
3
حنای داعش رنگ باخت

مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: حنای داعش که ســعی می کرد در میان اعضایش، خود را دوســتدار پیامبر اسالم نشان دهد، با تالش آنها برای بمبگذاری در حرم نبوی رنگ باخت. سردار سرلشکر 
سیدحســن آقایی فیروزآبادی در حاشــیه مراسم معارفه و تکریم روســای جدید و قدیم ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حادثه بمب گذاری تروریستی در نزدیکی حرم نبوی در شهر مدینه اظهار داشت: داعش 

پلید تا امروز به دروغ به تبلیغ دفاع از پیامبر اعظم)ص( می پرداخت و کشــتار شــیعیان و دوســتداران علی بن ابی طالب)ع( را با این دروغ در میان اعضای خود توجیه می کرد. رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح 
ادامه داد: اما اکنون که دیدیم آنها تالش کردند بمبی را در مســجد پیامبر)ص( که مرکز محبت به آن حضرت اســت منفجر کرده و نمازگزاران این مســجد را که برای اقامه نماز و افطار به حرم نبوی آمده بودند، 

ظالمانه و وحشــیانه بکشــند، دیگر حنای داعش رنگ می بازد. سرلشــکر فیروزآبادی افزود: با این اقدام ثابت شــد که داعش با پیامبر اسالم نیز دشمن است و این نشانه روشنی است که می توان به واسطه 
آن، ســرپنجه های اســرائیل و دشمنان اسالم را در بهره برداری از داعش به خوبی دید. مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: امیدواریم این موضوع چشم و دل مسلمانان و دوستداران حقوق بشر و 

گاهی نسبت به این حوادث روشن کرده و ان شاءالله مرگ داعش را تسریع کند. انسانیت را به بصیرت و آ

همیشه یک فرد بر اصولگرایان تحمیل شده
نماینده اصولگرای مجلس گفت: انانیت بخش 
زیادی از نخبگان اصولگرایی را دربرگرفته و این 
شــرایط در واقع فرصتی بــرای دولت روحانی 
اســت. جهانبخش محبی نیا درباره وضعیت 
اصولگراها برای حضور در انتخابات رباست 
جمهوری ســال 96 اظهار کرد:  اصولگراها 

اکنون در جاده ای رانندگی می کنند که هموار نیســت. خودشیفتگی و انانیت 
بخش زیادی از نخبگان اصولگرایی در واقع فرصتی برای دولت روحانی است که 
با اطمینان بیشتری در انتخابات حضور پیدا کند. محبی نیا در پاسخ به این سوال 
که آیا اصولگرایان کاندیدایی دارند که در برابر روحانی رای آور باشد؟ اظهار کرد : 
خیر. نخبگان اصولگرایی از یک افتراق برخوردار هستند، مگر اینکه کاندیدایی 
با حرکت های خاصی خودش را بر اصولگرایان تحمیل کند. در تاریخ اصولگرایی 

تحمیل یک فرد بر جریان اصولگرا را داشتیم. 

موضوع حقوق ها؛ فراموشی مشکالت اصلی
نماینده مــردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که »برخی 
رســانه ها از موضوعات شبیه به فیش های 
حقوقی، ســوء استفاده کرده و قصد تخریب 
دولت تالشــگر تدبیر و امید را دارند« گفت: 
در برخی موارد حتی طرح مسائل اینچنینی، 

باعث فراموشی مشکالت اصلی کشور همچون بیکاری و مشکالت اجتماعی 
می شود. شهاب الدین بیمقدار با اشاره به انتشار فیش حقوقی برخی از مسئوالن 
توســط بعضی رسانه ها گفت: متاســفانه بنای حقوق های نجومی در دولت 
نهم و دهم گذاشته شد. در زمان دولت اصالحات، موردی از این موارد وجود 
نداشت؛ چرا که رییس دولت نسبت به حق الناس و مسائل مالی، حساسیت 
ویژه ای داشت. به نظر بنده، دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی 

کل کشور و سایر دستگاه ها در این زمینه کوتاهی کرده اند.

