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سرویس سیاسی-
روزنامه شرق از سری روزنامه های مدعی اصالح طلبی در شماره دیروز خود مصاحبه ای را با یکی از جاسوسان فراری 

منتشر کرده است.
مصاحبه روزنامه شرق با »کاوه مدنی« پیرامون مسایل محیط زیستی در حالی صورت گرفته است که کاوه مدنی از 
جمله پادوهای دستگاه های امنیتی کشورهای معاند بوده و به همین دلیل از کشور متواری شد. برای پی بردن به عمق 
فاجعه کافی است به این نکات توجه کنیم که در مصاحبه مدنی با شرق او به عنوان کارشناس و دلسوز محیط زیست 
ایران خاصه در حوزه آب معرفی شده است. این در حالی است که در مدت حضور کاوه مدنی در ایران، عیسی کالنتری 
نقش مهمی در مطرح شدن او داشت. عیسی کالنتری که عملکرد به شدت بد و فاجعه بار او در دوران وزارت کشاورزی 
 در دولت ســازندگی، نقش مهمی در بحران امروز آب کشــور دارد و در ســال  های اخیر هم در رأس سازمان حفاظت 
محیط زیست، هیچ برنامه جدی و ملموسی را در جهت بهبود اوضاع محیط زیست کشور به سرانجام نرساند، اصلی ترین 
عامل برکشیدن کاوه مدنی در سطح دستیار معاون رئیس جمهور و معاونت سازمان حفاظت محیط زیست بود، بدون اینکه 
مدنی ابتدایی ترین فیلترهای تأییدی برای قرار گرفتن در این جایگاه حاکمیتی را در نظام جمهوری اسالمی گذرانده باشد.
بعد از آن که عیســی کالنتری، رئیس جدید ســازمان حفاظت محیط زیست، بزرگ ترین مسئله کشور را وضعیت 
ورشکســته آبی دانست، پیش بینی می شد که او در یکی از معاونت های سازمان، مدیر و یا کارشناسی را به کار بگمارد 
که در بحث آب هم نظرش باشد. انتصاب مدنی نشان داد که کالنتری حاضر است حتی یک معاونت جدید را بر اساس 
مباحث تئوریک طرح شده از سوی استاد امپریال کالج ایجاد کند. یعنی به عبارتی افراد هم نظر در حوزه آب یعنی عیسی 
کالنتری و کاوه مدنی خود در جایگاه مسئول قرار داشته اند و نتایج مدیریت این افراد برای نمونه دریاچه ارومیه است. 
همین اواخر بود که عیسی کالنتری از ستاد احیای دریاچه ارومیه کنار گذاشته شد. نمایندگان مناطق اطراف دریاچه 
ارومیه در مجلس در سخنانی به این نکات اشاره کردند که با توجه به بودجه قابل توجهی که این ستاد در دولت روحانی 
دریافت کرده اما امروز نتیجه کار آنها بدتر شدن اوضاع دریاچه ارومیه است و بنابراین نمایندگان خواستار تشکیل هیئت 

تحقیق و تفحص از این ستاد شدند.
هم زمان با پیشــرفت در پرونده جاسوسان محیط زیســتی کاوه مدنی فرار را بر قرار ترجیح داد. همزمان با انتشار 
خبر ترک کشور توسط مدنی، دادستان تهران در مصاحبه ای انگشت بر نکته مهمی گذاشت: »اگر عده ای فرار را بر قرار 
ترجیح می دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت ها می خوانیم که فالن 
آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده اند که در حال نزدیک 
شــدن به آنها هستیم، حال اگر کسی از کشــور خارج شده است، باالخره روزی برمی گردد و به قول معروف، دیر و زود 

دارد اما سوخت وسوز ندارد.«
مدنی پس از فرار از ایران به مرکز »مک میالن« پیوست. مرکز مک میالن را چند تن از یهودیان صهیونیست از قبیل 
»دیوید بریون دیویس«، »ریچارد گیلدر« و »لوئیس لرمن« راه اندازی کردند که هر سه از متنفذین جریان جمهوری خواهان 
صهیونیست آمریکا هستند و بخش عمده بورس ها و گرنت های این مرکز هم به اتباع رژیم صهیونیستی تعلق می گیرد. 
از این رو، مسؤوالن و دست اندرکاران و هیئت علمی این مرکز را عمدتاً صهیونیست ها تشکیل می دهند. کاوه مدنی در 
برنامه »مطالعات ایران« مرکز مک میالن، مشغول به فعالیت شد که یکی از چهره های محوری آن یک فرد بهایی است 

که استاد دانشگاه ییل است. 
دانشــگاه »ییل« در کنار دانشــگاه »هاروارد«، از مراکز اصلی همکار سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در پروژه های 
دانشگاهی حوزه اطالعات و امنیت ملی آمریکا است و یکی از مراکز اصلی تأمین نیروهای متخصص و کارشناسان آکادمیک 
ســیا، دانشگاه ییل است. الزم به یادآوری است که چندی قبل متاسفانه روزنامه جمهوری اسالمی نیز مقاله ای از کاوه 
مدنی را منتشر کرده بود که این موضوع گویای آن است که جریانی که کاوه مدنی را هدایت می کرد در صدد آن است 

تا نظرات خود در بخش محیط زیست و آب را با انگاره سازی رسانه ای به خورد مسئوالن دهد.
»گزارش میدانی« به نیابت از رسانه های معاند

یکی از شگردهای رسانه های معاند در حوادث طبیعی ضریب دادن به اخبار بد و القای این نکته به مردم است که 
نهادهای مسئول بی تحرک هستند.

اما موضوع این است که رسانه های فارسی زبان که به دستگاه های جاسوسی کشورهای معاند متصل هستند در ایران 
حضور و خبرنگار رســمی ندارند؛ رسانه هایی از قبیل »بی بی سی فارسی« وابسته به دستگاه اطالعاتی و دربار انگلیس، 
»من و تو« وابســته به فرقه ضاله بهائیت و صهیونیســت ها، »صدای آمریکا« وابسته به کاخ سفید، »ایران اینترنشنال« 

وابسته به دربار آل سعود و...
حال می توان گفت که روزنامه های زنجیره ای که از بیت المال یارانه می گیرند این نقطه ضعف رسانه های معاند را در 
داخل کشور پر می کنند. این روزنامه ها با انتشار گزارش هایی که بالفاصله پس از انتشارش در روزنامه های زنجیره ای مورد 
استفاده و استقبال رسانه های معاند قرار می گیرند در حقیقت به پادویی برای دشمنان مشغول هستند. نمونه این موضوع را 
در شماره دیروز روزنامه شرق و گزارشی که از امامزاده داوود منتشر شده بود و بازنشرش در رسانه های معاند می توان دید.

