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سخن روز

برگزیت همچنان قربانی می گیرد؟!
نصرت اهلل تاجیک -دیپلمات سابق

اتحادیه اروپا از آن خیک هایی اســت که اگر انگلیس آنرا رها کند معلوم نیست او
بریتانیــای کبیــر را رها کند! من هر زمان این کلمه را مــی بینم یاد آن جمله کلیدی
رضا شــاه می افتم کــه در جزیره موریس در اتاق خود قدم مــی زد و در مقابل آئینه
می گفت :قدر قدرت ،قوی شوکت ،زرشک! واقعا زندگی  ،حاالت و سکنات این رهبران
جوامع درس عبرتی باید باشــد برای آیندگانشــان .ترزا می همان اشتباهی را کرد که
دیویــد کامرون که مخالف خروج از اتحادیه اروپا بود ،انجام داد .اما صداقت و نیکنامی
کامرون در صحنه سیاست و حکومت در انگلیس و مسئولیت پذیری اش در این دوران
که کمتر کسی به فکر پاسخگوئی است ،مثال زدنی است .هر دو اینها بیش از حد روی
خصیصه رهبری خود مطمئن بودند .هر سیاستمداری لزوما واجد خصوصیات و ویژگی
های رهبری نیست .هم کامرون برای سیاست ورزی در حلقه دیتون خوب پروده شده
بود و هم ترزا می نشان داده بود از بعضی از ویژگی های مدیریت سیاسی و به عبارت
دیگر اجرائی کردن تصمیمات سیاست و حکومت دارای توانمندی هایی است .ظرفیت
هایی نظیر پر کاری و قاطعیت .اما آنچه که هر دو اینها را بر زمین زد  ،نه دید اقتصادی
مردم انگلیس که خود به آن کامال واقفند ،بلکه نشان از آن دارد که آنها درک درستی
از خواست مقطعی مردم خویش ندارند.
اگر چه در پی شکســت حــزب حاکم محافظهکار در کســب اکثریــت پارلمان،
برخی از مقامات انگلیســی از داخل و خارج حزب محافظهکار خواســتار استعفای ترزا
می شــده اند ،اما لجاجت وی که یکی از خصوصیت منفی شــخصیتی او در رهبری
حزب کارگر اســت باعث شــده او آنگونه که دیلی اکسپرس اعالم کرده است ،استعفا
نمــی دهــد و برای تشــکیل دولت تالش خواهد کــرد .اگر چه منــع قانونی برای
چنین تالشــی نیست اما اخالق و عرف سیاســت انگلیس داللت بر آن دارد که خانم
می در قبال این راهبردش که با شکســت مواجه شده است مسئولیت پذیر باشد .زیرا
به حداکثر نرســیدن کرسیهای حزب محافظه کار در انتخابات زودهنگام پارلمانی که
خانم می امید داشــت حامیان بیشنری در مجلس عوام آن کشور برای مدیریت خروج
از برگزیت داشته باشد و نه تنها از دست دادن اکثریت گذشته و تشکیل دولت ائتالفی
نه تنها به موضع وی در حل مشــکالت داخلی و خارجی کمک نمی کند بلکه همچون
مانعی اســت که برهه آینده جامعه انگلیس را متاثر می ســازد .به عنوان مثال با قوت
گرفتن احتمال بى ثباتى سياسى در انگلستان در پى این نتایج و از دست رفتن اكثريت
محافظه كاران در پارلمان و لزوم تشــكيل دولت ائتالفى ،ارزش پوند به شدت كاهش
يافته است.
این تزلزل سیاسی از آنجا اهمیت دارد که هیچ یک از احزاب رقیب در این انتخابات
نتوانســته ا ند اکثریت کرسیها را کســب کنند دوره مذاکرات با رهبران این نهاد بین
المللی طوالنی شــده و شــرایط برای ترک اتحادیه اروپا سخت تر می شود .زیرا هنوز
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شروع نشده که سیاست و حکومت در انگلیس اینچنین
مجروح می دهد تا چه رســد به فردای خروج که همــه در آن مانده اند! بعد از دیوید
کامرون که زندگی سیاسی اش را در گرو خروج از اتحادیه گذاشت این بار ظاهرا نوبت
ترزا می است .وی در ماه مارس گذشته با درخواست رسمی از اتحادیه اروپا روند ترک
این اتحادیه را به جریان انداخت .بر این اســاس مارس  ۲۰۱۹میالدی زمان ترک این
اتحادیه در نظر گرفته شــده اســت .در این فاصله دولت انگلیس باید بتواند با مذاکره
بر سر شــرایط ترک این اتحادیه ،بیشترین منافع اقتصادی را نصیب خود سازد .اما در
صورتی که به هر دلیل این مذاکرات به نتیجه نرســد تاخیری در زمان تعیین شــده به
وجــود نخواهد آمد و عضویــت بریتانیا در اتحادیه اروپا لغو خواهد شــد و انگلیس به
نتایجی که می خواهد نمی تواند دست یابد .و همان خواهد شد که قبال اشاره کرده ام
که مردم انگلیس کاسب مسلک اند و فقط می خواهند امتیازاتی از اتحادیه بدست آورند
اما ناگهان کنترل از دست رهبران جامعه انگلیس و صد البته حزب محافظه کار در رفت
و آنچه نمی خواستند اتفاق افتاد! و ظاهرا برگزیت همچنان نخست وزیر می بلعد؟!
نگاه روز

