب اسالمی و منابع دیگر، تعداد کشته شدگان 
نفر   ۶۴ تعداد  این  از  که  گفت  و  کرده  ذکر  نفر   ۸۸ را  شهریور   ۱۷
آن ها در میدان ژاله کشته شده اند. بر اساس گزارش  های  ساواک 
از ۱۷ شهریور ۵۷ ، تظاهرات  از میدان   ژاله  به  خیابان های  دیگری  در 
قسمت  شرق تهران   کشیده  شد، سپس  تظاهرات  به  جنوب  تهران ، 
خیابان های  مولوی ، میدان   خراسان ، میدان   شوش  و میدان   راه آهن  
منوچهری ،  فردوسی ،  خیابان های   کوتاهی   مدت   در  و  کرد  سرایت  
سپه ،  میدان    نارمک ،  منطقه    نظام آباد،  فرح آباد،  شمالی ،  سعدی  
خیابان  الله زار، به  صحنه  درگیری  تبدیل  شد. تظاهرات  و درگیری  تا 
نیمه شب  ادامه  داشت . روزنامه ها در فردای  آن  روز بدون  پرداختن  
روی   تهران   در  آتش سوزی    ۱۰۰ « کردند:  اعالم   درگیری   به  چگونگی  
و  شهر  فروشگاه   یک   بزرگ ،  فروشگاه   یک   بانک ،  چند  شعب   داد، 

روستا در آتش  سوخت .«  
بود.  پهلوی  رژیم  علیه  مبارزات  در  عطفی  نقطه  شهریور   ۱۷ واقعه 
خشونت عریانی که در این روز از سوی حاکمیت نظامی به نمایش 
گذاشته شد آخرین پیوند ها میان برخی منتقدان با حکومت شاه 
را فراهم کرد، چنان که  از بین برده و زمینه های سرنگونی رژیم  را 
این  دربارٔه  آمریکا،  ملی  امنیت  وقت  مشاور  برژینسکی،  زبیگنیو 
که  بود  مرگبار  و  خونین  چنان  ژاله  میدان  »واقعه  گفت:  رویداد 
این  برد.  یاد  از  را  مخالفان  و  دولت  میان  گذشته  کشمکش های 
واقعی  انقالب  آغاز  و  پراکنده و مقطعی  پایان شورش های  واقعه، 

بود.«

تهران  سابق  دادستان  مرتضوی  سعید 
به  خطاب  نامه ای  ارائه  با  پیش  دقایقی 
بابت  کهریزک  پرونده  به  رسیدگی  دادگاه 
وقایع پیش آمده در تیرماه ۸۸ عذرخواهی 
خبرگزاری  قضایی  خبرنگار  گزارش  به  کرد. 
سابق  دادستان  مرتضوی  سعید  تسنیم، 
تهران دقایقی پیش با ارائه نامه ای دادگاه 
وقایع  از  کهریزک  پرونده  به  رسیدگی 
معظم  مقام  از   88 تیرماه  در  پیش آمده 
رهبری، خانواده جانباختگان و ملت ایران 

عذرخواهی کرد.
متن این نامه که یک نسخه از آن در اختیار 
ذیل  شرح  به  گرفته  قرار  تسنیم  خبرگزاری 
محترم  هیئت  و  محترم  ریاست  است. 
استان  تجدیدنظر  دادگاه   22 قضات شعبه 
آل طاهرینش.  و  بر محمد  با سالم  تهران 
با درود و سالم به پیشگاه حضرت ولی  و 
انقالب  فرزانه  رهبر  و  راحل  امام  و  عصر 
به  سالم؛  با  گرانقدر  شهدای  و  اسالمی 
جلسه  سومین  تقارن  می ساند  استحضار 
دفاعیات  نوبت  و  پرونده  این  در  دادگاه 
را به  با نهم ذی الحجة  روز عرفه  اینجانب 
فال نیک می گیرم. زیرا در این تقارن ایام و 
رازهایی  و  رمز  الهی  و  دینی  مناسبت های 
و  بی حکمت  و  اتفاقی  را  آن  که  است 
بی حاصل ندانسته و به برکت و فضل این 
ایام در گشایش قفل های بسته و مشکالت 

