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هرکس به روز واقعه نقشی کشید ورفت
وآن نقش را به قامت خوبی  برید و رفت
***

دستان کوچک سه ساله مظلوم کربال
با نقش خود امارت جانها خرید و رفت
***

www.asre-iranian.ir

دستان حاجت همه بر آستان اوست
بیچاره آنکه مسند پاکش ندید و رفت
***

صفحه2

شاگرد مکتبش همه پیران معرفت
مرغ طلب به عرش بقایش پرید و رفت

نفتکش ایرانی نفت خود را
در ساحل سوریه تخلیه کرد

آدریان دریا
نماداقتدارایران

گروه اقتصادی :دو پیام قاطعانه و هش��دار دهنده
جمه��وری اس�لامی ایران خطاب ب��ه آمریکا و
انگلی��س ،که یکی از طریق حافظ منافع آمریکا
در ایران (س��وئیس) و دیگری از کانال س��فارت
انگلیس در تهران ارسال شد ،جایی برای...
صفحه3

 ۳مدال طال در

انتظار کاراته ایران

***

در گلشن کرامت دردانه رباب
هر رهگذر گلی ز عنایت بچید ورفت

فلسفه جریان سیاسی و اجتماعی

***

ی است
قیام امام حسین(ع) ذلتناپذیر 

هر تازیانه کز سر پستی بر او زدند
چون کژدمی کرامت انسان گزید و رفت

عاشورا نماد مقاومت
در مقابل استکبار

***

دل در هوای قبر جگرگوشه حسین(ع)
راه دمشق را بگرفت و دوید و رفت
***

ما با رقیه(ع)مالک هستی عالم ایم
با نامش اختیار ز جانها رمید و رفت

یادداشت

قیام  ۱۷شهریور نقطه عطف
در سرنگونی رژیم پهلوی

صفحه7

سیدمحمدجوادابطحی-عضوکمیسیون

آموزش و تحقیقات مجلس

سید احمد میرعالیی :سردرهای سینما
با فرهنگ مردم بیتناسب است

 17شهریور سال  57نقطه عطفی برای
تسریع در س��رنگونی رژیم ستمشاهی
بود .در آن س��ال پسر عمه بنده به نام
سید رسول میرشفیعی در  17شهریور
در میدان ژاله س��ابق ش��هید شد؛ غیر
قاب��ل قبول بود که رژیم ش��اه در این
کش��تار حت��ی از نیروهای اس��رائیلی
اس��تفاده کرد و قتل عام وحش��یانهای
مرتکب ش��د .این قتل عام موجب شد
تا چهلم شهدا برگزار و...

رهبرانقالبگفتند
نبینالمللیفیلمهای
اکرا 
فاخررادریابید
صفحه6

سرمایهگذاری۴۰۰میلیارد
دالری چین در اقتصاد ایران
صفحه3

صفحه6

مقام دوما:

تنها تسلیم بدون قیدوشرط ایران ،آمریکا را راضی میکند

رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه معتقد است ،آمریکا
خواس��تار گفتوگو با ایران نیس��ت و هدف واقعی آنها مجبور
ک��ردن تهران به خروج کام��ل از برجام و از این طریق ،همراه
کردن اتحادیه اروپا با خود برای اعمال تحریمها علیه جمهوری
اسالمی است .به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»،
“لئونید اسلوتسکی” رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی
روس��یه در تفسیر آغاز مرحله س��وم کاهش تعهدات ایران در
چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) چنین ابراز عقیده
کرد که آمریکا میخواهد ایران را مجبور س��ازد به طور کامل
از توافق هس��تهای خارج ش��ده و اتحادیه اروپا را هم به سمت
برق��راری رژیم تحریمه��ای کامل علیه تهران س��وق دهد و
واشنگتن در واقع تمایلی برای گفتوگوی واقعی با تهران ندارد.
ای��ن مقام پارلمانی روس روز جمعه گفت« :اقدام اخیر ایران در
پاس��خ به تحریمهای جدید آمریکا ،عدم توانایی اتحادیه اروپا
برای راهاندازی مکانیس��م مالی وعده داده شده برای دور زدن
تحریمهای آمریکا و همچنین جبران خسارات ناشی از سیاست
واش��نگتن برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران است».