فرصتی برای حضور در بازار قطر

مصطفی ملکوتی-فعال سیاسی اصالح طلب

درســال ۱۳۹۴در پی تیرگی روابط بین ترکیه و روسیه  ،کشور روسیه به منظور تنبیه
ترکیه واردات خود از ان کشور را به حالت تعلیق درآورد  ،این رویداد یک فرصت طالیی
برای ایران بود که کاالها و مواد غذایی ایرانی را در بازار بزرگ روسیه جایگزبن محصوالت
ترکی کند  ،اما این فرصت سوخت و ایران نتوانست سهم خود را از بازار روسیه بدست اورد
 ،اکنون در اثر تیرگی روابط قطر با عربســتان وامارات فرصت مشابه دیگری برای ایران
فراهم شده است اگرچه بازار کوچک قطر را نمی توان با روسیه مقایسه کرد اما گسترش
روابط تجاری با قطر اهمیت استراتژیک دارد بویژه از منظر اقتصاد حمل و نقل  ،همچنین
قطــر می تواند دروازه ورود محصوالت ایرانی به بازارهای دیگر باشــد  ،در اقتصاد امروز
بدســت آوردن سهم بازار بسیار دشوار و گران است  ،بویژه در بازارهای بین المللی رقابت
فزاینده ای در بدست آوردن سهم بازار در جریان است این رقابت از جنگ های فیزیکی
جدی تر اســت و هیچ بازاری به راحتی در اختیار رقیب قرار نمی گیرد  ،بازار قطر نیز به
راحتی فتح نخواهد شــد باید دانســت محصوالت ایران برای ورود به بازار های جهانی
نیازمند استانداردهای گوناگونی است و فعاالن اقتصاد ایران نیازمند افزایش مهارت های
خود در قلمرو بازاریابی بین المللی هستند  ،برای استفاده از همین فرصت های باد آورده
رایگان نیز نیازمند حداقل شرایط حضور در بازار های بین المللی هستیم که کمترین آن
کیفیت بســته بندی و درک سلیقه مشتری است در غیر این صورت نه تنها بازار از دست
می رود بلکه برای ورود محصوالت با کیفت در آینده نیز مانع ایجاد خواهدشــد  .خاطره
منفی که از تجارت زود گذر ایرانیان در دودهه قبل در کشــورهای  CISبه جای ماند
نمونه ای از ورود ناپخته به یک بازار خارجی است .
امید اســت با درس گرفتن از ناکامی های گذشته در بازار روسیه و اغتنام فرصت پیش
آمده و با همت بلند فعاالن بخش خصوصی ایران و حمایت جدی دولت گام های کوتاه
ولی درستی در راستای گسترش بازرگانی با کشور قطر برداشته شود .
ناگفته نماند در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری ایران امارات متحده عربی است و
سهم قطر درتراز تجاری ایران ناچیز است  ،موازنه سهم شرکای تجاری ما در کشور های
همجوار نیز یک جهت گیری بایسته و استراتژیک است .
خبر

محمد جواد ظریف:

بیانیه کاخ سفید و تحریم های سنا متناقص است
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت  ،محمدجواد ظریف در توئیت خود نوشته است،
ایران با تروریســت هایی مقابله می کند که توسط مشتریان آمریکا حمایت می شوند؛
مردم ایران ادعای دوستی این چنینی آمریکا را نمی پذیرند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای کوتاه درباره حمالت تروریستی روز
چهارشــنبه در تهران نوشت :تاکید می کنیم که حامیان تروریسم در معرض این خطر
هستند که قربانی همان پلیدی شوند که آن را اشاعه می دهند.
همچنین سنای آمریکا با وجود پیشنهاد برخی از سناتور ها مبنی بر تعویق تحریم های
ایران به احترام قربانیان حمله تروریستی تهران  ،بررسی در مورد پیشنهاد بررسی تحریم
های جدید علیه کشورمان را به تصویب رساند.
قانونگذاران آمریکایی روز چهارشنبه گذشته پیشنهاد بررسی الیحه جدید تحریم هایی
را بــا عنوان «ماده مقابله با اقدامات ثبات زدایانه ایران» به بهانه اعتراض و مخالفت با
برنامه های موشــکی ایران و واکنش به آنچه که حمایت ایران از تروریسم نامیده شده
است و همچنین ادعای نقض حقوق بشر از سوی ایران را به رای گیری گذاشتند.
پیشنهاد بررسی این الیحه با  ۹۲رای موافق در مقابل هفت رای مخالف به تصویب
رسید و قرار شد تا الیحه یاد شده در هفته آینده به منظور تصویب مورد بحث و بررسی
قانونگذاران قرار بگیرد.

تروریسم هرگز پیروز
نخواهد بود

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به حمالت تروریستی تهران گفت :تروریسم ،به خصوص در جوامع زنده و هشیار
هرگز پیروز نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،معصومه ابتکار در صفحه اینستاگرام خود نوشت :ما تا آخر ایستاده ایم و همه در کنارهم هستیم.
وی همچنین در کانال تلگرامی خود در واکنش به حمله تروریستی روز چهارشنبه در تهران افزود :حامیان شناخته شده تروریست ها که اخیرا در این حوالی
رقص شمشیر می کردند بدانند ،ایران یکپارچه مقابل تهدیدات شان ایستاده و آزموده را آزمودن خطاست.
رئیس جمهور:

اقدام تروریستی تهران انتقام از دموکراسی است

رییس جمهوری با بیان این که اقدام تروریستی تهران در
واقع انتقام از دموکراسی است گفت :همواره وقتی ملت ایران
پیروزی بزرگی به دســت می آورد بدخواهــان به دنبال این
هستند که ضربه ای به مردم و کشور وارد کنند.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
در حاشــیه مراســم وداع با پیکرهای شــهدای حادثه اخیر
تروریستی تهران در گفت وگوی تلویزیونی گفت :حضور مردم
در یک مشــارکت فوق العاده در انتخابات ریاست جمهوری و
شوراهای اسالمی ،همه بدخواهان ما را به اعجاب واداشت و
دوستان ما را در سراسر جهان خوشحال کرد.
رئیس جمهور افزود :این اقدام تروریستی درواقع انتقام از
دموکراسی است.
وی گفت :دموکراســی در منطقه ما چه آنهایی که حامی

تروریسم هستند و در زندگی سیاسیشان دموکراسی ندیدهاند
و چه آنهایی که تروریســت هســتند و از دموکراسی تحت
عنوان دموقراتی طاغوت یاد می کنند ،با دموکراسی مخالفند.

فراکسیون نمایندگان اهل ســنت مجلس شورای اسالمی
در بیانیهای ضمــن محکوم کردن اقدامات تروریســتی روز
چهارشــنبه در مجلس و حرم امام خمینــی (ره) ،بر ضرورت
وحدت و همدلی مردم تاکید و عنوان کردند که ایران یکپارچه
و تمامقد در برابر تروریسم میایستد.
به گزارش ایســنا ،فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس
شــورای اســامی در بیانیهای ضمن محکوم کردن اقدامات
تروریستی روز چهارشنبه در مجلس و حرم امام خمینی (ره) ،بر
ضرورت وحدت و همدلی مردم تاکید و عنوان کردند که ایران
یکپارچه و تمامقد در برابر تروریست میایستد.

در بیانیه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس آمده است:
«حملهی تروریســتی به خانــه ملت و قلــب تپنده نظام
مردمســاالری دینی و آرامگاه امام راحل عظیم الشــان و به
خاک و خون کشــیدن جمعی از هموطنان شــریف و بیگناه
موجب بهت و تأثّر ملّی شد.
اینجانبان اعضای فراکســیون اهل ســنت مجلس شورای
اسالمی به نمایندگی از جامعه اهل سنت ایران اسالمی ضمن
محکوم کردن این اقدامات جنایتبار به خانوادهی معزز شهدای
این دو رویداد و مقام معظم رهبری تسلیت عرض نموده ،برای
مصدومان شفای عاجل از خداوند مهربان خواستاریم.