سانسور هتک حرمت مجالس امام حسین)ع( در سال 88 
روزنامه جمهوری اسالمی ژست آسیب شناسی مجالس عزاداری را به خود می گیرد اما در خدمت مدعیان اصالحات 

است که اراذل وحشی وابسته به آنها در سال 88 همین مجالس را مورد هتک حرمت قرار دادند.
این روزنامه در سرمقاله شماره دیروز خود آورده است: »با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تاسیس نظام جمهوری 
اسالمی، انتظار این بود که عزاداری های حسینی ضمن اینکه با روش سنتی استمرار می یابند، همواره با استفاده از امکانات 
روز و زبان مورد نیاز هر زمان، از نظر محتوای عدالتخواهی غنی تر شوند و راه را برای عینی تر شدن حق بازتر کنند و قدرت 
مردم را برای مقابله با باطل افزایش دهند. این هدف، فقط وقتی تحقق می یابد که نگاه به دین، عمقی و معطوف به محتوا 
و هدف باشد نه سطحی و معطوف به ظواهر. اکتفا کردن به کمیت، تکیه بر خواب و خیال و داستان های جعلی، محور 
قرار دادن خرافات و برخورد ابزاری با مجالس و محافل عزاداری به منظور بهره برداری تبلیغاتی از آنها، هرگز نمی تواند 
هدف عدالتخواهی را محقق کند. این روش که متاســفانه اکنون روش غالب در عزاداری ها شــده و رسانه ملی نیز آن را 
ترویج می کند، نتیجه عکس می دهد و راه را برای تحکیم قدرت کسانی که عدالت را سد راه خود می دانند هموار می کند.«

بــه روزنامه توجیه گر خیانت هــای مدیریت برجامی مدعیان اصالحات و پادوی اشــرافیت غربگرا که در ظاهر به 
آسیب شناسی محافل عزاداری سید و ساالر شهیدان پرداخته باید گفت؛ اتفاقا همین عزاداران امام حسین)ع( بودند که 
پس از فتنه گری مدعیان اصالحات در سال 88 و غلط زیادی و تقالی پوچ برای براندازی نظام، در یوم اهلل نهم دی 88 
ســیلی محکم بر صورت کارگزاران داخلی و خارجی فتنه و آخرین میخ را بر تابوت آن کوبیدند. نکته دیگر آنکه، این 
روزنامه در حالی نگران مجالس عزاداری امام حسین)ع( شده که سال 88 اراذل و اوباش تحت حمایت مدعیان اصالحات 
و سران فتنه، به همین مجالس اهانت کردند و پرچم های حسینی را به آتش کشیدند اما به دلیل پادویی طیف مدعی 

اصالحات جرأت و شرف بیان آن را ندارد.
هجمه حامیان اشرافی گری به مدیریت جهادی و مردم داری مسئوالن

روزنامه اعتماد در مطلبی با هجمه به مدیریت جهادی و مردم داری دولتمردان، نوشت:»اتفاقا در اتاق هاي مدیریت 
و هماهنگي زیر کولر باید براي کشور برنامه ریزي کرد. مسئله امروز ایران سفر به فالن استان نیست، زیرا همچنان که 

مي بینید کدام مشکل این مردم حل شده است؟ تورم و بیکاري مشکل سراسري است.«
هجمه این روزنامه زنجیره ای به مدیریت جهادی و مردم داری مسئوالن در حالی است که در دولت قبل و در حدفاصل 

سال های 92 تا 1400، دولت روحانی دقیقا نسخه پیشنهادی این روزنامه مدعی اصالحات را اجرا کرد. 
مدیریت ویدئوکنفرانسی و نظرسنجی از داخل خودرو و بازدید از داخل کارخانه با ماشین شاسی بلند و موارد مشابه 
دیگر در دولت قبل و فاصله گذاری با مردم و بی اعتنایی به مطالبات جامعه، در نهایت خســارت های بزرگی به کشــور و 
ملت تحمیل کرد. نتیجه آن شد که مدعیان اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و با وجود تبلیغات سنگین 

و گسترده و فراخوان های متعدد، تنها حدود دومیلیون و چهارصدهزار رای در کل کشور کسب کردند.

درمکتب امام

اهمیت مجالس عزای ائمه)ع(
هیچ قدرتی نمی تواند این ملتی که از همه جوانب به او هجوم شده است 
و از همــه قدرت های بزرگ برای او توطئه چیده اند، این توطئه ها را خنثی 

کند، ااّل همین مجالس عزا.
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دفتر پژوهش های موسسه کیهان
یکی از تعیین  کننده ترین و چالش برانگیزترین وقایع مشروطه، تحصنی است که از 
سوی برخی تجار تهران در سفارت انگلیس صورت گرفت و عده زیادی به آن پیوستند 

که بعضا جمعیت متحصن را بالغ بر 11 تا 13 هزار نفر دانسته اند.
قضیه از این قرار بود که پس از حمله به تحصن علماء در مسجد شاه که خواستار 
عدالت خانه بودند، آنها دست به مهاجرت به قم زدند که همین موضوع، شاه را وحشت زده 
کرد تا به آنها تلگرام بزند و علما و روحانیون مهاجر نیز در پاسخ آن تلگراف برای نخستین 
بار تقاضای مجلس مشورتی حکومتی را بکنند. همزمان با مهاجرت علماء به قم، عده ای 
از تجار به سرکردگی محمد تقی بنکدار نیز از ترس جانشان با هدایت برخی از کارکنان 
ایرانی سفارت انگلیس مانند حسینقلی خان نواب، به این سفارت پناهنده شدند و مدت 
زمانی به طول نینجامید که حیاط سفارت انگلیس مملو از این گونه افراد شد؛ چادرهای 
اصناف برپا گردید، دیگ های پلو بار گذارده شــد و خروارها قند و چای توزیع گردید تا 
به قول یحیی دولت آبادی که گویا در خفا با سفارت در تماس بود،اجزای سفارت هر چه 
بیشتر بتوانند از واردین دلربایی کنند تا اینکه ناگهان درخواست مردم و سران تحصن از 

مجلس عدالت یا مشورت، به مشروطه خواهی تبدیل گردید.
از قول مرحوم ضیاءالدین دری درباره تاثیر سفارت انگلیس در تغییر خواست مردم 
در کتاب »مجموعه ای از مکتوبات و اعالمیه ها... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ شهید 

فضل اهلل نوری در مشروطیت« آمده است:
»... تا این وقت )تحصن در سفارت( سخن از مشروطه در میان نبود و این کلمه را 
کسی نمی دانست. لفظ مشروطه را به مردم تهران، اهل سفارت القاء کردند...یک روز طرف 
عصر، بنده با ســه نفر از معممین درب سفارت ایستاده بودم. درشکه شارژ دافر سفارت 
از قلهک وارد شد. همین که درشکه به محاذات ما رسید، ایستاد. بعد خانم شارژ دافر از 
درشکه پیاده شد، با نهایت خنده رویی و تغمز به نزد ما آمد، گفت: آقایان! شما برای چه 
این جا آمده اید؟ یک نفر گفت: ما آمده ایم این جا یک مجلس عدالت می خواهیم. )خانم( 
گفت: نمی دانم مجلس عدالت چیست! سپس گفت: پس شما یقین مشروطه می خواهید. 
این اولین دفعه بود که ما لفظ مشــروطه را از دهان خانم انگلیسی شنیدیم...بعد طولی 
نکشید که شنیدیم یکی فریاد می کرد: ما می خواهیم. یکی فریاد کرد: ما شرطه می خواهیم. 