تحقیق از زیرمجموعه رهبری با اذن رهبری
محمدرضــا تابش عضو کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اسالمی درمورد 
بررسی حقوق مدیران، اظهار کرد: بررسی 
این موضوع وظیفه دســتگاه های نظارتی 
اعم از دســتگاه هــای نظارتی کــه دولت 
هستند، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

سازمان بازرسی کشور،  مجلس و ... است. تابش تاکید کرد: برای رسیدگی 
منصفانــه، موضوع حقوق های نجومی در قــوای مقننه و قضاییه نیز باید 
بررســی شود چرا که مصادیقی هست که مشــمول این ناروایی ها می شود 
و نارســایی هایی در قوه مقننه و قوه قضاییه هم وجود دارد که به آن ها باید 
رسیدگی شــود. تابش همچنین با تاکید بر مطلوب خواندن ایجاد شفافیت 
در جامعه، گفت: برای تحقیق، تفحص و بازرسی نهادهای زیر نظر رهبری 

نیاز به اذن مقام معظم رهبری است اجازه ایشان شرط است.

شمخانی:  اجرای بدون 
نقض برجام ادامه می یابد

علی شــمخانی نماینده ولی فقیه و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان صبح امروز )سه شنبه( در جلسه 
غیرعلنی مجلس شــورای اســالمی آخرین تحوالت 
سیاســی، دفاعی، امنیتی و همچنین ضرورت های 
تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای 
نمایندگان مجلس تشــریح کرد. شمخانی در ابتدای 
این جلســه با تبیین نقش تاثیرگذار مجلس شــورای 
اسالمی در ارتقاء ساز و کارهای مبتنی بر تامین امنیت 
ملی بر ضرورت فعال ســازی مجموعه ظرفیت های 
مجلــس در این خصــوص تاکید کرد. وی با تشــریح 
مولفه های اصلــی تهدید در حوزه پیرامونی کشــور و 
نقش نیروهای فرامنطقه ای در این زمینه عنوان کرد: 
ساماندهی حوزه های سیاسی و امنیتی منطقه ای از 
سوی جمهوری اسالمی، میزان اثرگذاری و بازیگری 
کشــورها و عناصر بی ثبات کننده را به حداقل رسانده 
اســت. شــمخانی با ابراز نگرانی از توسعه عوامل بی 
نظمی و تضعیف شاخص های ثبات آفرین در منطقه 
افــزود: افزایش توانمندی های سیاســی، اقتصادی 
و دفاعی و استحکام ســاخت درونی قدرت و افزایش 
انســجام ملی، راهبرد اصلی جمهوری اسالمی ایران 
برای مدیریت تهدیدات فزاینده است. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی با ارائه گزارشــی از آخرین وضعیت اجرای 
برجام به تالش آمریکا برای حفظ ساختار تحریم ها و 
محدودسازی توانمندی های دفاعی و قدرت منطقه ای 
جمهوری اسالمی اشاره کرد و گفت: مجموعه اقدامات 
الزم االجرا از ســوی دســتگاه های مسئول بر اساس 
راهبردهای تعیین شــده در نامه 29 مهر مقام معظم 
رهبری با جدیت پیگیری می شــود. شمخانی گفت: 
اجرای بدون نقض برجام با حفظ و تداوم سیاست های 
راهبردهای جمهوری اســالمی بدون تاثیرپذیری از 
تالش آمریکا برای گروگان گیری سیاست های انقالبی 
ایران در منطقه ادامه خواهد یافت. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی با اشاره به برگزاری 4 جلسه تخصصی کمیته 
نظارت بر برجام و بررسی دقیق روند اجرای برجام افزود: 
گشایش های ایجاد شده در حوزه های انرژی، حمل و 
نقل، بانک و بیمه و سرمایه گذاری و همچنین آسیب 
شناسی چالش های موجود در زمینه باقی ماندن برخی 
از تحریم ها و تاثیر گــذاری تحریم های اولیه و عوامل 
غیربرجامی در ایــن روند از محورهای فعالیت کمیته 
نظارت بر برجام بوده است. وی با ارائه گزارشی از آخرین 
تحوالت سیاســی،دفاعی و امنیتی در عراق، جریان 
تروریسم تکفیری را در سراشیبی سقوط قرار داده است، 
اظهار داشت: عملیات فلوجه که شرایط بسیار مناسبی 
از هماهنگــی و توانمندی ارتــش و نیروهای مردمی 
را به نمایش گذارد ضمــن افزایش ابتکار عمل دولت 
عراق در عرصه نظامی هماهنگی های سیاسی در این 
کشور را نیز افزایش داد. شمخانی با اشاره به پیچیدگی 
شرایط سیاســی و امنیتی در سوریه، هماهنگی های 
سیاســی و نظامی سه کشــور ایران،روسیه و سوریه را 
مهمترین مولفــه تاثیرگذار بر معــادالت جاری بر این 

کشور عنوان کرد.