بیش از پیش امیدوارم.
و  قدر  شب  زیبایی  به  است  روزی  عرفه 
الهی؛  بخشش  وسعت  به  دریایی ست 
آسمان  درهای  که  روزی ست  عرفه  روز 
گشوده  بندگان  عاشقانه  تضرع های  برای 
خیمه  از  حق،  عارفان  که  روزی  می شود. 
آتش  با  و  می آیند  بیرون  خویش  وجود 
متوسل  نیایش  و  دعا  به  اشتیاق  و  شوق 
می شوند. در این روز عزیر که سجاده ای به 
دست های  است  گسترده  هستی  وسعت 
دعا  برده  باال  بی نیاز  آن  سوی  به  را  خود 
با  را  روز  این  غروب  خدایا  که  می نماییم 

غروب گناهان و تقصیرات ما یکی گردان.
و  عمومی  دادستان  عنوان  به  اینجانب 
سال  بزرگ  فتنه  زمان  در  تهران  انقالب 
1388 مطالبی را به عنوان دفاع در پرونده 
که  جلسه  این  در  ولکن  نموده ام  منعکس 
به  عنایت  با  است  نهایی  دفاع  به  نوبت 
اینکه انتظار به حق رهبر معظم و عزیزتر از 
جانمان این بود که مهار اغتشاش و خنثی  
نمودن فتنه حتی در آن شرایظ اضطراری 
به  لطمه ای  هرگونه  و  ایراد خسارت  بدون 
ذیل  مطالب  شود  انجام  عزیر  شهروندان 
به  آمده  عمل  به  دفاعیات  تکمیل  در  را 

استحضار می رساند:
طرف  از  شایسته  بسیار  برخورد   -1
و  تقدیر  قابل  آسیب دیده  خانواده های 

رهبر  رابطه  همین  در  لذا  است  سپاس 
این  خاطر  به  نیز  اسالمی  انقالب  معظم 
متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام 
و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان 
مجددا  بنابراین  دادند؛  قرار  تفقد  مورد  را 
از  را  خود  تجلیل  و  احترام  و  ادب  مراتب 
مقام شامخ این خانواده های بزرگوار اعالم 

می نمایم.
 88 تیرماه  خونبار  واقعه  با  رابطه  در   -2
پس  توطئه  و  بزرگ  فتنه  متعاقب  که 
وقوع  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  از 
خاطر  به  انقالب  معظم  رهبری  پیوست 
عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. 
به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف 
شهیدان  مقام  از  و  می نمایم  اعتذار  و 
مظلوم این حادثه جوادی فر، روح االمینی و 
کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات 

آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.
شهیدان  امام  خونبار  وقایع  این  در   -3
روحشان آزرده و قلب رهبر معظم انقالب و 
ملت شهیدپرور ایران عموما و خانواده های 
داغدار خصوصا مکدر و جریحه دار گردید که 
به راحتی قابل التیام نمی باشد. ضمن اینکه 
با چارچوب های عدالت محور نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و آرمان های امام )ره( و 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبری  و  شهیدان 
سازگاری ندارد. لذا اینجانب به سهم خود از 
محضر مقدس امام زمان، که صاحب اصلی 
انقالب می باشند، روح بلند و ملکوتی امام 
راحل و شهیدان، رهبر عظیم الشأن انقالب 
اسالمی و ملت بزرگوار و خانواده های این 
ابراز  و  طلبیده  پوزش  صمیمانه  عزیزان 
تأسف و تأثر و اعتذار دارم و امیدورام این 
اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی بر این زخم 

و التیامی بر این داغ باشد.
وقت  دادستان  عنوان  به  اینجانب   -4
خود  وجدان  و  خداوند  پیشگاه  در  تهران 
از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند 
آن  شکل گیری  در  است،  عالم  باریتعالی 
هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می کنم.

5- امیدوارم تلخی این حادثه و هزینه های 
در  همچنان  معنوی  خسارت  این  عظیم 
و  مانده  باقی  مربوطه  مسئوالن  حافظه 
در  تلخ  وقایع  اینگونه  تکرار  من بعد شاهد 

کشور عزیزمان ایران اسالمی نباشیم.