دیگری گفت: بگویید آنچه را خانم گفت! ما مشروطه می خواهیم...«
اما آنچه در تواریخ درباره ماجرای تحصن آمده، بیشــتر به ظاهر قضیه پرداخته و 
شرح مقدمات آن که نشان می دهد کلیت ماجرا، از تصمیم ناگهانی عده ای تاجر بسیار 
فراتر بوده ، پنهان مانده است. چنان که اسناد و شواهد و قرائن مستند متعدد، حکایت از 
برنامه ای به غایت حساب شده، دارد که حتی حدود یک سال و نیم قبل از اعتراض علماء 

و تحصن در حضرت عبدالعظیم کلید خورده بود. برخی از این شواهد به قرار زیر است:
1- مهدیقلی هدایت )مخبرالســلطنه( که خود و برادرش )صنیع الدوله( از صحنه 

گردانان مشروطه بودند، در کتاب »خاطرات و خطرات« خود نوشته است:
»... کاشف به عمل آمد که قبال عده ای َمبال )مستراح( در سفارت تدارک شده بود. 
حــاج محمد تقی بنکدار با مقداری دیگ و دیگ بر و ملزومات دیگر و اســباب پخت و 
پز، وارد سفارت شد. عنوان، تقاضای عدالتخانه است؛ باغ مصفا، آش و پلو مهیا، مشتری 
بسیار، انگشت ها در کار. شبی با صنیع الدوله و حاجی محمد تقی شاهرودی به سفارت 
رفتیم. در زاویه پله جنوبی، درویشــی پرده فقر کشیده بود و عنکبوت مانند پشت پرده 
خزیده، برخاست و از پشت پرده بیرون آمد. مردی مسن بود، سیه چرده، ریش سفید و 
گیسوی پریشان با خاطری مجموع گفت این ها حرف می زنند ما مشروطه می خواهیم! 
باقی معلوم است. مخارج آن بساط از کجا می رسید، معلوم نشد. همه قسم حدس می شود 

زد، دم خروس هم پیداست...« 
2- مرحوم استاد محیط طباطبایی در مجله محیط )سال اول، شماره اول، رجب 1361 
هجری قمری برابر با شــهریور 1321 هجری شمسی( در مقاله ای تحت عنوان »فرمان 

مشروطه از کیست؟« اظهارات مهم و تکان دهنده ای دارد. او نوشته است:
»...مرحوم پدرم )ســید ابراهیم فنا طباطبایی( که یکی از متحصنین آن زمان بود، 
نقل می کرد که نخستین بار کلمه »شرطه« و »مشروطه« در مقابل فرمان عدالتخانه، از 
بستگان سفارت به خصوص شارژ دافر شنیده شد و پیش از آن در گفتن و نوشتن، ابدا 
کسی این لفظ را به کار نمی برد و پیدایش آن مربوط به همان ایام تحصن سفارت انگلیس 
است. باز همان مرحوم در وجیزه ای که به سال 1350 هجری قمری راجع به سرگذشت 
زندگانی خود برای این جانب نوشت،اظهار می دارد: ... مخفی نماناد که در اول ورود ملت 
ایران به سفارت، همه بی خبر از عنوان مشروطه بودیم، فقط معدلتخانه عظمی یا عدالت 
خانه کبری و شبه ذالک از دولت خواهان بودیم. رفته رفته به واسطه شب نامه های بسیار 
که نفوس مطلعه در سفارتخانه انداختند و خوانده شد، دانسته و فهمیده شد که عنوان 
مرام، مشروطه است. گرچه از شب نامه ها معلوم می شد ولی صراحتا از شارژدافر و نایب 

سفارت به ملت، سری تلقین و تفهیم گردید...
مرحوم محیط پس از نقل عبارت فوق چنین بیان کرده است:

»...این شهادت کسی است که در دوره عمر خویش، حتی برای مصلحت هم حاضر 
به گفتن یک کلمه خالف واقع نشد و در نتیجه مجبور به گوشه نشینی و انزوا در روستای 

زواره گشت...« 
3-شمس الدین رشدیه، فرزند میرزا حسن رشدیه مشهور )بانی نخستین مدارس 
جدیده در ایران( با اشــاره به تحوالت صدر مشروطه، در کتاب »سوانح عمر«، صفحات 
109 و 110، درباره زمینه چینی های تحصن در سفارت انگلیس، نوشته قابل تاملی دارد:

»...در اواخر سال 1322 هجری قمری در قسمت شمال باغ سفارت انگلیس، نزدیک 
دیوار، دو ســه چاهی زدند و رها کردند. پس از شش ماه، مجاور دیوار شمالی، داالنی به 
عرض دو و نیم متر ساختند و به فاصله یک متر چاله هایی کندند و به چاه بزرگ مربوط 
کردند و رها نمودند. شش ماه بعد، بین چاله ها دیوار کشیدند. آن داالن به اتاق های کوچک 
چاله دار تقسیم شد. درهایی هم در جنوب شهر، بازار نجاران ساخته و پرداخته شد. روزی 
هم درها را به آنجا انتقال داده و به اتاق ها گذاشتند. البته بّناها، هر دفعه هم غیر از بّناهای 
دفعه پیش بودند. در روزهای تحصن مردم در سفارت، این اتاق ها، مستراح حضرات شد...«

الزم به ذکر اســت چنین طرحی برای تعبیه تعدادی توالت ایرانی در باغ ســفارت 
انگلیس که بعدا مکان تحصن تجار شــده و مورد استفاده آنها قرار گرفت، تقریبا حدود 
2 ســال پیش از آغاز ماجرای تحصن در ســفارت انگلیس )27 جمادی الثانی 1324( 
شروع شد! یعنی حضرات نزدیک به دو سال قبل از اینکه ناگهان تعدادی از تجار روی به 
سفارت آورده و تقاضای تحصن کنند و تقاضای آنان پس از بررسی و گویا از سر انسان 
دوستی! توسط جناب شارژ دافر پذیرفته شود!! جهت رفاه حالشان حتی دستشویی ها و 
توالت هایی را از قبل تعبیه کرده بودند!!! )البد با علم غیب یا طالع بینی، پیش بینی شده 
بود که در آینده، واقعه اعتراض و تحصنی اتفاق خواهد افتاد و تجاری از سفارت انگلیس 

تقاضای تحصن خواهند نمود!!(   
4- مرحوم آیت اهلل حاج ســید حســین بدال )از همدرسی ها و هم مباحثه ای های 
حضرت امام(، حکایت عبرت انگیزی از مقدمه چینی تحصن در سفارت انگلیس دارد که 
موید مطلب فوق اســت. مرحوم آیت اهلل بدال که از اساتید معظم حوزه علمیه قم بودند، 
همواره در این حوزه به حسن سابقه و صفای نفس و صدق کالم شهرت داشتند. ایشان 
در مطلبی خاطره ای از دوران مشــروطه نقل کرده اند، که مرحوم شیخ علی ابوالحسنی 