روحانی افزود :چون دموکراسی اساس فکری تروریست ها
را از بین می برد و نشان می دهد خشونت راه حل نیست ،زور
راه حل نیســت ،راه حل رأی مردم است ،انتخابات و صندوق
انتخابات به مبنای فکری خشــونت طلبان و تروریســت ها
ضربه کاری زده اســت و همه حامیان آنها دنبال انتقام بودند،
غافــل از آنکه مــردم ایران ،مردمی مقاوم هســتند و از این
حوادث در زندگی خودشان فراوان دیده اند.
رئیس جمهور گفت :مردم ایران از سال  57و از  22بهمن
ماه تا امروز حوادث اینچنینی فراوانی دیده اند.
روحانی افزود :مردم راه خودشــان را برای دســتیابی به
اهداف ملی ،انســجام ملی و وحدت ملی ادامه خواهند داد و
بی تردید ملت ایران ،ملتی موفق خواهد بود.

بیانیه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس

کشــور ما بیش از هر زمانی به وحدت و انســجام نیاز دارد.
یقین داریم ایران ما یکپارچه و تمامقد در برابر تروریسم خواهد
ایستاد و بر این بالی ویرانگر به یاری خدا ،فائق خواهد آمد.
در این روزهای تلخ ضروری اســت در پیشــگاه شما یکبار
دیگر پیمان تازه کرده و عزم جزم خود را برای تمسک به بنیان
مرصوص وحدت و همدلی به نمایش بگذاریم .باشد که در پرتو
مجاهدت های شما مردم شریف و رهبری داهیانه مقام معظم
رهبــری ،ایران عزیز همچنان جزیره ثبــات و آرامش و قلعه
تسخیر ناپذیر مبارزه با استکبار جهانی در منطقه و جهان بماند.

مراسم وداع با شهدای حوادث تروریستی تهران برگزار شد

مراسم وداع با شهدای حوادث تروریستی تهران در تاالر
آیینه در ساختمان مجلس شورای اسالمی و با حضور سران
قوا و مسئوالن ارشد نظام برگزار شد.
به گزارش ایلنا ،مراسم وداع با شهدای حادثه تروریستی
تهران در تاالر آفتاب ســاختمان مجلس شورای اسالمی و
با حضور مسئوالن عالیرتبه کشوری و لشکری برگزار شد.
در این مراسم حجتاالســام روحانی ،علی الریجانی،
آیتاهلل صــادق آملی الریجانــی ،اســحاق جهانگیری،
حجتاالســام علی اکبــر ناطق نوری ،حجتاالســام

محمــدی گلپایگانی ،غالمعلی حداد عادل ،امیر ســرتیپ
موســوی جانشین رییس ســتاد کل نیروهای مسلح ،امیر
احمد پوردستان جانشین فرمانده ارتش جمهوری اسالمی،
محســن رضایی دبیر مجمع تشــخص مصلحــت نظام،
عالءالدیــن بروجردی ،علی اکبر صالحی رییس ســازمان
انرژی اتمی ،فخرالدین آشــتیانی وزیر آموزش و پرورش،
حســین هاشمی استاندار تهران ،حســینعلی امیری معاون
پارلمانــی رییسجمهور ،حجتاالســام محالتی رییس
بنیاد شــهید و امور ایثارگران،حســین فریــدون و جمعی

دیگر از مســئوالن ارشد در این مراســم حضور یافتند .در
این مراســم خانواده شهدای ترور نیز حضور داشتند.در این
مراســم پس از تالوت آیاتی چند از قــرآن کریم ،مجری
برنامه نام شــهدای حادثه اخیر را اعالم و حاضران اهللاکبر
گفتند.محســن طاهری نیز در این مراسم به مرثیه سرایی
پرداخت.حجتاالسالم محمدی گلپایگانی رییسدفتر مقام
معظم رهبری نیز با تســلیت به خانواده شهدای ترور ،پیام
رهبر انقالب در پی این حادثه تروریستی را قرائت کرد.علی
الریجانی نیز در این مراسم سخنرانی کرد.

