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دستگیری  5مظنون در پی انفجار
در حرم امام خمینی(ره)

تهران امن است

اینها کوچکتر از آن هستند که بتوانند
در اراده ملت ایران و مسئولین کشور
اثری بگذارند

آیتاللــه خامنــه ای رهــر معظــم انقــاب عــر
دیــروز در دیــدار دانشــجویان بــه ایـراد ســخرنانی پرداختنــد
کــه و مهمرتیــن محــور ســخنان ایشــان محکومیــت حوادث
و رشارت هــای گروهــک هــای تکفیــری در ته ـران بــود.
رهــر انقــاب دربــار ه حادثــه تروریســتی تهــران
گفــت :ملــت ایـران دارد حرکــت میکنــد و پیــش مـیرود؛
ایــن ترقهبازیهایــی هــم کــه امــروز شــد ،اینهــا هــم در
ارادهی مــردم تأثیــری نخواهــد گذاشــت.
ایشــان افزودنــد« :ایــن را همــه بداننــد؛ اینهــا
کوچکتــر از آن هســتند کــه بتواننــد در اراده ملــت
ایــران و مســئوالن کشــور اثــری بگذارنــد و البتــه خــود

مراسم بیست و هشتمین سالگرد
رحلت حضرت امام خمینی(ره)
عــر روز یکشــنبه چهاردهــم خــرداد ،مراســم بیســت
و هشــتمین ســالگرد رحلــت حــرت امــام خمینــی(ره) بــا
ســخرنانی مقــام معظــم رهــری و بــا حضــور جمعــی از
مقامــات لشــگری و کشــوری ،ســفرای کشــورهای خارجــی و
دوســتداران امــام راحــل برگ ـزار شــد.
از طــرف شــورای خلیفــه گــری ارامنــه تهـران کشــیش
گورگــن نرسیســیان ،کشــیش ماشــتوتس خاچاطوریــان،
کشــیش مــروپ راتوســیان ،آقــای واروژ آوانســیان نایــب
رئیــس شــورای خلیفــه گــری ،مناینــدگان مجموعــه هــای
فرهنگی-ورزشــی ارامنــه رافــی ،نائیــری و ســیپان همچنیــن
مناینــده هیئــت روابــط عمومــی خلیفــه گــری ارامنــه تهـران
آقــای آرتیــن بابایانــس در ایــن مراســم رشکــت کــرده بودند.
روابط عمومی
خلیفه گری ارامنه تهران

ایــن حــوادث نشــان داد چنانچــه جمهــوری اســامی در آن
نقطــهای کــه مرکــز اصلــی ایــن فتنههاســت ،ایســتادگی
منیکــرد ،مــا تــا حــاال گرفتاریهــای زیــادی از ایــن ناحیــه
در داخــل کشــور داشــتیم .انشــاءالله کلــک اینهــا کنــده
خواهــد شــد» .حــرت آیتاللــه خامن ـهای همچنیــن بــا
بیــان اینکــه مســئله اســتقالل خیلــی مهــم اســت ،تأکیــد
کردنــد کــه مســئله ســند  ۲۰۳۰از ایــن قبیــل اســت و گفتند:
«حــاال بعضــی میآینــد میگوینــد مــا تحفــظ دادیــم یــا
گفتیــم فــان چیــزش را قبــول نداریــم؛ نــه ،بحــث رس اینهــا
نیســت؛ فــرض کنیــم در ایــن ســند هیچچیــز واضــح ب ّینــی
هــم کــه مخالــف اســام باشــد وجــود نداشــته باشــد؛
کــه حــاال وجــود دارد؛ مــن حرفــم ایــن اســت کــه نظــام
آموزشــی کشــور نبایــد بیــرون کشــور نوشــته شــود» .ایشــان
افزودنــد« :آنهــا کــه خیــال میکننــد مــا گــزارش درســت
نگرفتیــم؛ نــه ،گزارشهــای مــا گزارشهــای درســتی اســت.
شــا میگوییــد ایــن ســند مثــا خــاف اســام نــدارد،
داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد ،اینجــا ایـران اســت ،اینجــا
جمهــوری اســامی اســت .نظــام آموزشــی مــا را چهــار نفــر
بنشــینند در یونســکو بنویســند! چ ـرا؟ ایــن هــان مســئله
اســتقالل اســت».

(ادامه در همین صفحه)

حمالت تروریستی به
ساختمان مجلس و حرم
امام (ره)  13شهید
و 42زخمی برجای گذاشت
سپاه :هیچ خون پاکی را
بدون انتقام نمی گذاریم