)منذر( در کتاب »در مشروطه چه گذشت« آورده:
»در تهران پیرمردی 60-70 ســاله )ظاهرا تهرانی االصل و دارای قدی رشــید و 
متدین( موســوم به »بابا« می زیســت که »جعفری« به او می گفتند و از یاران فداییان 
اسالم و مرحوم شهید نواب صفوی محسوب می شد. بابا، مدت ها پس از شهادت فداییان، 
زنده بود و آشنایی من با او نیز به همان مناسبت ارتباطم با فداییان اسالم اولیه، خصوصا 
با عموزاده پدرم، مرحوم شهید آقا سید عبدالحسین واحدی، صورت گرفت. بابا در همان 

زمان ها برای ما چنین نقل کرد:
... من در صدر مشــروطه، حدودا مقابل ســفارت انگلیس در  تهران دکان داشتم. 
یک وقت از ترددهایی که به داخل ســفارت می شد، احساس کردم در سفارت انگلیس 
دارد جریانات عجیب و غیر معمولی اتفاق می افتد. در تاریک شبی که در دکان مانده و 
مشغول رسیدگی به حساب دخل و خرج سالیانه بودم، متوجه شدم شترهایی با بار به 
درون سفارت می روند! از الی در به دقت مالحظه کردم و در تاریکی از روی صدا و نیز 
قیافه افراد، دو تن از شتردارها را شناسایی نمودم. فردا، روی کنجکاوی آنها را پیدا کردم 

و قضیه را جویا شدم...«
آقای بدال توضیح دادند که آن روزها وسایط نقلیه کنونی وجود نداشت. وسیله بزرگ 
حمل ونقل، شتر بود و وسیله کوچک تر، االغ و جدای از این دو، حمال ها که بارها را بردوش 

گرفته و این سو و آن سو می بردند. آقای بدال ادامه داد:
»...بابا می گفت: از یکی از آن دو تن پرســیدم هان بگو ببینم تو دیشــب در سفارت 
انگلیس چه می کردی؟ شــتردار مزبور ابتدا قضیه را منکر شد، گویی به او سپرده بودند 
که چیزی نگوید. ولی اصرار من را که دید، گفت سر پامنار )جایگاه قبلی سفارت روس( 
انبار آقایان رزازها )برنج فروشها( است که از مازندران با قاطر برنج بار کرده و از آنجا به 
دکان های رزازی انتقال  می دهند. از ســفارت انگلیس نزد من آمدند و مرا پیش رزازها 

بردند که برنج را از آنها تحویل بگیرم و شبانه به سفارت ببرم...«
محل  تامین  مخارج  تاکنون  جزو اسرار مانده  است. آنهایی  که  تصور می کردند حاج  
محمدتقی  معروف  به  ســفارتی  و حاج  محمدحسین  بنکدار که  ناظر خرج  بودند یا حاج  
امین  الضرب  و سایر تجار یا رجالی  که  با عین  الدوله  مخالفت  داشتند به ویژه  میرزا علی 
 اصغرخان  امین  السلطان که  داعیه  تجدید صدارت  خود را داشت، تحمل  این  مخارج  گزاف  

شدند، در اشتباه  بودند.  
آنچه  آمد اشاراتی  نوعاً کوتاه  و فشرده  درباره  پشت  صحنه  تحصن  در سفارت انگلیس از 
زبان  شاهدان  عینی  بود. تایید این  امر را در منابع  خارجی  )روسی و انگلیسی( نیز می  توان  
دریافت. حتی  در منابع  انگلیسی  نیز )به رغم  تالشی  که  برای  سرپوش  نهادن  بر تحرکات  
پشت  صحنه  تحصن  وجود دارد( اشاراتی  تامل  برانگیز به  این  امر شده است که پژوهندگان  

تیزبین  را به  تامل  فرا می  خواند.

سالگرد صدور فرمان مشروطه

رازهای پنهان تحصن در سفارت انگلیس

با انتشار بیانیه ای صورت گرفت

تقدیر ۲۷۳ نماینده مجلس
از اقدامات تحول گرایانه دیوان محاسبات

کمال خرازی در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین:

 امروز رژیم صهیونیستی در محاصره مقاومت است

سخنگوی دولت: 

به متولدین ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مبلغی به عنوان سهام تعلق می گیرد

آیت اهلل جنتی در جلسه شورای نگهبان:

قدر نعمت حركت در مسیر اهل بیت)ع( را بدانیم

در دیدار با امیرعبداللهیان 

نوه ماندال: رژیم صهیونیستی نماد آپارتاید است

با سخنرانی سرلشکر سالمی

سفیر آفریقای جنوبی در تهران:مراسم وداع با پیکر شهدای مدافع حرم امروز در میدان امام حسین)ع( برگزار می شود

حمایت های امام خمینی)ره( 
به ما جسارت سرنگونی دولت آپارتاید را داد

ماهواره »خیام« 
هفته آینده به فضا پرتاب می شود

در جلسه دیروز مجلس بیانیه نمایندگان 
مجلس در تقدیر از عملکرد دیوان محاسبات 
قرائت شد که در آن از ارائه زودهنگام گزارش 
تفریغ بودجه و همچنیــن ارائه گزارش های 
مستمر در بازه زمانی 2 ماهه تقدیر شده بود. 