لیلی رشیدی دختر داوود رشیدی ضمن تایید این خبر به خبرنگار 
مهر گفت: متاسفانه این خبر صحت دارد و پدرم صبح امروز جمعه 

۵ شهریور درگذشت.
این بازیگر که مدت ها بود از بیماری رنج می برد و در منزل تحت 

مراقب بود به دلیل ایست قلبی درگذشت.
کشورمان  پیشکسوت  هنرمند  رشیدی  داوود  پیکر  تشییع  مراسم 
یکشنبه ۷ شهریور ماه ساعت ۹ صبح از مقابل تاالر وحدت برگزار 

می شود و پیکر وی در قطعه هنرمندان آرام می گیرد.
همچنین مراسم ختمی در تاریخ سه شنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۶ 

بعدازظهر در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.
عظیمی  عباس  فارابی،  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل  تابش  علیرضا 
الهام  بزدوده،  عادل  پیشکسوت،  هنرمندان  موسسه  مدیرعامل 
پاوه نژاد، علی دهکردی، رسول صادقی، سروش صحت، خانواده 
برومند، بهرام شاه محمدلو، فالمک جنیدی، مسعود فروتن، پانته 

اثباتی،  امیر  زاده،  ابراهیم  سیروس  کرامتی،  مسعود  ها،  آپناهی 
حمید  راد،  ایرج  بابک،  رضا  معتمدآریا،  فاطمه  کبیری،  ناهید 
فرشته  حاتمی،  لیال  آزادی،  غالمرضا  دشتی،  اصغر  علی  پورآذری، 
طائرپور، منوچهر شاهسواری، محمدرضا مویینی، مهدی شفیعی، 
اتابک  شاهی،  دولت  سحر  سیاردشتی،  رامین  شریعتی،  پیمان 
مسجدجامعی،  احمد  کشاورز،  محمدعلی  پسیانی،  ستاره  نادری، 
از هنرمندان در خانه  بنایی، فرهاد توحیدی و جمعی دیگر  پوری 

زنده یاد رشیدی حضور یافتند.
دارای  تلویزیون  و  سینما  تئاتر  پیشکسوت  هنرمند  رشیدی  داوود 
»اکباتان«  سینمایی  فیلم  در  بازی  با  وی  بود.  هنری  یک  درجه 
آخرین بازی در سینما را تجربه کرد و مجموعه »کاله پهلوی« و تله 

فیلم »رویا« آخرین حضور او در تلویزیون بود.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند ارزشمند را به خانواده ایشان و 

جامعه هنری کشور تسلیت می گوید.

تظاهرات مردم در 
میدان ژاله سرکوب شد

عذرخواهی سعید مرتضوی از خانواده 
جانباختگان کهریزک در فتنه ۸۸

داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت درگذشت

17 شهريور  

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دقایقی پیش با ارائه 
نامه ای خطاب به دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک بابت وقایع 

پیش آمده در تیرماه ۸۸ عذرخواهی کرد.

داوود رشیدی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما دار فانی را وداع گفت.
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منبع : خبرگزاری فارس

از  این دوره  نیز در  ایران  ریو، کار کاروان  المپیک  از  در آخرین روز 
بازی ها به اتمام رسید و تمامی تیم ها باید راهی کشورمان شوند.

به گزارش تسنیم، کاروان ورزشی کشورمان که با 63 ورزشکار راهی 
کار  نتیجه  داد.  پایان  خود  کار  به  باالخره  بود،  شده  ریو  المپیک 
ورزشکاران وطن به اندازه کافی جالب نبود و خصوصا در مقایسه 
با المپیک 2012 لندن )با 4 طال، 5 نقره و 3 برنز که بعدها به دلیل 
ترکیب  و  شد  نقره ای  رستمی  کیانوش  وزنه بردار،  یک  دوپینگ 
مدال های ایران به 4 طال، 6 نقره و 2 برنز تغییر یافت( افت داشت. 
کاروان امام رضا در ریو 2016 تنها 3 مدال طال، یک مدال نقره و 4 

مدال برنز به کسب کرد.
در این دوره از رقابت ها، تیراندازی با تپانچه و شمشیربازی شروع 
کار کاروان بود و کشتی آزاد و دوی ماراتن نیز پایان بخش تالش 
ورزشکاران محسوب می شد. کسانی که انتظار می رفت مدال قطعی 
از جمله احسان حدادی، فرزان عاشورزاده، حمید سوریان،  بگیرند 
بهداد سلیمی و... در برخی موارد ضعیف تر از حد خود ظاهر شدند 
از دست  را  ناداوری شده و شانس کسب مدال  نیز اسیر  و گاهی 

دادند.
رشته  در  عابدینی  مجتبی  چون  درخشانی  ستارگان  دیگر  سوی  از 
دوی  در  تفتیان  حسن  تکواندو،  در  علیزاده  کیمیا  شمشیربازی، 
100 متر و حسن یزدانی در کشتی آزاد باالتر از حد انتظار بودند و 

ایرانی ها را با عملکردشان شادمان کردند.
مدال های مان  تمام  و  رسید  اتمام  به   2016 ریو  المپیک  در  کارمان 

همین بود که در زیر می بیند.