ملت ایران هر دسیسه و توطئه
بدخواهان را با وحدت و انسجام
در هم خواهد شکست

روحانــی در پیامــی بــا اشــاره بــه اقدامــات کــور و
بزدالنــه چنــد مــزدور تروریســت در بــه شــهادت رســاندن
جمعــی از مــردم بــی دفــاع و روزه دارمــان ،تاکیــد کــرد
کــه ملــت ایــران کــه برآمــده از فرهنــگ عاشــورا اســت،
بــار دیگــر ثابــت خواهــد کــرد کــه هــر دسیســه و
توطئــه بدخواهــان را بــا وحــدت و انســجام بیشــر و
بــا ســاختار قدرمتنــد امنیتــی خــود در هــم خواهــد
شکست.
منت پیام رییس جمهور به این رشح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملــت بــزرگ ایــران شــا مــردان و زنــان دالور ایــن
رسزمیــن از هــان روزهــای نخســتین پیــروزی انقــاب
اســامی ،بهــای عــزت ،اســتقالل و آزادی خــود را در
کنــار توطئــه هــای بزرگــی از ترورهــای وحشــیانه تــا
جنــگ تحمیلــی بــا جانفشــانی و شــهادت فرزنــدان خــود
پرداختــه ایــد .اقدامــات کــور و بزدالنــه امــروز چنــد مــزدور
تروریســت در بــه شــهادت رســاندن تعــدادی از مــردم بــی
گنــاه و روزه دارمــان در جــوار مرقــد بنیانگــذار جمهــوری
اســامی ای ـران و «خانــه ملــت» ،حادثــه ای غیــر منتظــره

ملت...

(ادامه از همین صفحه)

طبیعــی اســت کــه بدخواهــان ایــران اســامی ایــن افتخــار آفرینــی هــا و همبســتگی
حاکمیــت ،دولــت و ملــت را بــر نتابنــد و بــا اجیــر کــردن و حامیــت از عنــارص متحجــر و تکفیــری
تــاش کننــد تــا شکســت هــای منطقــه ای ،فروپاشــی ارزشــهای اســامی و نارضایتــی هــای جوامــع
خــود را پنهــان ســازند .غافــل از آنکــه آزمــوده را آزمــودن خطاســت و ملــت ای ـران کــه برآمــده
از فرهنــگ عاشــورا اســت ،اینبــار نیــز ثابــت خواهــد کــرد کــه هــر دسیســه و توطئــه بدخواهــان
را بــا وحــدت و انســجام بیشــر ،و بــا ســاختار قدرمتنــد امنیتــی خــود ،در هــم خواهــد شکســت.
بــی تردیــد حــوادث تروریســتی امــروز تهـران ،اراده ایـران اســامی در مبــارزه بــا تروریســم
منطقــه ای ،افـراط و خشــونت را بیــش از پیــش تقویــت خواهــد کــرد .پیــام ایـران ،مثــل همیشــه
ایــن اســت کــه تروریســم یــک مشــکل همگانــی اســت و اتحــاد بـرای مبــارزه بــا افـراط ،خشــونت
و تروریســم بــا همــکاری هــای منطقــه ای و بیــن املللــی ،مهمرتیــن نیــاز جامعــه امــروز جهانــی
اســت.اینجانب بــه خانــواده هــای عزیــزی کــه در ایــام ضیافــت الهــی ،عزی ـزان خــود را در ایــن
حــوادث تروریســتی از دســت دادنــد تســلیت مــی گویــم؛ بـرای آن شــهیدان مظلــوم علــو درجــات،
بـرای بازمانــدگان صــر و اجــر و بـرای مجروحــان و مصدومــان شــفای عاجــل مســالت مــی منایــم.
بدیهــی اســت قــوا ،دســتگاهها و نهادهــای امنیتــی کشــور بــا وحــدت و هامهنگــی و
تــا مشــخص شــدن همــه ابعــاد ایــن اقدامــات کوردالنــه و حامیــان پیــدا و پنهــان آنهــا از پــای
نخواهنــد نشســت.
حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران
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رئیس پلیس پایتخت:
در پــی اقــدام تروریســتی صبــح دیــروز در حــرم مطهــر حرضت
امــام خمینــی(ره) پنــج مظنــون توســط عوامــل پلیــس دســتگیر
شــده انــد.
پلیــس امنیــت در حــال تحقیــق و بازجویــی از ایــن افــراد
اســت،وضعیت ته ـران امــن اســت و جــای نگرانــی وجــود نــدارد.
مامــوران پلیــس نیــز در آمادهبــاش هســتند و در کنــار دیگــر
دســتگاههای امنیتــی تحــرکات را رصــد میکننــد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ،طی بیانیهای "حمالت وحشیانه و بزدالنه تهران" را به شدت محکوم کرد.
در ایــن بیانیــه کــه از ســوی رئیــس دوره شــورای امنیــت روز چهارشــنبه  17خردامــاه  96صــادر شــد ،آمــده اســت ":اعضــای
شــورای امنیــت ســازمان ملــل حمــات تروریســتی وحشــیانه و بزدالنــه ای کــه در تهـران ،جمهــوری اســامی ایـران را هــدف قـرار داد،
بــه شــدیدترین وجــه ممکــن محکــوم مــی کننــد .ایــن حملــه در  7ژوئــن باعــث کشــته و مجــروح شــدن بیــش از  50نفــر شــده اســت
و داعــش مســئولیت آن را بــر عهــده گرفتــه اســت".
بــه گــزارش ایســنا  ،در بخــش دیگــری از ایــن بیانیــه آمــده اســت " :اعضــای شــورای امنیــت همــدردی
عمیــق و مراتــب تســلیت خــود را بــا خانــواده هــای قربانیــان و ملــت ایــران ابــراز
می دارند .همچنین برای مجروحین آرزوی شفای عاجل و بهبودی می منایند".
ایــن بیانیــه بــا محکومیــت تروریســم در کلیــه اشــکال آن و فــارغ از انگیــزه هــای آن بــر نیــاز مشــارکت همــه کشــورها ب ـرای