جلسه علنی مجلس دیروز به ریاست محمدباقر 
قالیباف آغاز شد و بررسی طرح تأمین نیروی انسانی 
آموزش و پرورش در دستورکار قرار گرفت. در جلسه 
علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی بیانیه تقدیر 
و تشــکر 273 نفر از نماینــدگان مجلس از دیوان 
محاســبات قرائت شد.  در این بیانیه آمده: »بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( در دیدار 
مورخ 4 خرداد 1401 نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی با عنایت ویژه ایشــان به عملکرد دیوان 
محاســبات کشــور که فرمودند »بحمداهلل در این 
سال های اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال و خوب 
شده یعنی این گزارش های تفریغ بودجه در موعد 
خودش خیلی زود و خیلی خوب انجام می شود« و 
اظهار رضایت ایشان از عملکرد این نهاد نظارتی مایه 
مباهات و نشان افتخاری برای خانواده بزرگ دیوان 
محاســبات کشور و پشتیبانی معنوی برای اهتمام 
مضاعف به وظایف مــورد تاکید معظم له گردید.« 
این بیانیه در ادامه افزوده: »دیوان محاسبات کشور 
به عنوان بازوی نظارتی مجلس شــورای اسالمی و 
منتخبین ملت و نظارت بر ُحســن اجرای قانون و 
در راستای پاســداری از بیت المال در سال 1401 
گزارش تفریغ بودجه ســال 1400 کل کشور را به 
انضمام تعــداد 21 فقره گزارش های خاص تحلیل 
در اجــرای اصل 55 قانون اساســی و بند ج ماده 
یک قانون دیوان محاســبات کشور و بند یک ماده 
219 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی برای 
نخستین بار 6 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی و همراه 
با نظارت کارشناسی و پیشنهادات خود تهیه و تسلیم 
مجلس شورای اسالمی نمود.« در بیانیه نمایندگان 
می خوانیم: »مضافاً اینکه ارائه گزارش عملکرد ارزیابی 
قانون برنامه ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که برای اولین بار 
صورت گرفت و همچنین گزارش های مستمر نظارت 
بر اجرای قوانین بودجه سال 1400-1401 کشور در 
مقاطع زمانی 2 ماهه نیز که مورد تقاضای نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی بود دستاورد جدیدی دیگر 
توسط دیوان محاسبات کشور است که به لطف الهی 
و تالش های مجاهدانه همکاران خدوم دیوان محقق 
گردید.«در انتهای این بیانیه آمده: »بنا به مراتب فوق 
بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی از اقدام هوشمندانه و تحول گرای 
دیوان محاسبات که گام دیگری در سرعت و چابکی 
این نهاد در تحقق منویات مقام معظم رهبری است 
را از ریاست دیوان محاســبات کشور، مسئوالن و 
همکاران تالشگر و زحمتکش و حافظان بیت المال 

در این سنگر مقدس اعالم می داریم.«
تصویب یک فوریت

اصالح قانون انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی صبح دیروز 
در صحن علنی مجلس در جریان بررسی تقاضای 
یک فوریت طرح اصــالح موادی از قانون انتخابات 
مجلــس، آن را با 144 رأی موافق، 35 رأی مخالف 
و شش رأی ممتنع از مجموع 217 رأی به تصویب 
رساندند. محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها در جریان بررسی یک فوریت 
طرح مذکور گفت: یکی از مسائلی که رهبر انقالب از 
مجلس مطالبه کرده اند بحث اصالح قانون انتخابات 
بوده است و مهم ترین تاکید ایشان بر اصالح بندهای 
18 گانه قانون انتخابات بوده است که سال 1395 
توسط ایشان برای اجرا ابالغ شد. از آن سال تاکنون 
در مجلس گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شد 
ولی به ســرانجام نرســید و قانون انتخابات مطابق 
سیاست های کلی اصالح نشد. رئیس کمیسیون امور 
داخلی کشــور و شوراها گفت: در این طرح شرایط 
عمومی و اختصاصی داوطلبان مطابق شــرایط روز 
در نظر گرفته شده و فرآیند رسیدگی به صالحیت 
داوطلبان توســط شــورای نگهبان نیز به تغییرات 
جدی و اساسی نیازمند است. جوکار بیان کرد: برای 
بهره گیــری از فناوری های نوین، روش هایی در این 
طرح در نظر گرفته شده است. همچنین بحث های 
تبلیغات منابع مالی داوطلبان و رسیدگی به جرایم 
انتخاباتی مدنظر قرار داده شده است. وی تصریح کرد: 
الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر مبنای سه 
الگوی شهرستانی- استانی، تناسبی و ترجیحی بوده 
است نیز در نظر گرفته شده است. جوکار خاطرنشان 

کرد: یک فوریت این اصالح را به رأی می گذاریم و 
در کمیســیون، اصالحات مد نظر را انجام خواهیم 
داد. مهم آن اســت که ما محدودیت زمانی داریم و 
باید قانون انتخابات اصالح شود تا به شش ماهه دوم 

سال موکول نشود.
تصویب الیحه انتقال محکومان 

بین ایران و بلژیک
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی با 195 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی 
ممتنــع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن با 
الیحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسالمی 
ایران و پادشــاهی بلژیک موافقــت کردند. در ماده 
واحده این الیحه آمده است؛ الیحه معاهده انتقال 
محکومان بین جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی 
بلژیک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به 
شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده 
می شود. براساس تبصره این ماده واحده، رعایت اصول 
هفتادوهفتم )77(، یکصدوبیســت وپنجم )125( و 
یکصدوســی ونهم )139( قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
تقدیر نمایندگان از وزارت اطالعات

احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی بیانیه 202 نفر از نمایندگان 
در تقدیر و تشــکر از اقدامات سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در پی کشف و خنثی  سازی توطئه دشمنان 
کوردل انقالب اسالمی را قرائت کرد. در این بیانیه 
آمده: »ضمن عرض تســلیت و تعزیت ایام شهادت 
سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و 
اصحاب باوفای ایشــان، بار دیگر چشمان تیزبین 
ســربازان گمنام امــام زمان)عج( در آســتانه ماه 
محرم الحرام و با تأسی از حماسه نهضت حسینی، 
توطئه دشمنان کوردل ایران اسالمی را کشف و قبل 
از هرگونه اقدام خصمانه و خرابکارانه علیه ملت شریف 
ایران با عنایت ویژه الهی نقش بر آب کرد.« این بیانیه 
افزوده: »دشمنان این سرزمین باید بدانند خدعه و 
نیرنگی که در ســر می پرورانند و خیال آن را دارند، 
با مجاهدت های خاموش و انقالبی مجاهدان عرصه 
گمنامی رو به رو خواهند شد.« در بخش پایانی این 
بیانیه آمده: »ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات اخیر سربازان گمنام 

امام زمان)عــج( در وزارت اطالعــات و به ویژه در 
پیشگیری اقدامات عملیاتی و دستگیری جاسوسان 
سرویس موســاد از تمامی مجاهدان عرصه ایثار و 
شهادت می خواهیم به شیطنت های استکبار پاسخ 
کوبنده و درخور بدهند و به ایادی استکبار خصوصاً 
رژیم کودک کش صهیونیســتی و دست نشاندگان 
آن در گروهک تجزیه طلب کومله هشدار می دهیم 
که اقدامات مغرضانه آنان بدون پاسخ نخواهد ماند 
و بنا به وعده الهی نصرت از آِن مؤمنان و خســران 
 و عــذاب در انتظار منافقــان خواهد بود و به تعبیر 
 رهبــر کبیــر انقالب اســالمی این رژیــم غاصب