اسلوتسکی افزود« :ایاالت متحده یک هدف مشخص را دنبال
می کند؛ مجبور کردن ایران به خروج کامل از توافق هستهای
و بدین طریق مجبور کردن کش��ورهای اروپایی به پیوستن به
بس��ته تحریمهای ضدایرانی تحت کنترل آمریکا .واش��نگتن
امیدوار اس��ت با کمک از س��رگیری رژیم تحریمها از س��وی
آمریکا و اتحادیه اروپا ،ایران در انزوای سیاسی کامل قرار گرفته
و وخامت اوضاع در منطقه خلیج فارس تشدید شود .در مجموع
کاخ س��فید امیدوار است تا از این طریق بتواند نظام جمهوری
اسالمی در ایران را سرنگون کند ».رئیس کمیته امور بینالملل
دومای معتقد است که اظهارات شنیده شده از واشنگتن درباره
آمادگی برای گفتوگوی مس��تقیم با مقامات تهران بعید است
دورنمای جدی داش��ته باش��د .وی توضیح داد« :برخالف کره
ش��مالی ،ایران نه سالح هس��تهای دارد و نه موشکهایی که
بتواند به خاک آمریکا برسد .بنابراین تنها گفتوگوی مستقیم با
تهران که میتواند واشنگتن را راضی نگه دارد طبق سناریوی
آمریکاییها ،تسلیم بدون قید و شرط تهران است ».اسلوتسکی
تاکید کرد« :ایران همچنان سیاست نسبت ًا خویشتندارانهای را

دنبال می کند .دقیقا بعد از گذشت یک سال از خروج یکجانبه
آمریکا از برجام ،جمهوری اس�لامی کاهش تدریجی تعهدات
خوی��ش را اعالم کرد و هر یک از مراحل این کاهش تعهدات
نیز در پاسخ به ادامه تحریمهای یکجانبه آمریکا بوده است».
وی با یادآوری اینکه مذاکرات بین تهران و سه کشور اروپایی
ش��رکت کننده در برجام تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد
ب��ود که منافع قابل قبول برای دو طرف در نظر گرفته ش��ود،
افزود« :روس��یه همواره خواس��تار اجرای تعهدات همه طرفین
ش��رکت کننده در برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) بوده و
هس��ت و در سطوح مختلف از جمله در سطح پارلمانی ،تالش
کرده تا به حفظ توافق هستهای و راه اندازی مکانیسم موثری
برای نجات آن کمک کند ».الزم به یادآوری اس��ت که حسن
روحانی ،رئیس جمهوری ایران در تاریخ  6سپتامبر ( 15شهریور
ماه) ،آغاز مرحله سوم کاهش اجرای کامل تعهدات این کشور
در چارچوب توافق هستهای را اعالم کرد .به گفته وی ،تهران
از این پ��س از اجرای محدودیتهای در نظر گرفته ش��ده در
چارچوب برجام در زمینه تحقیقات اتمی خودداری خواهد کرد.

چهل و سومین شنبه اعتراضی در فرانسه برگزار شد

با وجود حضور گس��ترده ماموران پلیس در خیابانهای مختلف
پاریس به منظور مقابله با جلیقه زردها ،چهل و س��ومین شنبه
اعتراضی در این فرانسه برگزار شد .به گزارش میزان؛ خیابانهای
«پاری��س» به ویژه مناطق نزدی��ک به اماکن تاریخی پایتخت
فرانسه شاهد حضور سنگین نیروهای پلیس و خودروهای نظامی
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و انتظامی بود .به گزارش راپتلی« ،آرک دو تریومف» در میدان
«شارل دوگل» ش��اهد حضور شماری زیادی از افسران پلیس
اس��ت که برای مقابله با معترضان موسوم به جلیقه زرد در این
منطقه مستقر شدهاند .معترضان در این شنبه برای چهل و سومین
شنبه پیایی برای اعتراض به خیابان آمدند .در فیلمهای منتشر

قیام  ۱۷شهریور نقطه عطف تکرار ش��د و در نهایت منجر به پیروزی انقالب ش��د .برای تاریخ کش��ور
در سرنگونی رژیم پهلوی و جوانان ایرانی ،این مهم اس��ت همچنانکه جوان��ان آن دوره در مبارزه با
اس��تبداد داخلی جان خود را در کف دس��ت گذاش��تند؛ در حال حاضر که با

شده از بلوار «شانزه لیزه» پاریس در شبکههای اجتماعی ،چندین
خودرو و ماشین آتش نشانی در این خیابان مهم پاریس مستقر
شدند .پلیس فرانسه که به دلیل اعمال خشونت علیه معترضان با
انتقادات گستردهای مواجه شده ،اخیرا با اعالم شکایت از چند نفر
از معترضان موفق شد آنان را به دادگاه بکشاند.

استکبار جهانی مواجه هستیم توان مضاعفی نیاز است چراکه استکبار سعی
میکنند دنیا را به نبرد با ایران بکش��انند .بازخوانی تاریخ انقالب اسالمی به
وی��ژه رخداده��ای مهم و تاثیرگذار مثل قیام  17ش��هریور از اهمیت باالیی
برخوردار است.

بازگشت همه به سوي اوست

برادر گرامی جناب آقای مهندس اسحاقی
مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال
برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت دارم.
اصغر نعمتی

جناب آقای مهندس بهنام صالحی

انتصاب شایس��ته ش��ما را بعنوان مدیر حوزه ریاست شورای اسالمی کالنشهر تبریز
تبریک عرض نموده توفیقات روزافزون برای حضرتعالی آرزومندیم.
دکتر سجاد رجبی_ محمدحسین رشتبریان
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