رئیس جمهور ارمنستان
حوادث تروریستی در تهران را
محکوم کرد

رسویــس خــری ریاســت جمهــوری ارمنســتان بــه نقــل از
پیــام رسکیســیان رئیــس جمهــوری ایــن کشــور نوشــت کــه هــر
گونــه اقــدام افــراط گرایــی و تروریســم را محکــوم مــی کنیــم.
بــه گ ـزارش ایرنــا ،وی همچنیــن ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت
امنیــت و ثبــات کشــور ایــران بــه عنــوان دوســت و همســایه
ارمنســتان ،افــزوده اســت :اطمینــان دارم کــه مســئوالن جمهــوری
اســامی کلیــه اقــدام هــای الزم را در راســتای پیشــگیری کامــل
از تکــرار ایــن اقــدام هــا انجــام مــی دهند.رئیــس جمهــوری
ارمنســتان در پایــان پیــام خــود بــه همتــای ایرانــی نوشــته اســت:
در ایــن لحظــات ســنگین و حســاس خدمــت جنابعالــی ،ایرانیــان
کــه دوســت ملــت مــا هســتند و بســتگان قربانیــان تســلیت عــرض
کــرده و اب ـراز همــدردی مــی کنــم و همچنیــن آرزومنــد ســامتی
هرچــه زودتــر مجروحــان هســتم.منایندگان مجلــس ملــی ارمنســتان
نیــز امــروز بــه نشــانه همبســتگی بــا ملــت ای ـران در مبــارزه بــا
تروریســم و ادای احــرام بــه شــهدای مقابلــه بــا حملــه هــای
تروریســتی در تهـران یــک دقیقــه ســکوت کردنــد.در ایــن پیــام کــه
امــروز (چهارشــنبه) در اختیــار منایندگــی ایرنــا قـرار گرفــت ،آمــده
اســت :مراتــب همــدردی بــا دولــت و ملــت ای ـران و تســلیت بــه
مقــام هــای جمهــوری اســامی را در واقعــه اقــدام های تروریســتی
ته ـران اعــام مــی کنــم.

مناینــدگان مجلــس ملــی ارمنســتان بــه نشــانه
همبســتگی بــا ملــت ایـران در مبــارزه بــا تروریســم و ادای
احـرام بــه شــهدای مقابلــه بــا حملــه هــای تروریســتی در
تهــران یــک دقیقــه ســکوت کردنــد.

نیســت.
ای ـران امــروز پــس از حــدود  ۴دهــه از شــکل گیــری
انقــاب اســامی و تبلــور «مردمســاالری دینــی» ،همــه
مولفــه هــای اقتــدار ملــی را محقــق ســاخته اســت .ای ـران
امــروز بــه لطــف راهــری هــای داهیانــه مقــام معظــم
رهــری و همچنیــن اقتــدار و یکپارچگــی نیروهــای امنیتــی،
دفاعــی ،اطالعاتــی و انتظامــی؛ امــن تریــن کشــور در قلــب
منطقــه ای پــر آشــوب اســت .و از دیگــر ســو؛ حضــور
کــم نظیــر ملــت در پــای صنــدوق هــای رای ،بــار دیگــر
یکپارچگــی ملــی و پشــتوانه مردمــی آن را بــه اثبــات
رســاند.
(ادامه در همین صفحه)

محکومیت...
(ادامه از همین صفحه)
مبــارزه بــا تروریســم مطابــق منشــور ســازمان ملــل متحــد
و دیگــر تعهــدات حقــوق بیــن امللــل تاکیــد منــوده و
خواســتار محاکمــه و مجــازات مرتکبیــن ،ســازمان دهنــدگان،
پشــتیبانان و حامیــان مالــی چنیــن اقدامات تروریســتی شــده
است.
در انتهــای ایــن بیانیــه نیــز بــر اتخــاذ تدابیــر الزم بـرای
مقابلــه و جلوگیــری از تامیــن مالــی تروریســم ،ســازمان
هــای تروریســتی و تروریســت هــا مطابــق قطعنامــه
هــای  2199و (2253مصــوب ســال  )2015تاکیــد کــرده
است .