به فضل الهی 25 سال آینده را نخواهد دید.«
اعمال تحریم  های جدید 

برابر است با تقویت فعالیت  های هسته  ای
یعقوب رضــازاده نماینده مردم ســلماس در 
مجلس شــورای اســالمی دیروز در صحن علنی 
مجلــس، در تذکر شــفاهی خود گفــت: در بحث 
مذاکرات برجامی به کشــورهای عضو 1+5 توصیه 
می کنم و تذکر می دهم به بهانه جویی های مختلف 
متأثر از رژیم صهیونیســتی تحریم های جدیدی را 
عنــوان نکنند. وی تصریح کــرد: اقتصاد مقاومتی 
کشــور ما متأثر از برجام نیســت، اگر طرف مقابل 
مذاکــرات تحریم های جدید را مطرح کند خودش 
متضرر می شــود چراکه سریعاً ســانتریفیوژها را 
تقویت، دوربین های نظارتی را خاموش و از حضور 
جاسوس های آژانس جلوگیری خواهیم کرد. رضازاده 
در ادامه در تذکری به رئیس جمهور بیان کرد: آقای 
رئیس جمهور به داد دریاچه ارومیه برسید، چرا که 
سالمتی مردم در خطر است و کشاورزی نیز در حال 
نابودی بوده، سریعاً اعتباری برای رفع مشکل فیزیکی 
تونل در نظر بگیرید. نماینده مردم سلماس در مجلس 
شورای اســالمی خطاب به وزیر دفاع عنوان کرد: 
افزایش 10 درصدی حقوق نیروهای مسلح در شأن 
نیروهای مسلح نیست، با هماهنگی حقوق کارکنان 
را افزایش دهید و همسان  سازی حقوق بازنشستگان را 
اجرایی کنید. وی همچنین خطاب به وزیر کشور نیز 
گفت: حقوق دهیاران پایین است، همچنین بیمه آنها 
نیز با مشکل مواجه است و از طرف دیگر بدهی های 
آنها هم پرداخت نشــده؛ لذا دستورات الزم را برای 

حل مشکل دهیاران صادر کنید.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با 
بیان اینکه امروز رژیم صهیونیستی در محاصره 
مقاومت است، گفت: عادی  سازی روابط برخی 
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، صرفا 
علنی شــدن روابط غیرعلنی آن کشورها با 

این رژیم است.
»زیاد نخاله« دبیرکل جنبش جهاد اســالمی 
فلســطین که به تهران ســفر کرده با سیدکمال 
خرازی، رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی 

دیدار و گفت  وگو کرد.
به گزارش فارس، خرازی در این دیدار با بیان 
اینکه رژیم صهیونیستی یک رژیم آپارتاید است و 
اینکه سازمان ملل آن رژیم را آپارتاید خوانده است، 
از نظر بین المللی اهمیت فراوانی دارد، گفت: قانون 
طبیعت این است که سرنوشت رژیم های آپارتاید به 

فروپاشی بینجامد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی حمایت 
از مقاومت اسالمی در فلسطین را بخشی از راهبرد 
کالن جمهوری اسالمی ایران خواند و ادامه داد: امروز 
رژیم صهیونیستی در محاصره مقاومت است و اگر 
خودتان را جای صهیونیست ها قرار دهید، متوجه 

می شوید که چقدر نگران بقای خود هستند.
وی با تأکید بر افزایش روزافزون قدرت جمهوری 
اســالمی ایران و جریان مقاومت در منطقه گفت: 
آنچه امروز تحت عنوان عادی  ســازی روابط برخی 
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی شنیده می شود، 

صرفا علنی شــدن روابط غیرعلنی آن کشورها با 
رژیم صهیونیستی است. آن کشورها در گذشته نیز 
حمایتی عملی از فلسطین نکردند، بلکه زمینه ساز 
سازش با اسرائیل بودند. خرازی با بیان اینکه سفر 
اخیر رئیس جمهور آمریکا به منطقه جز شکســت 
دستاورد دیگری نداشــت و با اشاره به تحرکات و 
تالش های رژیم صهیونیســتی بــرای بهره برداری 
تبلیغاتی از این سفر، ادامه داد: این وضعیت به خوبی 
نشان می دهد که رژیم صهیونیستی با چه مشکالتی 

در درون خود مواجه است.
در این مالقات، زیــاد نخاله، دبیرکل جنبش 
جهاد اســالمی نیز بــا تبیین شــرایط میدانی و 
وضعیت امیدوارکننده نیروهای مقاومت فلسطینی، 
از حمایت های بی دریغ جمهوری اسالمی ایران از 
مقاومت و آرمان فلسطین قدردانی و ابراز اطمینان 
کرد بــه یاری خدا، نیروهای مقاومت در سراســر 
منطقه پیروزی نهایی را در برابر رژیم صهیونیستی 

رقم خواهند زد.
قدردانی دبیرکل جهاد اسالمی از حمایت  ایران 

و رهبر انقالب از مقاومت مردم فلسطین
حســین امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه 
کشورمان نیز با »زیاد نخاله« دبیرکل جنبش جهاد 

اسالمی فلسطین دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر امــور خارجه ضمن ابراز خرســندی از 
دیدار با هیئت عالی رتبه جنبش جهاد اسالمی، بر 
تداوم سیاســت و مواضع اصولی و ثابت جمهوری 

اسالمی ایران در حمایت از آرمان آزادی فلسطین 
و مقاومت ملت مظلوم فلسطین در برابر تجاوزات 
و توســعه طلبی های رژیم آپارتاید صهیونیســتی 

تأکید کرد.
امیرعبداللهیان با اشــاره به شکست های رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا در برابر مقاومت و به وجود 
آمدن شرایط نوین برای فلسطینی ها، ابراز امیدواری 
کرد با تقویت همگرایی بین کشــورهای اسالمی، 
شاهد ناکامی دشــمنان در کمرنگ کردن آرمان 

مقدس آزادی فلسطین و قدس شریف باشیم.
وی ابراز اطمینان کرد که مقاومت اســالمی 
در منطقه و فلســطین در ســایه تقویت انسجام، 
همبستگی و وحدت داخلی خود با صالبت از حقوق 
مسلم ملت های منطقه و فلسطین دفاع خواهد کرد.

دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین نیز 
با ابراز خرســندی از ســفرش به تهران و دیدار با 
امیرعبداللهیان، با گرامیداشــت یاد و خاطره امام 
خمینی)ره( و رهبران شهید مقاومت از جمله سردار 
شهید سلیمانی از حمایت ها و پیشتیبانی های مستمر 
جمهوری اســالمی ایران و رهبر معظم انقالب از 

مقاومت مردم فلسطین تقدیر و تشکر کرد.
زیاد نخالــه با تمجید از نقش قــوی، موثر و 
سازنده کشورمان در مســائل منطقه، دیپلماسی 
فعال جمهوری اسالمی ایران در تعامل با کشورهای 
مختلف، منطقه و جهان اســالم، را نشانه پویایی 
و قدرت جمهوری اســالمی ایــران ارزیابی کرد و 

دســتاوردها و موفقیت های کشورمان را متعلق به 
همه امت اسالمی دانست.

وی با ابراز تاســف از برخی تالش ها به منظور 
اعمال فشــار بر جمهوری اسالمی ایران و کم رنگ 
کردن تهدید واقعی رژیم صهیونیستی برای منافع 
و مصالح امت اسالمی و قضیه فلسطین، تالش ها و 
مواضع جمهوری اســالمی در مقابله با نظام سلطه 
و حمایت از ملت های مظلوم در برابر اشــغالگران و 
قدرت های بیگانه را نویددهنده خیر و برکت و قوت 
برای ملت مقاوم فلسطین و تضعیف جبهه دشمنان 
جهان اســالم خواند و بــر ضرورت حفظ و تقویت 
همبستگی و انسجام کشورهای اسالمی تأکید کرد.