در نام ه اعتراضی ایران به سازمان ملل:

شورای امنیت رهیافت خطرناک عربستان را مورد توجه قرار دهد

نماینده دائم جمهوری اســامی ایران در ســازمان ملل
متحد در نامهای به شــورای امنیــت و دبیرکل ملل متحد
در خصوص حمالت تروریســتی در تهران نوشت :از جامعه
بینالملــل به ویژه شــورای امنیت میخواهــم با جدیت،
رهیافتهای خطرناکی را که در قبال امنیت منطقه از سوی
برخی کشورها دنبال میشــود و نتایج هولناکی در بردارد،
مورد توجه قرار دهد و در مقابله با افراطیگری خشونتآمیز
از هیچ اقدامی فروگذار نکند.
به گزارش ایسنا ،متن این نامه به شرح زیر است:
 -۱در هفدهم خرداد  ۱۳۹۶دو گروه تبهکار و تروریستی
داعشی ،مسلح به ســاح خودکار ,نارنجک و جلیقه های
انتحاری ،به مجلس شــورای اســامی و مرقد مطهر امام
خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اســامی ایران حمله کرده،
با تیرانــدازی کور به اطراف و منفجر کــردن جلیقه های
انتحاری موجب شهادت  ۱۷انسان بی گناه و زخمی شدن
بیش از  ۵۰نفر شدند.
 -۲این حمالت تروریستی شنیع که نظایر آن در بسیاری
از شهرهای دیگر در سراســر جهان اتفاق افتاده ،در زمانی
به وقوع پیوسته است که منطقه ما همچنان دستخوش بی
ثباتی و تالطم اســت .این وضعیت نتیجه ســالها تالش
برای صدور ایدئولــوژی رادیکال تکفیــری و تامین مالی

گروههای افراطی از قبیل داعش ،القاعده و امثال آنهاســت
که از این ایدئولوژی پیروی میکنند.
 -۳اینکه مجلس شــورای اسالمی یکی از اهداف این
حمالت تروریستی بوده ،خود گواهی مهم و آشکار بر این
واقعیت اســت که حامیان ایدئولوژی تکفیری ،بیش از هر
چیزی از دموکراســی و انتخابات نفــرت دارند .این حمله
بــه فاصله دو هفته از انتخابات رقابتی و پرشــور ریاســت
جمهوری و انتخابات شــوراهای شــهر و روستا اتفاق افتاد
که در آن بیش از  ۷۱درصد از مردم ایران مشارکت کردند.
 -۴در کمال تاسف کسانی که همواره منشا این ایدئولوژی
افراطی بوده اند ،اخیرا با انعقاد قرادادهای بی سابقه تاریخی،
چراغ سبز و مشوق هایی را دریافت کردهاند .اتفاقی نیست
که درســت بعد از این معامله ،وضعیت در منطقه بدتر شده،
یعنی اختالفات کشــورها افزایش یافته ،حمالت تروریستی
چند برابر شده و سرکوبهای داخلی شدت یافته است.
 -۵حمالت تروریســتی تهران متعاقب آن حادث شد که
وزیر دفاع عربســتان در تاریخ  ۱۲اردیبهشت  ۱۳۹۶ضمن
رد گفتگو با ایــران ،در تهدیدی تمام عیار تاکید کرد که ما
خواهیم کوشــید تا جنگ را به زمین آنها یعنی داخل ایران
ببریــم .همچنین تعجب آور نبود که وزیر خارجه ســعودی
تنها ساعاتی قبل از حمله گفته بود که ایران باید تنبیه شود.