مدال طال: )سه مدال(
وزنه برداری:

کیانوش رستمی )دسته 85 کیلوگرم(
سهراب مرادی )دسته 94 کیلوگرم(

کشتی آزاد:
حسن یزدانی )دسته 74 کیلوگرم(

مدال نقره: )یک مدال(
کشتی آزاد:

کمیل قاسمی )دسته 125 کیلوگرم(

مدال برنز: )4 مدال(
تکواندو:

کیمیا علیزاده )دسته 57-کیلوگرم(
کشتی آزاد:

حسن رحیمی )دسته 57 کیلوگرم(
کشتی فرنگی:

سعید عبدولی )دسته 75 کیلوگرم(
قاسم رضایی )دسته 98 کیلوگرم(

در مجموع 4333 ورزشكار از 159 كشور به همراه تيم مستقل ورزشكاران پارالمپيك در 
بازيهاي ريو 2016 شركت نمودند. اين بازيها برای اولين بار در آمريكای جنوبی برگزار شد 

و 220 ركورد جهانی و 432 ركورد بازيهای پارالمپيك در 22 رشته ورزشی شكسته شد.
اين بازيها پس از بازيهای لندن بيشترين فروش بليط ) 2.15 ميليون( را داشته است. 

پارك المپيك بارا در تاريخ 10 سپتامبر پذيرای 170000 نفر تماشاچی بوده است.
رشته های ورزشی كانو و ترايتلون اولين حضور خود را در اين بازيها تجربه نمودند.

براي چهارمين سال متوالی چين با كسب 239 مدال )107 طال، 81 نقره، 51 برنز( در 
باالترين رده قرار گرفت. انگلستان، اكراين، آمريكا و استراليا در رده های بعدی قرار 

گرفتند.
شش كشور آروبا، كونگو، ماالوی، سوماليا، سائو توم و پرينسپه و توگو برای اولين مرتبه 

در اين بازيها شركت نمودند.

در اين بازيها برای اولين مرتبه قزاقستان، گرجستان، مالزيا، ازبكستان، ويتنام صاحب 
مدال طال شدند و كشورهای كيپ ورده، موزاميبك، قطر، اوگاندا برای اولين مرتبه در 

روی سكو قرار گرفتند.
در مجموع 83 كشور حداقل يك مدال از آن خود نمودند.

شناگر بالروس، ايهار بوكی شش مدال طال و يك مدال نقره بدست آورد، دانيل دايس 
از برزيل 4 مدال، 3 نقره و 2 مدل برنز كسب نمود.

ورزشكار كوبايی در دو و ميدانی، خانم عمرا دوراند توانست 3 مدال طال و 2 ركورد به 
نام خود ثبت نمايد.

اما يكی از مهمترين ويژگيهای اين دوره از بازيها سيامند رحمان از ايران بود كه توانست 
وزنه 310 كيلوگرمی را باالی سر برد، وزنه ای به وزن دو بچه فيل.

بروز سانحه  اثر  بر  ایران  پارالمپیکی  گلبارنژاد دوچرخه سوار  بهمن 
در حین مسابقه در جریان بازیهای المپیک 2016 دچار آسیب های 
جدی شد و پس از بی نتیجه بودن روند درمانی، دقایقی پیش بر 
اثر ایست قلبی بدرود حیات گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش »تابناک«؛ بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار پارالمپیکی ایران 
که در رقابت های جاده امروز به دلیل سانحه از دور رقابت های این 
رشته کنار رفته بود، درگذشت. گلبارنژاد در میانه راه مسابقات جاده 
در یک شیب  ریو   2016 پارالمپیک  بازی های  رشته دوچرخه سواری 
گلبارنژاد دوچرخه  گزارش ها،  اساس  بر  بود.  تند دچار حادثه شده 
بالفاصله  بود،  شده  قلبی  ایست  دچار  که  ایران  پارالمپیکی  سوار 
و  نبود  بخش  رضایت  درمانی  روند  اما  گرفت  قرار  درمان  تحت 
این قهرمان کشورمان دقایقی پیش در 48 سالگی درگذشت. البته 
اعالم  دیگری  مسأله  را  مرگ  عامل  توییتی  در  المپیک  ملی  کمیته 
به علت شیب محل مسابقه  این قهرمان کشورمان  تأکید کرده  و 