زیاد نخاله همچنین با اشــاره به سابقه رژیم 
صهیونیســتی در زیر پا گذاشتن تمامی تعهدات 
و توافقات خود در روند ســازش، تنها گزینه ملت 
فلســطین برای احقاق حقوق خود و بیرون راندن 
اشغالگران از سرزمین فلسطین را مقاومت خواند و 

بر تداوم این راه تأکید کرد.
دبیرکل جهاد اســالمی فلسطین همچنین با 
ارائه گزارشی از آخرین تحوالت فلسطین، وحدت 
و انسجام گروه های فلسطینی را در راستای تقویت 
و اقتدار مقاومت اســالمی مردم فلسطین ضروری 
برشمرد و بر نقش و جایگاه مهم کشورمان، سوریه 
و مقاومت لبنان در حمایت از جبهه مقاومت اسالمی 
تأکیــد و از حمایت های مردم، رهبــری و دولت 

جمهوری اسالمی ایران تقدیر کرد.

ســخنگوی دولت از اختصاص سهامی 
معادل یک میلیون تومان برای متولدان سال 
14۰۰ و معادل یک و نیم میلیون تومان برای 
فرزندان متولد سال 14۰1 در راستای سیاست 
حمایت دولت از خانواده ها برای فرزندآوری 

خبر داد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در 
جلسه هیئت دولت به منظور حمایت مؤثر از مسئله 
حل مشکالت زائران محترم اماکن مقدس کشور، 
کارگروه ملی زیارت با ارتقای جایگاهش به شورای 
ملی زیارت تبدیل شد و هیئت دولت مصوب کرد که 
این شورا به ریاست شخص رئیس جمهوری و عضویت 
برخی از اعضای مرتبط دولت از جمله وزرای ارشاد، 

میراث، کشــور، کار و عضویت تولیت آستان های 
مقدس رضوی، حضرت معصومه)س(، شاهچراغ و 
عبدالعظیم حسنی )ع(، استانداران استان هایی که 
میزبان اصلی زائران هستند تشکیل شود. وی افزود: 
دبیر شورا هم استان خراسان رضوی انتخاب شد تا 
دبیرخانه در این استان که اصلی ترین استان زیارتی 
است، باشد. ســخنگوی دولت گفت: هیئت دولت 
مصوب کرد که با تخصیص منابعی به صندوق بیمه 
حوادث طبیعی عماًل این صندوق را از امسال احیا 
کند تا امکان پرداخت خســارات و غرامت ناشی از 
حوادث طبیعی با محوریت صنعت بیمه فراهم شود. 
برای سال 1401 مبلغ 25 هزار میلیارد ریال، معادل 
2 و نیم هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد به این 
صندوق که بتواند جبران خسارات را به صورت بیمه 

شــده در سال جاری حمایت کند. بهادری جهرمی 
افزود: صدور مجوز امضای موقت منشــور مجمع 
همکاری سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو 
که به منظور یکپارچگی کشورهای عضو اکو است، 
داده شــد تا وزیر اقتصاد بتواند مراحل عضویت در 

مجمع و امضای منشور را طی کند.
وی اعالم کرد: همچنین به منظور حمایت از 
تأمین امنیت غذایی و افزایش صادرات محصوالت 
کشاورزی و کمک به سرمایه گذاری و تقویت حوزه 
کشــاورزی و حمایت از بخش خصوصی و فعالیت 
تعاونی ها در این حوزه، مشوق هایی تصویب شد که 
در قالب یارانه و سود و کارمزد تسهیالت بانکی به 

این حوزه ها تخصیص یابد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از اقدامات 

دیگر روز چهارشنبه هیئت دولت، تصویب آئین نامه 
اجرایی ایجاد نظام یکپارچــه مدیریتی در بخش 
عمومی بود که تصویب شد، افزود: این امر گام بزرگی 
در راستای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه  سازی 
داده های مالی در حوزه های عمومی می تواند باشد.

بهادری جهرمی اعــالم کرد: یک حمایتی که 
دولــت از خانواده ها برای فرزندآوری دارد، تصویب 
آئین نامه ای بود که مقرر می کند سهامی معادل یک 
میلیون تومان برای متولدان سال 1400 و معادل 
یک و نیم میلیون تومان برای فرزندان متولد سال 
1401، سهام از سبد صندوق های سرمایه گذاری به 
نوزادان متولد این دو سال واگذار شود. دولت مقرر 
کرد که متناسب با تورم ساالنه در سال های آتی این 

واگذاری سهام استمرار یابد.

دبیر شورای نگهبان گفت: خداوند پدران 
ما را رحمت کند که میراث بودن در مســیر 
امیدواریم  برای ما گذاشتند،  اهل بیت )ع( را 
که قدر این نعمت را بدانیم و راه را به درستی 

بپیماییم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
آیــت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان صبح 
چهارشنبه در جلسه این شورا با تسلیت به مناسبت 

ایام شهادت امام حسین )ع( و یاران با وفای ایشان 
گفت: غم امام حســین )ع( هرگز کهنه نمی شود؛ 
خداوند دســت ما را در دنیا و آخرت از دامن اهل 
بیت کوتاه نفرماید و توفیق دهد تا در دنیا راه شان 

را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: طبق روایت هرکس اهل بیت را 
دوست داشته باشد خداوند را دوست دارد و هر کس 

ایشان را دشمن بداند دشمن خدا است.

ما ایرانی ها افتخار می کنیم که دل مان 
مملو از محبت آل پیغمبر )ص( است

دبیر شــورای نگهبان با بیان اینکه افتخار ما 
ایرانی ها این است که محب و دوستدار اهل بیت )ع( 
هســتیم و دل مان مملو از محبت آل پیغمبر )ص( 
است، تصریح کرد: امیدواریم در دنیا و آخرت اهل 
بیت دست ما را بگیرند و عاقبت مان ختم به شهادت 
شود.آیت اهلل جنتی، ایران را مملکت علوی، فاطمی، 

حسنی، حسینی و مهدوی برشمرد و اظهار داشت: 
خداوند پدران ما را رحمت کند که این میراث )بودن 
در مسیر اهل بیت )ع(( را برای ما گذاشتند، امیدواریم 
کــه قدر این نعمــت را بدانیم و راه را به درســتی 
بپیماییم. وی در خاتمه با بیان اینکه باید در کنار 
قدردانی زبانی از اهل بیت )ع( به صورت عملی هم در 
این مسیر حرکت کنیم، گفت: سالم بر چشم هایی که 
در این 2 ماه بر اباعبداهلل الحسین)ع( گریه می کنند.