صفحه 2

شعر معروف سعدی،
سرمشق فعالیت جایزه انسان دوستی آورورا
دومین سال اعطای جایزه آورورا در ارمنستان

تقدیر رییسجمهور ارمنستان
از استاد موسیقی ایرانی
با اهدای نشان هنری

تیگران داودیان

جایــزه انســان دوســتی "آورورا" را ســه تــن از ارامنــه
مشــهور جهــان بنیــان نهــاده انــد .ایــن بنیــاد امســال بـرای
دومیــن بــار مراســم اعطــای جایــزه به معــروف ترین انســان
دوســت جهــان را در ایــروان برگــزار کــرد .اولیــن مراســم
اعطــای جایــزه انســان دوســتی "آورورا" در  24آوریــل ســال
گذشــته و دومیــن مراســم در روز هفتــم خــرداد امســال
برابــر بــا  28مــاه ِمــی ،ســالگرد تشــکیل حکومــت ملــی
در ارمنســتان برگـزار گردیــد .پارســال ایــن جایــزه بــه پــاس
خدمــات انســان دوســتانه بــه دکــر مارگاریتــا بارانکیتســه
از کشــور برونــدی اعطــا شــد و امســال دکــر تــام کاتینــا از
ســودان جنوبــی بــه ایــن جایــزه ارزشــمند دســت یافــت.
وارتــان گریگوریــان ،نوبــار آفیــان و روبــن وارتانیــان
بنیانگــذاران ایــن جایــزه انســان دوســتی مــی باشــند.
آقــای گریگوریــان از ارامنــه ایـران و در تربیــز متولــد شــده
اســت .وی اکنــون اســتاد رسشــناس و رئیــس مرکــز مطالعات
جهانــی در ایــاالت متحــده آمریــکا مــی باشــد .ایــن جایــزه
بــه یــاد قربانیــان نژادکشــی ارمنیــان و بــه پــاس خدمــات
افــراد نیکــوکاری کــه زندگــی خــود را بــرای کمــک بــه
همنــوع بــه مخاطــره مــی اندازنــد تعییــن گردیــده اســت و
هشــت ســال ادامــه خواهــد یافــت .هیئــت داوران اعطــای
ایــن جایــزه جهانــی ،نــه نفــر از چهــره هــای رسشــناس و
فعــال در زمینــه حقــوق بــر و فعالیــت هــای انســان
دوســتانه مــی باشــند .رؤســای جمهــوری ســابق مکزیــک،
کاســتاریکا و ایرلنــد و وزیــر امــور خارجــه اســبق اس ـرالیا
در جمــع ایــن هیئــت هســتند.
در مراســم امســال پنــج نفــر از پزشــکان و فعالیــن
اجتامعــی کــه در ســخت تریــن رشایــط کشــورهای پرخطــر
جهــان خدمــت مــی مناینــد بــرای احــراز جایــزه انســان
دوســتی "آورورا" معرفــی شــده بودنــد .ایــن پنــج نفــر
عبــارت بودنــد از دکــر دنیــس موگوگــه از کنگــو ،دکــر
محمــود درویــش از ســوریه ،خانــم جمیلــه افغانــی از
افغانســتان ،خانــم فرتــون عــدن و ایلــواد علــان مــادر و
دخــر از ســومالیا و دکــر تــام کاتینــا از ســودان جنوبــی.
علــان علــی احمــد شــوهر خانــم فرتــون بنیانگــذار انجمــن
"اســلحه را بــر زمیــن بگــذار و قلــم بــردار" در ســومالی
اســت و خــود ده ســال پیــش در زادگاهــش کشــته شــده
اســت .هنــگام ورود خانــم جمیلــه افغانــی فعــال و مــددکار
اجتامعــی از افغانســتان بــه تــاالر اعطــای جوایــز ،شــعر
معــروف ســعدی شــاعر پــرآوازه ایرانــی بــه زبــان انگلیســی

جمیله افغانی از افغانستان
دکلمــه شــد:
"بنــی آدم اعضــای یــک پیکرنــد کــه در آفرینــش ز یــک
گوهرند،
چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار دگــر عضوهــا را منانــد
قرار،
تــو کــز محنــت دیگـران بــی غمــی نشــاید کــه نامــت
نهنــد آدمــی".
ایــن شــعر الگویــی ب ـرای بســیاری از فعالیــت هــای
نیکوکارانــه جهانــی اســت و بــر یــک قالــی بــزرگ نفیــس

در یکــی از ســالن هــای ســازمان ملــل متحــد نیــز نقــش
بســته اســت.
جایــزه امســال بــه دکــر تــام کاتینــا شــاغل در مناطــق
جنــگ زده ســودان جنوبــی تعلــق گرفــت .هیئــت امنــای
بنیــاد "آورورا" امســال نیــز یکصــد هـزار دالر بــه احتیاجــات
شــخصی شــخص برنــده و یــک میلیــون دالر بــه احتیاجــات
ســازمانی کــه انســان دوســت منتخــب در آن کار مــی کنــد
اختصــاص داد .جــورج کلونــی هرنمنــد و فعــال اجتامعــی
معــروف آمریکایــی ،برنــده جایــزه اســکار و از اعضــای

فرتون عدن و ایلواد علامن مادر و دخرت از سومالی در کنار تابلوی "اسلحه را بر زمین بگذار و قلم بردار"