با زمین خوردگی مواجه شد و به دلیل شکستگی گردن فوت کرد.
بخش  نقطه  باالترین  در  او  که  نیست  شکی  این،  وجود  با 
کوهستانی مسیر مسابقه دچار سانحه شد؛ آمبوالنس این ورزشکار 

درگذشت.  بعد  لحظاتی  متأسفانه  اما  کرد  منتقل  بیمارستان  به  را 
تحقیقات در مورد مرگ این ورزشکار ایرانی آغاز شده و هم اکنون 
او  احترام  به  کم سابقه-  اقدامی  -در  ریو  پارالمپیک  در  ایران  پرچم 
نیمه افراشته شده و فردا )یکشنبه( پرچم بازیهای پارالمپیک نیز نیمه 

برافراشته خواهد شد.

حادثه مرگبار برای رکاب زن پارالمپیکی ایران
بازی های  در  ایران  دوچرخه سواری  نماینده  تنها  گلبارنژاد  بهمن 
پارالمپیک 2016 چهارشنبه 24 شهریور در تایم تریل کالس C4 رکاب 
زد و در پایان با ثبت رکورد 46 دقیقه و 3 ثانیه و 62 صدم ثانیه 
در میان 14 رکابزن آخر شد. گلبارنژاد با 48 سال، مسن ترین رکابزن 

این بخش بود.
ساکن  اخیر  سال ها  در  اما  است  آبادان  در   1347 متولد  گلبارنژاد 
شیراز بود. او در جریان بازی های پارآسیایی اینچئون کره جنوبی، 
تنها سهمیه دوچرخه سواری ایران را برای حضور در پارالمپیک ریو 
را  ایتالیا موقعیتش  آورده و در مسابقات جام جهانی  را به دست 
تثبیت کرده بود. این قهرمان کشورمان که در المپیک لندن موفق 
پارالمپیک  از ريو گفته بود: »در  به کسب عنوان نشده بود، پيش 
لندن همسرم دو ماه بود که به بیماری سرطان مبتال شده بود. در 
اینچئون هم در حالی شرکت کردم که فوت شد« و از امیدواری اش 
برای کسب نشان در المپیک ریو سخن به میان آورده بود؛ اما او 

آخرین پدال های عمرش را در جاده های ریو زد.
این نخستین حادثه مرگبار حین مسابقات المپیک و پارالمپیک در 
المپیک  به  مربوط  دلخراش  آخرین حادثه  است.  قرن گذشته  نیم 
رم۱۹۶۰ بود که طی آن دوچرخه سوار دانمارکی دچار سانحه شد و 
درگذشت. قرار است فردا )یکشنبه( در مراسم اختتامیه پارالمپیک 

ریو۲۰۱۶ هم حاضران یک دقیقه سکوت کنند.

بیانیه کمیته بین المللی پارالمپیک درباره قهرمان ایرانی
پس از این حادثه کمیته بین المللی پارالمپیک بیانیه ای صادر کرد. 
کمیته  اندوه،  و  تأسف  کمال  »با  است:  آمده  بیانیه  این  متن  در 
بین المللی پارالمپیک فوت دوچرخه سوار ایرانی پارالمپیک را تایید 
می کند که در پی حادثه ای در صبح روز شنبه، 17 سپتامبر، در مسابقه 

جاده ای در رقابت های پارالمپیک 2016 ریو اتفاق افتاد.
در  صبح،  دقیقه   10:40 ساعت  حوالی  ساله،   48 گلبارنژاد،  بهمن 
کوهستانی مسیر مسابقه  که بخش  »گرومری«  اول مسیر  بخش 
است، دچار سانحه شد. این ورزشکار در محل مسابقه مورد مراقبت 
ورزشکاران،  بیمارستان  به  انتقال  جریان  در  و  گرفت  قرار  پزشکی 
دچار حمله قلبی شد. آمبوالنس در همان لحظه به سمت بیمارستان 
»یونایتد ریو« در »بارا« تغییر مسیر داد اما او لحظاتی پس از انتقال 
بسر  ایران  در  که  ورزشکار  این  درگذشت. خانواده ی  بیمارستان  به 
می برند، عصر امروز خبر را دریافت کردند و تیم ایران نیز بعدازظهر 