حادثه تروریستی تهران در مرقد امام راحل و مجلس شورای
اسالمی بسیاری از ایرانیها را عزادار کرد.
به گزارش تســنیم ،آخرین گزارش ها تایید میکند که 17
نفر در این دو حادثه به شهادت رسیدهاند .هویت  1شهید هنوز
مشخص نشده است.
در حادثه تروریســتی تهران بازهم مردم عادی هدف قرار
گرفتند .مشــخصات  16نفر از شــهدای رمضان امسال به
اختصار در این گزارش معرفی میشوند.
شهید حسین جاللی راد
حسین جاللی راد مســئول دفتر علی قربانی نماینده مردم
بجنورد در مجلس شــورای اســامی بود.این شهید از ناحیه
ســر مورد اصابت گلوله از سوی تروریستها قرار گرفت و به
شهادت رسید.
شهید حسین بنیاردالن
حســین بنیاردالن رییس هیأت تنیس خراسان شمالی و
دبیر اجرایی هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهای خراســان
شــمالی بود.قــرار بــود در روز حادثه تروریســتی ،موضوع
اعتراضات کاندیداهای شورای اسالمی شهر بجنورد بررسی
شــود کهبنیاردالن به همین منظــور در دفتر علی قربانی
نماینده مردم بجنورد در مجلس حضور یافته بود.
شهید صیافعلی همتی
صیافعلی همتی  50ساله اهل روستای گیالنکشه از توابع
شهرســتان طارماست.او برای پیگیری برخی امور شخصی و
دیدار با نمایندگان زنجان و طارم به بخش مراجعات مجلس
مراجعه کرده بود.
شهید علی تودهفالح
شــهید توده فالح کارمند ساده مجلس بود که مورد هدف
تروریستها قرار گرفت.
شهید مهدیه هراتی
مهدیه هراتی مدرس دانشگاه علمی کاربردی لرستان و 32
ساله بود .استاد دانشگاه و از فعاالنمدنی انجمن پایان کارتن
خوابی لرســتان بود.او برای دیدار با محمد بیرانوندی نماینده

مردم خرمآباد و دوره چگنی در مجلس به بهارستان آمده بود.
شهید احسان آقاجانی معمار
احســان آقاجانی دانشــجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام
صــادق(ع) و کارشــناس دفتر اقتصادی مرکز پژوهشــهای
مجلس بود.از ازدواج این شــهید واال مقام چندماهی بیشــتر
نمیگذرد.
شهید سید مهدی تقوی
شــهید حجتاالسالم والمســلمین ســید مهدی تقوی
مدیرعامل ســابق خبرگزاری ایکنــا ،از فعاالن جامعه قرآنی
کشــور و از اعضای دفتر نماینده مردم شاهینشهر ،برخوار و
میمه در مجلس شورای اسالمی بود.
شهید مرادحسین چهارمحالی
شهید چهارمحالی از شــهدای حادثه تروریستی دوازدهم
رمضان بود.
شهید جواد تیموری
شــهید جواد تیموری متولد سال  1370و از نیروهای سپاه
پاســداران انقالب اســامی بوده که مســئولیت حفاظت از
مجلس شورای اســامی را بهعهده داشت .او سال  90وارد
سپاه انصار شد.سه سال از ازدواجش میگذشت که همزمان
با سالروز مراســم عقدش با زبان روزه توسط تروریستهای
تکفیری مهاجم در مجلس شورای اسالمی به شهادت رسید.
شهید حمید امدادی
حمید امدادی مســئول دفتر هادی بهــادری نماینده مردم
ارومیه در مجلس شورای اســامی بود.زمانی که او در دفتر
آقای بهادری واقع در طبقه دوم ســاختمان نمایندگان حضور
داشته مورد اصابت گلوله تروریستهای تکفیری قرار میگیرد.
شهید جعفر جعفرزاده
جعفر جعفرزاده مسئول دفتر هدایتاهلل خادمی نماینده مردم
ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی بود.زمانی که عامل
انتحاری داعش نارنجک را در دســتان خودش و در طبقات
مجلس منفجــر میکند دققا مقابل دفتر این نماینده مجلس
بوده و شهید جعفرزاده نیز در اثر ترکش این انفجار به شهادت

 -۶اینجانــب در نامه قبلی خود که در  ۱۴اردیبهشــت
 ۱۳۹۶بــه شــورای امنیــت ارســال کــردم ،نســبت به
سیاســت های غیرمســئوالنه ،تحریک آمیز و بدخواهانه
عربســتان ســعودی در حمایت و تامین مالــی گروههای
افراطی و ماجراجویی های کوته نظرانه و شکســت خورده
این کشــور در منطقه هشــدار داده بودم .اقداماتی که در
تناقض آشکار با اهداف و اصول منشور ملل متحد است.
 -۷در پــی حمــات تروریســتی در روز  ۱۷خرداد ،از
جامعه بین المللی و به ویژه شــورای امنیت می خواهم که
با جدیت ،چنین رهیافــت خطرناکی در قبال امنیت منطقه
و نتایــج هولناک آن را مورد توجــه قرار دهد و در مقابله با
افراطی گری خشونت آمیز از هیچ اقدامی فروگذار نکند.