نامه نیوز نوشت: چرا عارف از روحانی دلخور است؟
نگونه که از شواهد پیداست عارف و برخی از چهره های شناخته شده فراکسیون امید اعتقاد دارند این افراد به آرمان های جریان امید 

خیانت کرده اند و به میثاقی که بسته اند پایبند نبوده اند.

 عصر ایران نوشت: چه کسی دروغ می گوید؛ وزیر ارتباطات یا ایرانسل؟
باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسمًا و علنًا به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی 

بگوید و برود.

 پارس نیوز نوشت: شکستن خط کشی های سابق سیاسی
اولین شکاف؛ خط ضد انقالب بود که بنی صدری ها، جبهه ملی ، توده ای و نهضت آزادی در این گروه تعریف می شوند. دومین شکاف فعال 

شکاف »چپ گرایی« در برابر »راست گرایی« بود که مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز نماد آن محسوب می شدند. سومین 
شکاف فعال نیز بعد از جریان دوم خرداد به وجود آمد.

 جام نیوز نوشت: نقش کلیدی اصالح طلبان در شکل گیری فساد مالی
اصالح طلبان بهتر از هر کسی می دانند و خیلی چیزهای دیگر هم می دانند، مثال می دانند از سال ۸9 که خبر می آمد صفدرحسینی با 

حمید پورمحمدی در بانک مرکزی سر و سری دارد، بازی هایی در جریان بوده، منتها قاعده بازی شان این بود که چشم پوشی کنند، چون 
معنای اصالح طلبی برای برخی این شده است.

عکس روزسایت نگار

مراسم تودیع و معارفه 
 رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح. 

خبرنامه
سه شــنبه 15 تیــر  مــاه 1395

مرگ ستایشگر زندگی
جهان سینما در شوک رفتن مردی که سینما با او تمام شد

شب گذشــته عباس کیارســتمی درگذشــت، آن هم در حالی که برای ادامه 
درمان بیماری اش به پاریس رفته بود و نشانه ها حاکی از بهبودی او بود. مرگ 
کیارســتمی جهان سینما را در شوک فرو برد، چراکه او نه هنرمندی ایرانی که 
فیلمساز و عکاسی بین المللی بود و حاال با مرگش هنرمندان جهان از فقدانی 
بزرگ در هنر ســخن می گویند. کسی که یکی از بزرگ ترین فیلمسازان جهان 

سال ها پیش در باره اش گفته بود: »سینما با کیارستمی تمام می شود«. 
اما عباس کیارستمی که باوجود همه تنگ نظری هایی که دید، سعی می کرد 
کمترین حاشــیه ها را در زندگی شــخصی و حرفه ای اش داشته باشد، مرگی 
پرحاشیه داشت. او وخامت بیماری اش را در اثر اشتباه یا اهمالی پزشکی خوانده 
بود و حاال نزدیکانش مرگش را ناشی از همان خطا خوانده اند. حاال دوستداران 

کمپینی به راه انداخته اند تا در این خصوص تحقیق شود. 

مرگی که جهانی را به سوگ نشاند
خبر درگذشت ناگهانی عباس کیارستمی نه تنها برای عالقه مندانش در ایران 

یک شوک بزرگ بود بلکه جهان را به واکنش واداشت. 
بی بی ســی به نقل از ژان لوک گدار نوشت: این کارگردان فرانسوی-سوییسی 
زمانی گفته بود: »ســینما با گریفیث شروع شــد و با عباس کیارستمی خاتمه 

یافت«.
مجله سینمایی نیویورکی »فیلم استیج« در توییتی نوشت: »جهان شاید بزرگ 

ترین فیلمسازش را از دست داد«
رابی کالین منتقد فیلم نشریه »تلگراف« از کیارستمی به عنوان »معجزه سازی 