 وزیر امور خارجه در دیدار »مندال ماندال« 
نوه نلسون ماندال بر اهمیت تشکیل گروه دوستی 
پارلمانی بین دو کشــور، تأکید کرد و همچنین 
ماندال رژیم غاصب صهیونیستی را نماد آپارتاید 

دانست.
»مندال ماندال« نوه نلسون ماندال که برای دریافت 
جایزه خود در مراســم برندگان جایزه حقوق بشــر 
اسالمی به تهران ســفر کرده است، بعدازظهر دیروز 

با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد. 
امیرعبداللهیــان در این دیدار ضمن خیرمقدم به وی 
و ابراز خرســندی از ســفرش به تهران، از تالش ها و 
مساعی وی در راستای تقویت همکاری بین دو کشور 
و حمایت های بی دریغ از مردم مظلوم فلسطین تقدیر 
و تشکر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: برای ما، 
مواضع نلسون ماندال و رویکرد حزب حاکم کنگره ملی 
آفریقا در قبال فلسطین قابل توجه است. امیرعبداللهیان 

همچنین بر اهمیت تشکیل گروه دوستی پارلمانی بین 
دو کشور که دارای مجالسی قوی هستند، تأکید کرد.  
منــدال ماندال نوه قهرمان مبارزه با آپارتاید نیز در این 
دیدار از برخورد گرم و صمیمانه مقامات ایرانی تشکر 
و قدردانی کرد و با الهام بخش دانستن انقالب اسالمی 
برای مردم آفریقای جنوبــی، افزود:  پیروزی انقالب 
اسالمی باعث خوشحالی نلسون ماندال در زندان رژیم 
آپارتاید در آفریقای جنوبی بود. مندال ماندال افزود: ما در 

پنجاه و دومین کنگره سراسری حزب ANC، خواستار 
کاهش ســطح روابط با رژیم صهیونیستی شدیم و در 
این راستا به همراه الجزایر و تعدادی دیگر از کشورهای 
آفریقایی با عضویت ناظر رژیم صهیونیستی در اتحادیه 
آفریقا مخالفت کردیم.  وی اتخاذ تصمیم جمعی و قاطع 
از سوی همه گروه ها و سازمان های مردمی در فلسطین 
در مواجهه با رژیم صهیونیستی که نماد آپارتاید است 

را واجد اهمیت خواند.

آیین وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع 
حرم تازه تفحص شده؛ سردار بی سر شهید 
اسکندری، ســردار شهید »رحیم  عبداهلل 
کابلی«، شهید واالمقام »مصطفی تاش موسی«، 

شهید واالمقام »محمد امین کریمیان« و شهید 
واالمقام »عباس آســمیه«، امروز همزمان با 
ششمین روز ماه محرم، از ساعت 1۸ در میدان 

امام حسین)ع( تهران برگزار می شود.

به گزارش فارس، سرلشــکر حسین سالمی، 
فرمانده سپاه پاســداران انقالب اسالمی سخنران 
این مراســم خواهد بود. همچنین حاج محمدرضا 
طاهری و حســین طاهری نیز در این مراســم به 

مرثیه و نوحه خوانی می پردازند. اجرای گروه سرود 
ابناءالحسن و مراسم دمام زنی از بخش های دیگر این 
مراسم است. پیکر مطهر شهدا پس از این مراسم به 

شهرهای زادگاه خود منتقل خواهد شد.
سفیر آفریقای جنوبی در کشورمان گفت: انقالب 
مــردم آفریقای جنوبی نه تنها مــورد حمایت امام 
خمینی)ره( قرار گرفت بلکه به انقالبیون ما جرأت و 

جسارت سرنگونی رژیم آپارتاید را داد.
»ویکا مازوی کومالو« سفیر آفریقای جنوبی در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر، درخصوص نقش انقالب اسالمی ایران و 
حضرت امام خمینی)ره( در پیروزی مبارزات مردم آفریقای 
جنوبی در مسیر مبارزه با تبعیض نژادی و نظام آپارتاید وقت 
حاکم و این کشور، گفت: امام خمینی)ره( با قطع رابطه ایران 
بــا دولت آپارتاید وقت آفریقای جنوبی و حمایت و آموزش 
مبارزان آزادی طلب آفریقای جنوبی کمک زیادی به پیروزی 

انقالب مردم آفریقای جنوبی کردند.

وی افــزود: اقدامات امام خمینی)ره( در آن زمان نقطه 
عطفی در روابط ما با ایران به وجود آورد که این روابط خوب 

تا االن ادامه داشته است.
سفیر آفریقای جنوبی همچنین به روابط خوب محمدرضا 
پهلوی با رژیم آپارتاید وقت کشورش پرداخت و گفت: شاه 
ایران روابط نســبتاً خوبی با دولت آپارتاید داشت و هر چند 
وقت یک بار سفری به آفریقای جنوبی انجام می داد؛ شاه وقت 

ایران دارای اموالی در این کشور بود!
سفیر آفریقای جنوبی در کشورمان گفت: انقالب مردم 
آفریقــای جنوبی نه تنها مورد حمایت امام خمینی)ره( قرار 
گرفت بلکه به انقالبیون ما جرأت و جسارت سرنگونی رژیم 

آپارتاید را داد.

بلند سازمان فضایی  ماهواره »خیام«، گام 
ایران برای تأمین داده های فضایی و توســعه 
کاربردهای صنعت فضایی در کشــور به فضا 

پرتاب می شود.
به گزارش فارس به نقــل از مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
در یک همکاری مشــترک با کشور روسیه، ماهواره 
پیشــرفته »خیام« هفته آینده از ایســتگاه فضایی 
بایکونور قزاقســتان توســط ماهواره بر سایوز به فضا 

پرتاب خواهد شد.
این ماهواره پیشــرفته با ســنجنده های دقیق، 
امکان بهره گیــری از داده های فضایی دقیق را برای 
هوشمند ســازی بخش های گوناگون کشــور فراهم 

خواهد کرد.
ارتقای بهره وری کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی 
کشور، مدیریت حوادث طبیعی، پایش ساخت وسازها و 

مقابله با زمین خواری، پایش مخاطرات زیست محیطی، 
پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای کشور 
و بســیاری از کاربردهای دیگــر ازجمله کاربردهای 
داده هــای فضایی دریافت شــده از ماهــواره خیام 

خواهد بود.
سازمان فضایی ایران، در عین توسعه توانمندی های 
داخلی در حوزه ساخت و پرتاب ماهواره های موردنیاز 
کشور و توسعه ایستگاه های زمینی مربوطه، نیازهای 
فعلی کشور در حوزه تأمین داده های فضایی را از طریق 
همکاری های پیشرفته علمی و فناورانه با کشورهای 
پیشــرو در صنعت فضایی جهان ادامه خواهد داد تا 
ضمن تأمین نیازمندی های کشــور، دانش و فناوری 

فضایی را نیز در داخل کشور بومی  سازد.
اخبار تکمیلی در مورد مشخصات این ماهواره و 
کاربردهــای آن هفته آینده پس از پرتاب ماهواره در 

اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

همکاری روزنامه  زنجیره  ای 
با جاسوس فراری!