هیئــت داوران طــی پیــام
صوتــی از زحــات دکــر
تــام کاتینــا قدردانــی کــرد
و وی را الگــوی انســان
دوســتی بــرای متــام مــردم
دانســت .کلونــی نقــش جامعــه جهانــی بـرای رویارویــی بــا
چالــش هــای جدیــد را یــادآوری کــرده و انســان دوســتان
معرفــی گشــته را قهرمانانــی توصیــف کــرد کــه زندگــی
خــود را بــه خطــر مــی اندازنــد.
مــری روبینســون رئیــس جمهــوری ســابق ایرلنــد
نیــز کــه از اعضــای هیئــت داوران "آورورا" مــی باشــد
در ســخرنانی خــود فــداکاری دکــر تــام کاتینــا تنهــا ج ـراح
بیامرســتان مناطــق جنــگ زده کوهســتانی "نوبــا" را ســتوده
و خواســتار مجــازات عاملیــن قتــل و کشــتار مــردم ســودان
جنوبــی گشــت .دکــر کاتینــا روزانــه از چهارصــد بیــار
عیــادت کــرده و ســاالنه یکهـزار عمــل جراحــی انجــام مــی
دهــد .دکــر تــام کاتینــا در مراســم پارســال بنیــاد "آورورا"
نیــز از نامــزدان دریافــت ایــن جایــزه بــود ،ولــی بــه دلیــل
مشــغله زیــاد نتوانســت بــه ارمنســتان ســفر کنــد .امســال
بنیــاد "آورورا" ســه پزشــک جانشــین از ارمنســتان را بــه
ســودان جنوبــی فرســتاد تــا دکــر کاتینــا بتوانــد بـرای رشکت
در ایــن مراســم بــه ایــروان ســفر کنــد.
جایــزه امســال برنــده بنیــاد "آورورا" توســط شــارل
آزنــاوور خواننــده ارمنــی االصــل فرانســوی بــه دکــر کاتینــا
اعطــا گردیــد .خربگ ـزاری هــای معــروف جهانــی از قبیــل
Associated Press، Belfast Telegraph، ABC News،
 Independentایرلنــد و  Irish Examinerاخبــار ایــن
مراســم را منعکــس کردنــد.
*** نــام "آورورا" از نــام خانــم آورورا ماردیگانیــان
بازمانــده نژادکشــی ارامنــه و "اِئــوس" یــا "آورورا" الهــه
ســپیده دم برگرفتــه شــده اســت .آرشــالوس ماردیکیــان
بــا نــام مســتعار آورورا ماردیگانیــان بعــد از وقایــع 24
آوریــل ســال  1915میــادی و تحمــل مشــقات فــراوان
بــه آمریــکا پنــاه مــی بــرد .وی در آنجــا رمــان "ارمنســتان،
رسزمیــن تســخیر شــده" را مــی نویســد و ســال هــا بعــد در
فیلمــی بــه همیــن نــام نقــش آفرینــی مــی کنــد" .آورورا"
کــه معــروف بــه ژانــدارک ارمنیــان بــود رشح مفصلــی از
اتفاقاتــی را کــه در طــی نژادکشــی ارامنــه از رس گذرانــده
اســت در ایــن رمــان و فیلــم بازگــو میکنــد.

بــه گـزارش ایســنا ،رازمیــک اوهانیــان اســتاد برجســته
موســیقی ایرانــی و رهــر کــر ارکســر ســمفونیک تهـران بــه
پــاس انجــام خدمــات فرهنگــی بــه تاریــخ و فرهنــگ ایـران
و ارمنســتان روز یکشــنبه نشــان برجســته هرنی ارمنســتان
بنــام موســس خرناتســی فیلســوف و تاریــخ شــناس ارمنــی
را از طــرف رسژ رسکیســیان رئیــس جمهــور ایــن کشــور
دریافــت کــرد.
ایــن نشــان بــه پــاس انجــام خدمــات برجســته
فرهنگــی و هــری در عرصــه موســیقی بــه ویــژه جمــع
آوری آواهــای ملــی ایرانــی و ارمنــی ،اجراهــای متعــدد،
شناســاندن فرهنــگ دو کشــور در عرصــه هــای جهانــی و
بیــن املللــی ،تنظیــم هــای مانــدگار در عرصــه موســیقی دو
کشــور بــه ایــن اســتاد ایرانــی اعطــا شــده اســت.
اســتاد اوهانیــان از موســیقیدانان و رهــران
برجســته موســیقی ایرانــی اســت کــه بــه خاطــر انجــام
فعالیــت هــای هــری در عرصــه موســیقی همــواره در
جشــنواره هــای داخلــی و بیــن املللــی حائــز مــدال هــای
فراوانــی شــده اســت .وی در ســال  94نشــان درجــه یــک
هــری را از دســت رئیــس جمهــور کشــورمان دریافــت منــود
و داور و دارنده مدال طال از فســتیوال موســیقی ارمنســتان
( 3دوره) و داور جشــنواره بیــن املللــی موســیقی فجــر
( 8دوره )است.

پیــام تربیــک مدیــرکل دفــر موســیقی بــه رازمیــک
اوهانیــان بــرای دریافــت باالتریــن نشــان هــری
ارمنســتان

فــرزاد طالبــی مدیــرکل دفــر موســیقی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پیامــی دریافــت نشــان
برجســته ی هــری ارمنســتان ،توســط رازمیــک اوهانیــان
رهــر گــروه کــر ارکســر ســمفونیک تهـران را تربیــک گفــت.
در مــن پیــام فــرزاد طالبــی بــه رازمیــک اوهانیــان
چنیــن آمــده اســت:
دریافــت نشــان برجســتۀ هــری ارمنســتان ،توســط
جنــاب عالــی ،میتوانــد بــه منزلــۀ ادای احـرام بــه بخشــی
از قــدر هــری و نــگاه فرهنگــی شــا باشــد .تــداوم حضــور
موفــق و موثرتــان در ایــن گســره را تــوأم بــا ســامتی و
رسبلنــدی ،از درگاه پــروردگار بــزرگ خواهانــم.