که جادوی کلوزآپ را محقق کرد« یاد کرد.
نورمن ویلنر از »ناو تورنتو« نوشــت: »بهترین فیملســاز ایرانی که همین پاییز 
گذشته از تورنتو دیدار کرده بود و می توانست کامال بین شما و شخصیت هایش 
در موقعیت های ابزورد ایجاد پیوند کند، درگذشــت... اگر ســینمای جهان را 
دنبال کنید درک می کنید که درگذشت او یک فقدان ویرانگر است. فیلم های 

او همان ایده ال افالطونی از سینما بودند«.
نیک نیومان منتقد »فیلم اســیتج« نوشت: »در سالی که ممکن است برای 
درگذشت شــماری از مطرح ترین هنرمندان جهان به یادماندنی باشد، یکی 
از بزرگ تریــن فقدان هــا اتفــاق افتاد: عباس کیارســتمی مــردی که درک 
بســیاری از تماشــاگران غربی را از کشــور زادگاهش با شــاهکارهایی چون 
»کلوزآپ«، »طعم گیالس«، »ســه گانه کوکر«، »مثل یک عاشق«، »کپی 
برابر اصل« و »باد ما را خواهد برد« تغییر داد، درگذشت«. وی نوشته است: 
»چند هنرمند غیرغربی به چنین ســطحی از عشق از سوی همه جهان پس 
از درگذشــتش روبه رو شده است؟ مســلما هیچ... « وی سخنش را چنین به 
پایان می برد: »در حالی که هنوز حرف زیادی برای گفتن هســت- همیشــه 
حرف بیشــتری برای گفتن هســت- اکنون بهترین کلمات این است: آقای 

کیارستمی، متشکریم«.
پیتر بردشــاو در گاردین نیز از عباس کیارستمی به عنوان »ارباب خونسرد شعر 
ســینمایی« یاد کرد و نوشت: »عباس کیارســتمی یک افسانه نویس مرموز و 
ظریف از طبیعت انســان و روابط انســانی بود، فیلمســازی که داستان هایش 

به نحــوی از دنیای واقعی نبودند، بلکه درون دنیای واقعی بودند. فیلم هایش 
معنی شــان را به راحتی آشــکار نمی کردند؛ آن ها لبریــز از آرامش بودند و غم 
متفکرانه و در عین حال نارضایتی و یک نوع طنز بازیگوشانه مدل خودش«.

ژولیت بینوش بازیگر معروف فرانسوی و از دوستان نزدیک کیارستمی در توییتی 
ضمن اعالم خبر فوت او برای او طلب آرامش کرد.

جاشــوآ اوپنهایمــر کارگردان بریتانیایی که دو بار نامزد اســکار بوده نوشــت: 
»تاســف بسیار از درگذشت عباس کیارستمی کارگردان »کلوز آپ« که یکی از 

محبوب ترین فیلم های من است...«.
اما در کنار هنرمندان جهان، سیاستمداران فرانسه نیز از درگذشت کیارستمی 
ابراز تاســف کردند. فرانســوا اوالند، رئیس جمهور فرانســه با صدور بیانیه ای 
درگذشت عباس کیارستمی، فیلمساز مشهور ایرانی را تسلیت گفت. ژان مارک 
ارو، وزیر خارجه فرانسه نیز با صدور پیامی درگذشت کیارستمی را تسلیت گفت.

آیا کیارستمی قربانی اشتباهات پزشکان شد؟
اما یکی از خبرنگاران نزدیک به عباس کیارســتمی اندکی پس از انتشــار خبر 
فوت این کارگردان صاحب نام از قول نزدیکانش نوشــت:» کیارستمی  در اثر 
ســکته مغزی متاثر از عفونت ریه ای که حاصل اشتباهات پزشکی ایران بود، 

درگذشت«. 
کیارستمی در ایران تحت چهار عمل جراحی قرار گرفته بود. اولین عمل، عمل 
جراحــی درمانی بوده اســت. دومین عمل به دلیل خونریــزی داخلی صورت 
گرفته و سومین عمل برای برداشتن کیسه صفرا و آخرین عمل به دلیل عفونت 
پیشرفته بوده است. در همان زمان بود که اعالم شد حال کیارستمی خیلی بد 
است. همان زمان علی جنتی فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره وضعیت او گفته 
بود: »آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت را آماده کردم، سریع رفت بیمارستان و 
پزشکان متخصص را آنجا احضار کرد. خود آقای دکتر هاشمی گفت: اگر آن 