معرفی شهدای حوادث تروریستی روز چهارشنبه تهران

میرسد.
شهید علی قلیزاده
علی قلیزاده جوانی ایالمــی بود که برای دیدار با یکی از
نمایندگان اســتان در مجلس به تهران ســفر کرده بود.او از
مداحان اهل البیت (ع) بوده و برای تأمین نیاز مالی مســجد
روســتای بابامرادی علیا از توابع بخش آسمان آباد شهرستان
چرداول به مجلس رفته بود.
شهید هانیه اکبریان پیردوستی
ایــن بانوی  37ســاله از نیروهای حقالتدریســی نهضت
ســوادآموزی بود که برای پیگیری مطالبــات دانشآموزان
و همکارانش به تهران آمده بود.شــهید اکبریان برای دیدار
با محمد بیرانوندی نماینده مــردم خرمآباد و دوره چگنی در
مجلس به بهارستان آمده بود.
شهید علیجواد زارع
علیجواد زارع ســال  1342در روســتای دهگالن از توابع
اسدآباد متولد شــد .او در جنگ تحمیلی در سال های  63و
 64در عملیاتهای مختلف حضور داشــت و از چندین ناحیه
مجروح شد.شهید زارع از کارکنان مجلس شورای اسالمی و
مسئول دفتر حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر
اصفهان بود.
شهید مازیار سبزعلی زاده
شــهید مازیار ســبز علی زاده متولد  1351در صومعه سرا
است.
ســبزعلی زاده تنها شهید حادثه تروریســتی در مرقد امام
خمینی(ره) است .او یک باغبان ساده و مشغول انجام کارهای
روزانهاش در باغچههای اطراف حرم امام بود که مورد حمله
تروریستها واقع شد.
شهید سیدرضا ثابتی
سید رضا ثابتی از کارمندان اداره بندر آبادان و از بازیکنان
سابق تیمهای فوتبال نفت و جم بود .او برای پیگیری برخی
امور به مجلس رفته بود.شهید ثابتی  40سال سن داشت و از
وی دو فرزند دختر بر جای مانده است.