سیاست منطقه ای

تعریف دموکراسی و جمهوری در
ایالت متحده و عربستان
تریبــون رســمی دولتمــردان در نقــد و نظــر
سیاســتمداران و اهــل رســانه هــا اســت .افــرادی کــه بــا
دانــش واژه هــای علــوم سیاســی آشــنایی دارنــد و با شــنیدن
ســخنان مســیر تحلیــل را طــی منــوده توانایــی و مهــارت
ســخرنان را در معــرض محــک ق ـرار داده ،پــی بــه دانــش
و توانایــی او مــی برنــد .ورود بــه عمــق تفکــر انســان هــا
کاری بــس دشــوار اســت ولــی ســخنان دولتمــردان و
عملکــرد آنهــا پــرده از واقعیــت هــای بســیاری بــر مــی
دارد .ســخنان ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا در
عربســتان در جهــت ســاخنت چهرهــای غیرواقعــی از نظــام
جمهــوری اســامی ایـران بــود .چهرهــای کــه ترامــپ بـرای
رســیدن بــه اهــداف خــود بایــد مــی ســاخت تــا بتوانــد
نتیجــه ســفر خــود را چنــان کــه برنامــه ریــزی منــوده بــود
بــه نفــع خــود رقــم بزنــد .نتیجهــای کــه ادامــه حامیــت
کارتلهــا و ترانســهای اقتصــادی جهــان خصوصــا ســازندگان
تســلیحات نظامــی را از مقــام جدیــد ایشــان در بــر دارد.
از دانــش واژههایــی کــه روزمــره در محافــل مختلــف از
آن ســخن بــه میــان میآیــد ،واژه جمهــوری و دموکراســی
اســت .بــا نگاهــی گــذرا بــه حکومــت و سیاســت در ایــاالت
متحــده میتــوان بــه راحتــی اســتنباط کــرد کــه سیاســیون
ایــن کشــور در طــول تاریــخ کوتــاه خــود مدعــی بــوده انــد
کــه قانــون اساســی کشــورهای دموکراتیــک و پیــرو مکتــب
دموکراســی از ایــن کشــور برداشــته شــده اســت .از ایــن
عبــارت بایــد نتیجــه گرفــت دولتمــردان و سیاســتمداران
ایــن کشــور بایــد بــا ایــن بینــش آشــنایی کافــی داشــته
باشــند.
امــا اگــر چنیــن اســت بــا اندکــی تحقیــق در خصــوص
حکومــت کشــور عربســتان بــه راحتــی میشــود اســتنباط
کــرد ،بینــش دموکراســی در نحــوه حکومــت آن کشــور
تاثیــری نــدارد .حکومتــی کــه بــا مطالعــه و بررســی آن بــه
ســادگی میتــوان دریافــت در آن اصــول اولیــه دموکراســی
کــه انتخابــات اســت در طــول تاریــخ خــود هرگــز تجربــه
نکــرده اســت .تفکیــک قــوا در آن مفهــوم نداشــته و تعییــن
مســئولین بــه صــورت انتصابــی بــا تصمیــم پادشــاه کشــور
اســت.
جمعیــت رسزمیــن عربســتان بــه دو دســته کلــی