شب نرفته بودم، آقای کیارستمی تمام بود وضعش )فوت کرده بود(. بحمدالله 
االن وضعش بهتر شــده اســت... «. حاال و با مرگ کیارستمی بحث هایی که 
از ماه ها پیش درخصوص قصور پزشــکان ایرانی درمورد او شــروع شده بود، 
درخصوص علت مرگ او همچنان ادامــه دارد. موضوعی ک معاونت درمان 

دانشگاه علم پزشکی را به واکنش در این خصوص واداشت.
دکتر رضا پایدار، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، در گفتگویی با 
پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت روند درمان عباس کیارستمی در ایران را 
تشریح کرده است. پایدار با بیان اینکه ما با دستور وزیر بهداشت پیگیری درمان 
آقای کیارســتمی را آغاز کردیم می گوید: ایشان یک بیماری روده ای داشتند 
که توسط پزشک معتمد خودشان و در بیمارستانی که به انتخاب خودشان بود 
کولونوسکوپی شده بودند. اگرچه اولین عمل جراحی وی به دلیل مشکل روده 
ای و برای پیشــگیری از پیشروی ســرطان بود، اعمال جراحی بعدی به دلیل 

ایجاد عارضه در جراحی اول و نیز التهاب کیسه صفرا انجام شد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی ایران با بیان اینکه نیمه شب دوازدهم 
فروردین، دکتر جنتی وزیر ارشاد وضعیت وخیم عباس کیارستمی را به اطالع 
دکتر هاشــمی می رساند و متعاقب آن ما با دستور وزیر بهداشت بر بالین آقای 
کیارستمی حاضر شدیم می گوید: با توجه به شرایط، بیمار در وضعیت بحرانی 
شوک قرار داشت و ما با سطح هوشیاری درجه 3 که کمترین سطح هوشیاری 
برای یک بیمار است با وی مواجه شدیم. عفونت منتشر در خون آقای کیارستمی 

و فشار خون پایین، او را به دستگاه ونتیالتور و تنفس نیازمند کرده بود.
وی بــا موفقیــت آمیز خواندن روند درمان او تاکید می کنــد: به تدریج بیمار از 
دستگاه ونتیالتور جدا شد و مصرف بیشتر آنتی بیوتیک ها به تدریج قطع شد؛ 
به تدریج غذای خوراکی برای وی شروع شد. پس از مدتی به بخش آمدند و در 
اواســط اردیبهشت ما توانستیم وی را از بیمارستان مرخص کنیم.  وی با اشاره 
به اینکه روند درمان کیارســتمی پس از مرخصی اش هم ادامه داشــت اظهار 
مــی کند: من به عنوان یکی از اعضای این تیم، 32 بار در مقاطع مختلف وی 

را ویزیت کردم.
پایدار درخصوص مســافرت کیارستمی به فرانسه می گوید: ما با اعزام وی به 
خارج کشــور موافق نبودیم چرا که تمام اقدامات الزم برای او در کشــور انجام 
شــده بود و این جابجایی لزومی نداشــت اما آقای کیارستمی با توجه به تمایل 
خود تصمیم به ســفر خارج از کشــور گرفتند. وی می افزاید:  قبل از سفر وزیر 
بهداشت مجددا از وی عیادت کردند و گفتگویی را نیز در همین مورد با هم انجام 
دادند؛ دکتر هاشمی به آقای کیارستمی گفتند که شخصا با این سفر مخالفند.

با این حال دوســتداران کیارستمی برای او کمپینی به راه انداخته اند. کمپینی 
که هدف آن پیگیری روند درمان عباس کیارســتمی در ایران و فرانســه اعالم 
شــده و قصد دارد تا مشــخص کند آیا در روند درمان این کارگردان قصوری از 
طرف تیم پزشکی رخ داده است یا خیر. تشکیل دهندگان این کمپین می گویند 
نمی خواهند حکم بدهند که حتما قصوری از طرف تیم معالج عباس کیارستمی 
در ایران رخ داده اســت اما از آنجایی که عباس کیارســتمی شخصیتی ملی و 
جهانی بود و عالقمندان بســیاری داشــت، حق پرسشــگری درباره وضعیت 

درمان وی را حق خود می دانند. 