سياسي
یادداشت روز

تهران در سکوت مردانه

جواد شقاقی  -روزنامه نگار

لحظات اولیه ســوگواری ،زنان ضجه و فریاد میزنند
اما در میان مردان سکوتی سنگین حکمفرماست.
ما از هم خواهیم پاشــید ،این درد ما را از پا درخواهد
آورد ،اگــر میخواهیم زندگی باز هم به جریان افتد باید
بگذاریم زنانگی دوباره به خیابانهای این شهر بازگردد.
نردههایــی آهنی محوطه حرم را از فضای بیرون جدا
کردهاند .افراد عادیای که داخل محوطه هســتند آرام
آرام به بیرون میآیند .مردمی که بیرون ایســتادهاند در
گروههای چند نفره بــه آن طرف میلههای آهنی خیره
شدهاند.
همه ســاکت هستند .نزدیکشــان که میشوی و در
مورد اتفاق رخ داده ســوال میپرســی ،با بیمیلی چند
جملهای را در مورد حادثه شرح میدهند .اطالعاتشان
از این حمله تروریســتی از طریق گوشــیها و فضای
مجازیســت که لحظه به لحظه اخبــار جدیدی در آن
منتشر میشود.
چیــزی که مدتها برای دیگران بوده و همیشــه در
مورد آن صحبت میکردهاند ،امروز برای خودشان اتفاق
افتــاده .آن هم همزمان در دو محــل جداگانه .به هیچ
وجه بهت یا وحشــتی را در چهــره این مردم نمیبینی!
فقط سکوت کردهاند.
نیم ســاعتی از واقعه گذشته اســت .هلیکوپتری در
آســمان در حال گشتزنیســت ،نیروهای انتظامی با
موتورسیکلت و اسلحه به دست از راه میرسند .اگر هم
در پشــت صحنه تدابیر امنیتی شدید و حرفهای صورت
گرفته ،در ظاهر نشانی از پیچیدگی در رفتار این نیروها
مشاهده نمیکنی.
نظامیان مردم را از نزدیکی محل وقوع تیراندازی دور
میکنند و به ســمت درب مترو هدایتشان میکنند .در
این میان آنهایی را که مشــکوک هستند مورد بازرسی
قرار میدهنــد .اتباع افغانــی با کولههــا و قیافههای
متمایزشان از همه شکبرانگیزترند .بینشان از هر نوع
تیپی پیدا میشــود؛ آخوند ،کارگر و جوانهای شیک و
پیک .خودشان هم میدانند که انگشت اتهام به راحتی
میتواند سمت آنان نشانه رود از این روی سعی میکنند
به نحوی شیعه بودنشان را به دیگران بفهمانند.
داخل مترو چیز غیر عادیای وجود ندارد .مردم بدون
هیچ ترســی سوار قطار میشوند .انگار نه انگار که کمتر
از یک ســاعت پیش در همین اطراف واقعهای رخ داده!
فقط سکوت آزاردهندهای همه جا را فراگرفته است.
نزدیک به ده ســاعت از عملیات تروریستی گذشته
اســت .عصر است و مردم کمکم دارند به خانههایشان
برمیگردند .شــهر نســبت به روزهای دیگر خلوتتر
است .امروز خبری از انبوه دستفروشان داخل و جلوی
ایستگاههای مترو نیســت .انتظار این است که افراد از
ســر ترس ،کنجکاوانه به دور و برشــان نگاه کنند اما
همه به گونهای عجیب ،آرام و ســاکت نگاهشــان را به
دوردســتها دوختهاند .هیچ کس توجهــی به آدمها و
چیزهای اطرافش ندارد.
لحظات اولیه ســوگواری ،زنان ضجه و فریاد میزنند
اما در میان مردان سکوتی سنگین حکمفرماست .مرزها
نفوذ پذیر شــدهاند ،قلمروها مورد تهدید واقع شدهاند ،و
این برای یک مردی که حریمش مورد تجاوز قرار گرفته
سرشکســتگی میآورد .مردانگی یعنی تعیین خطوط و
تأمین امنیت قلمرو و ســفت و سخت گرفتن مرزهای
زندگی .آنچه آشنا بوده از دست رفته و فقدان باز خودش
را بر زندگی تحمیل کرده است .باید با واقعیت رو در رو
شد .هر ضایعهای بازگشت دوباره واقعیت است و خراشی
بــر چهره زندگی روزمره برجای میگذارد و زندگی را بر
هــم میزند اما باید بازقلمروگذاری کرد و به نحوی درد
را برای خود قابل فهم و آشنا ساخت.
زنــان مویه کنان خراش بر صــورت میاندازند تا آن
زخم تاریخی ســر فروبســته را که دوباره سر بازکرده،
نمودار ســازند اما مردان آنچه را که پس زدهاند و دوباره
برگشته است را ،سخت است که به این زودیها قبولش
کنند .باید ســوگواری کرد ،باید در مورد واقعه حرف زد.
ما از هم خواهیم پاشــید ،این درد مــا را از پا درخواهد
آورد ،اگــر میخواهیم زندگی باز هم به جریان افتد باید
بگذاریم زنانگی دوباره به خیابانهای این شهر بازگردد.
خبر

موالنا عبدالحمید با اشاره به حوادث تروریستی تهران:

سران و نخبگان کشورهای
اسالمی برای این حوادث
چاره اندیشی کنند

شیخاالســام موالنــا عبدالحمیــد در فــرازی از
سخنانش در مراســم نماز جمعه اهلسنت زاهدان با
اشــاره به حمالت تروریســتی تهران و سایر حوادث
مشابه ،از سران کشورهای اسالمی و نخبگان جهان
اسالم خواســت برای پیشــگیری از چنین حوادثی
چارهاندیشی کرده و راهکار ارائه دهند.
به گزارش ایســنا ،موالنا عبدالحمید اظهار داشت:
حمله به مجلس شــورای اســامی با توجه به اینکه
در مرکز کشــور و در قوه مقننه صورت گرفت در نوع
خود تکاندهنده بود که دنیا را تکان داد .وی در ادامه
خاطرنشــان کرد :چیزی که بیــش از هر چیز جای
تاســف دارد این است که اکثر قربانیان و زخمیهای
این حادثه مراجعهکنندگان به نمایندگان مجلس بودند
که در حالت روزه کشته شدند.
یکی از ســران کشــورهای غربی با طعنه خطاب
به مســلمانان گفته بود :شــما بهجای اینکه خود را
از خوردن و نوشــیدن بازدارید ،بهتر اســت دست از
آدمکشی بردارید .این جمله قابل تأمل است.
امامجمعه اهلسنت زاهدان در ادامه بر لزوم بیداری
و ارائه راهکار برای حل بحرانهای موجود تاکید کرد.