امروز در دهکده ورزشکاران گرد هم آمدند و خبر به آنها داده شد.
فیلیپ کریون، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک در این باره گفت: 
این خبر واقعا ناراحت کننده است. جنبش پارالمپیک با خانواده ی 
بهمن، هم تیمی ها و نیز با کمیته ملی پارالمپیک ایران ابراز همدردی 
این  برای  اندوهگین هستند  پارالمپیک همگی  خانواده ی  می کند. 
سایه  ریو  در  بزرگ  پارالمپیک  بازی های  روی  که  هولناکی  تراژدی 
انداخته است.  کارلوس نازمن، مسئول بازی های ریو 2016 نیز گفت: 
این خبر بدی برای ورزش و برای جنبش پارالمپیک است. قلب و 
دعای ما همراه خانواده ی بهمن، هم تیمی ها و همه ی مردم ایران 

است.
برایان کوکسن، رئیس انجمن بین المللی دوچرخه سواری نیز گفت: 
از فوت دوچرخه سوار ایرانی، بهمن گلبارنژاد بسیار ناراحتم. به یاد 

خانواده ی او و دوستانش هستیم و به کمیته ملی پارالمپیک ایران 
تسلیت می گوییم. در پی درگذشت بهمن گلبارنژاد، پرچم ایران در 
دهکده ی بازی ها به حالت نیمه افراشته درآمد. پرچم پارالمپیک نیز 
در دهکده ی بازیها، و نیز در محل برگزاری مسابقه فینال والیبال بین 
ایران و بوسنی هرزگوین در روز 18 سپتامبر به حالت نیمه افراشته 
درخواهد آمد. در مراسم پایانی بازی های پارالمپیک ریو )یکشنبه 18 
سپتامبر( به یاد بهمن گلبارنژاد یک دقیقه سکوت اعالم خواهد شد. 

همچنین سانحه پیش آمده مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
در  اول  بار  او  بود.  ریو  پارالمپیک  در  گلبارنژاد  بازی  دومین  این 
در  همچنین  او  شد.  چهاردهم  و  کرد  شرکت  سی-چهار  مسابقه 

بازی های پارالمپیک لندن 2012 شرکت کرده بود.«
از  که  قهرمان کشورمان  این  بدرود حیات  به سهم خود  »تابناک« 
و  ورزش  جامعه  به  را  بود،  مقدس  دفاع  دوران  سرافراز  جانباران 

بازماندگان تسلیت می گوید.

۳ مدال طال، یک نقره و ۴ برنز
پایان کار ایران در المپیک ریو + مدال آوران

نگاهی گذرا به بازیهای پارالمپیک ریو 2016

مرگ تکان دهنده دوچرخه سوار ایرانی در پارالمپیک ریو

در آخرین روز از المپیک ریو، کار کاروان ایران نیز در این دوره از بازی ها به اتمام رسید و تمامی 
تیم ها باید راهی کشورمان شوند.

این نخستین حادثه مرگبار حین مسابقات المپیک و 
پارالمپیک در نیم قرن گذشته است. آخرین حادثه دلخراش، 

مربوط به المپیک رم۱۹60 بود که طی آن دوچرخه سوار 
دانمارکی دچار سانحه شد و درگذشت. هم اکنون پرچم 

ایران در پارالمپیک ریو -در اقدامی کم سابقه- به احترام او 
نیمه افراشته شده و قرار است، فردا )یکشنبه( در مراسم 

اختتامیه پارالمپیک ریو20۱6 هم حاضران یک دقیقه سکوت 
کنند.



نشريه فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي و سياسي

صاحب امتياز و مدير مسئول : مسعود کريم پور نطنزي
صفحه آرا و گرافيست : ابوالفضل کريم پور

توزيع : هر دو هفته در سراسر کشور
نشاني : تهران، خيابان سرهنگ سخايي، پالک62 )66سابق( 

روابط عمومي : 66716412   نمابر : 66717159
چاپ : چاپخانه عصر انتظار  65411078 - 65411063 

Email : info@armaghannews.com Website : www.Armaghannews.com

نشریه فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي و سیاسي/نیمه اول و نیمه دوم شهریور 1395/شماره 22۵ و 22۶ - قیمت 500 تومان  )بخشی از عواید فروش این نشریه صرف ترویج قرآن  میشود(

روستای زیبای فریزهند نطنز

idn_karimpour@yahoo.com

عکاس : مهدی دهقانیان

روستای زیبای فریزهند نطنز