تقســیم بنــدی میشــوند :گــروه ســنت گــرا کــه معتقــد
بــه حفــظ ارزشــهای اســامی و مخالــف بــا هــر نــوع
نفــوذ فرهنــگ غربــی و خارجــی اســت .گــروه تجددگراهــا
یــا متجددیــن کــه وابســته بــه فرهنــگ غــرب خصوصــا
فرهنــگ آمریکایــی بــوده و بــه ایــن وابســتگی اهمیتــی
خــاص میدهنــد .آزادیهــای غربــی آنهــا را تحــت تاثیــر
خــود قــرار داده و میتــوان گفــت فرهنــگ ایــن گــروه
تحــت تاثیــر کارشناســان غربــی و آمریکایــی بــوده اســت.
از لحــاظ رتبــه بنــدی آزادی زنــان در عربســتان ،ایــن
کشــور در جــزو پاییــن تریــن رتبههــای جهــان ق ـرار دارد.
در ســال  1993میــادی ملــک فهــد دســتور نــگارش
اولیــن قانــون اساســی کشــور عربســتان را بــر مبنــای
فرمایشــات خــود صــادر و خــود تصویــب منــود و هرگــز
در معــرض مرشوعیــت بخشــیدن و کســب نظــر عمــوم
ق ـرار نگرفــت .طبــق ایــن قانــون اساســی ،پادشــاه مرجــع
قــوای قضایــی ،اجرایــی و قانــون گــذاری کشــور عربســتان
اســت .تعــداد اعضــای مجلــس عربســتان  60نفــر اســت
کــه توســط پادشــاه نصــب و عــزل میشــوند .ریاســت
قــوه مجریــه بــر عهــده پادشــاه بــوده و تعییــن نخســت
وزیــر و وزیــران نیــز توســط پادشــاه صــورت میپذیــرد.
قــوه قضاییــه وابســته بــه خانــواده آل ســعود بــوده و دارای
چهــار مرجــع کــه عبارتنــد از دیــوان عالــی ،دادگاه عالــی،
دادگاه محلــی و دادگاه ویــژه اســت.
بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت ارکان قــدرت در
عربســتان عبارتســت از :در صــدر ،مجلــس شــیوخ اســت
مجلســی گزینشــی از آل ســعود ،رسان قبایــل ،علــای
وهابــی ،ثرومتنــدان عربســتان کــه همگــی مــورد تاییــد
خانــواده ســلطنتی بــوده و در صــورت متایــل پادشــاه
میتواننــد نظــر مشــورتی در خصــوص مســایل سیاســی،
اجتامعــی یــا اقتصــادی داشــته باشــند .پــس از آن نظــام
حکومتــی متعلــق بــه پادشــاه اســت کــه مهمتریــن و
قدرمتندتریــن رکــن عربســتان محســوب میگــردد .پــس از
آن هییــت وزی ـران اســت کــه از دو بخــش تشــکیل شــده
اســت .نخســت وزیــر و وزیـران کــه توســط پادشــاه انتخاب
میشــوند در ایــن بخــش قــرار گرفتــه و بخــش دیگــر
تکنوکراتهــا قـرار گرفتهانــد .در نهایــت مجلــس مشــورتی
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نویسنده :پاتریک ساهاکیان

بــا  8رکــن اســت کــه همچنــان
کــه از نامــش مشــخص اســت
در صــورت متایــل پادشــاه نظــر
مشــورتی اعــام میمناینــد و
کلیــه جلســات آنهــا و نظرشــان
محرمانــه اســت .بــا توجــه بــه
آنچــه گفتــه شــد میتــوان گفــت نظــام عربســتان یــک
نظــام دیکتاتــوری مطلــق و قبیل ـهای بــوده و دموکراســی
در آن مفهــوم پیــدا منیکنــد.
در خصــوص آنچــه باعــث اهمیــت کشــور عربســتان
شــده و توجــه کشــورهای غربــی را بــه خــود جلــب کــرده
اســت میتــوان گفــت :داشــن بیــش از یــک چهــارم منابــع
نفتــی جهــان ،موقعیــت ژئوپلتیــک عربســتان در خاورمیانه،
رواج بــازار مرصفــی کاالهــای ســاخته شــده غربــی ،پایــگاه
اسـراتژیک و قابــل اتــکای غــرب در منطقــه ،نفــوذ در بیــن
کشــورهای اســامی منطقــه و خــارج از منطقــه و دلیلــی
کــه در دنیــای اســام اهمیــت خــاص و منحــر بــه فــرد بــه
عربســتان میبخشــد وجــود اماکــن مقــدس دنیــای اســام
در ایــن کشــور اســت.
آنچــه میتــوان از بررســی وضعیــت حکومــت و
سیاســت در عربســتان اســتنتاج کــرد آنســت کــه ایــاالت
متحــده و غــرب در خصــوص آن چیــزی بــرای حامیــت،
تعریــف و متجیــد ندارنــد .وابســتگی سیاســی ،نظامــی و
اقتصــادی ایــن کشــور اهمیــت آنـرا نــزد ایــاالت متحــده و
غــرب محــرز منــوده باعــث اجـرای منایشهــای بیــن املللــی
توســط دولتمــردان آمریکایــی و غربــی شــده تــا منایــی
دیگــر از ایــن کشــور ب ـرای جهانیــان بــه منایــش گذاشــته
شــود .زمانــی کــه خربنــگار فرانســوی از معــاون وزیــر
امــور خارجــه ایــاالت متحــده در خصــوص دموکراســی در
کشــور عربســتان ســوال کــرد ،ایــن سیاســتمدار آمریکایــی
ســخنی ب ـرای دفــاع از ســخنان رییــس جمهــور خــود کــه
از تریبونهــای رســمی کشــور در عربســتان بــه گــوش
جهانیــان رســیده بــود نداشــت .یــا بهــر اســت بگوییــم
دیپلامســی ایــاالت متحــده آمریــکا بــا پایــه هــای غیــر
کارشناســی شــده و بــا دیــد امپریالیســتی و اقتصــادی بــه
دنبــال منافــع مــادی اســت.

گروه تخصصی کاهش خطرات زلزله

بخــش دوم  :دانســتنی هــای هنــگام وقــوع زمیــن
لــرزه
در زمــان وقــوع زلزلــه تــا حــد امــکان در محــل امنــی
باقــی مبانیــد .برخــی از زمیــن لــرزه هــا در واقــع پیــش لــرزه
هســتند و زلزلــه هــای بزرگــری پــس از آنهــا رخ خواهــد
داد .در هنــگام لــرزش حــرکات خــود را بــه چنــد قــدم
محــدود منــوده و اگــر در داخــل ســاختامن هســتید در
جــای مناســبی پنــاه بگیریــد تــا لــرزش هــا خامتــه یابــد و
پــس از آن از ســاختامن خــارج شــوید.
اگر داخل ساختامن هستید:
 بــر روی زمیــن دراز بکشــید ،در کنــار یــک میــز یــاتخــت مســتحکم پنــاه بگیریــد و آن ـرا محکــم بگیریــد تــا
لرزشــها خامتــه یابــد .اگــر میــز یــا وســیله مناســبی جهــت
پنــاه گرفــن نزدیــک شــا وجــود نــدارد ،رس و گــردن خــود
را بــا دســتانتان پوشــانده و بــه گوشــه دیــوار بخزیــد.
 از شیشــه هــا و پنجــره هــا و دربهــای ســنگین ودیوارهــا و هــر چیــزی کــه ممکــن اســت ســقوط منــوده و
یــا واژگــون گــردد ماننــد لوســر هــا و دکورهــا دور مبانیــد.
 اگــر در تختخــواب هســتید زمانــی کــه لرزشــهاآغــاز مــی شــود خونــردی خــود را حفــظ منــوده در کنــار
تخــت خــود روی زمیــن قـرار گرفتــه و بــه کمــک بالشــت و
دســتان خــود رس و گــردن خــود را محافظــت منائیــد.
 در داخــل ســاختامن تــا زمانــی کــه لرزشــها متوقــفشــود مبانیــد و پــس از خامتــه آنهــا بــا احتیــاط بــه محیــط
بــاز برویــد .تحقیقــات نشــان داده انــد کــه اکــر جراحــات و
تلفــات زمانــی رخ مــی دهــد کــه اف ـراد داخــل ســاختامنها
در زمــان زلزلــه بــا اضطــراب و عجلــه قصــد خــروج از
ســاختامنها را دارنــد .همچنیــن بســیاری از تلفــات در
مناطــق شــهری زمانــی رخ مــی دهــد کــه افـراد بــه خــارج
از ســاختامنها مــی گریزنــد امــا بــا اصابــت قطعــات ســنگی
منــا و شیشــه هــای بــزرگ یــا فروریــزش دیوارهــای بناهــا
مجــروح یــا کشــته مــی شــوند.
 در زمــان وقــوع زمیــن لــرزه احتــال قطــع بــرق وحتــی سیســتم بــرق اضطـراری و بــکار افتــادن سیســتمهای

هشــدار آتــش ســوزی وجــود دارد لــذا بــه هیــچ عنــوان
پــس از خامتــه لرزشــها از آسانســور اســتفاده نکنیــد چ ـرا
کــه احتــال وقــوع پــس لــرزه هــا فــراوان بــوده و نیــز
ممکــن اســت زلزلــه اصلــی هنــوز رخ نــداده باشــد.

اگر در محیط بیرون هستید :
 اگــر در محیــط بــاز هســتید تــا خامتــه لرزشــهاهامنجــا مبانیــد .از ورودی هــای ســاختامنها ،دیوارهــای
خارجــی بناهــا ،تیرهــای بــرق رســانی و روشــنایی معابــر و
کابلهــای آنهــا دور شــوید.
اگر در یک وسیله نقلیه در حال حرکت هستید :
 در اولیــن فرصــت و بــا ایمنــی کامــل توقــف منــودهو اتومبیــل را بــه کنــار جــاده هدایــت منائیــد و در آن
مبانیــد .از توقــف در نزدیکــی درختــان ،تیرهــای روشــنائی
معابــر و کابلهــا و دکل هــا خــودداری منائیــد.
 زمانــی کــه زمیــن لــرزه متوقــف شــد بــا احتیــاطبــه راه خــود ادامــه دهیــد امــا آگاه باشــید کــه پلهــا و
روگــذر هــا ممکــن اســت در حیــن لرزشــها آســیب دیــده
باشــند لــذا از آنهــا اســتفاده ننامئیــد.
اگر در زیر آوار محبوس شده اید :
 کربیــت یــا فنــدک روشــن نکنیــد تــا اکســیژن محــلمــرف نشــده و گازهــای مــر در محیــط منتــر نشــود.
 اگــر بــا حرکــت خــود موجــب بلنــد شــدن گــرد وغبــار بــه هــوا مــی شــوید در جــای خــود ثابــت مبانیــد و
حــرکات خــود را بــه حداقــل برســانید.
 مجــاری تنفســی خــود را بــه وســیله دســتاملکاغــذی یــا پارچــه لبــاس خــود بپوشــانید.
 بــه وســیله جســمی ســخت روی یــک تکــه فلــزییــا هرگونــه مصالــح ســخت در دســرس رضبــات منظمــی
وارد کنیــد تــا امدادگــران و ســگهای جســتجوگر بتواننــد
راحــت تــر محــل شــا را تشــخیص دهنــد .فریــاد زدن را
تنهــا بــه عنــوان آخریــن گزینــه امتحــان کنیــد چــرا کــه
موجــب از دســت رفــن انــرژی شــا و ورود گــرد و غبــار
بــه مجــاری تنفســی مــی شــود.

