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قدردانی آملی الریجانی
از تیم مذاکرهکننده
هستهای
اخبـــار
روحانی :دولت باید حفظ
جنگل و محیط زیست را
به مردم واگذار کند

در جلس��ه روز گذش��ته هي��أت
دول��ت ك��ه ب��ه رياس��ت رئي��س
جمهوري برگزار شد ،حجتاالسالم
حسن روحاني تأكيد كرد كه دولت
ط زیس��ت
باید حفظ جنگل و محی 
را ب��ه مردم واگذار کن��د .در ابتداي
اين جلسه ،اس��تاندار ایالم گزارشي
از ش��اخصهای کالن اقتص��ادی،
زیربنای��ی ،اجتماع��ی و فرهنگ��ی
استان مشتمل بر اولویتها ،برنامهها
و اقدامات انجام ش��ده از آغاز به کار
دول��ت تدبیر و امید ،اه��م پروژهها
و چالشه��ای اس��تان و همچنین
اقدامات انجام شده درباره طرحهای
تعهد شده در سفر ریاست جمهوری
به اس��تان ایالم و پیشرفت آنها ،به
هیأت وزیران ارائه كرد.

رییسجمهوری در دیدار
خانواده شهید علیمحمدی:

جوانان ایرانی
راه شهیدان هستهای را
ادامه می دهند

حجتاالسالم والمسلمین دکتر
حس��ن روحان��ی عصر چهارش��نبه
در ادامه دیدارهای مس��تمر خود با
خانواده معظم شهیدان و ایثارگران و
در آستانه روز ملی فناوری هستهای
در منزل ش��هید واالمقام هستهای،
دکتر علیمحمدی ،حضور یافت و در
فضایی صمیمی و معنوی به گفتگو
با خانواده این شهید پرداخت .دکتر
روحان��ی افزود :دش��منان ملت فکر
میکردند با ش��هادت دانش��مندان
هس��تهای ،مس��یر تحق��ق عل��م و
ایس��تادگی این ملت را با شکس��ت
مواج��ه کرده اس��ت و ای��ن خطای
بزرگ دش��منان ما بوده و هس��ت و
آنان کماکان فکر میکنند که ملت
با اینگونه فشارها ،تهدیدها و تعرض
به جان دانش��مندان عقبنش��ینی
میکند ک��ه الحم��داهلل مقاومت و
ایستادگی مردم ایران همچنان باقی
است.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه
خانواده ش��هدای هس��تهای بس��یار
مظلوم هستند ،دش��منان کشور را
دش��من علم و انس��انیت خواند و به
نحوه ش��هادت ش��هید علیمحمدی
اش��اره کرد و گفت :مطمئناً شهادت
در درب من��زل برای خانواده ش��ما
بسیار سخت بوده است و این نشانگر
خوی غیرانسانی دشمنان تروریست
این ملت است .دکتر روحانی با طرح
این پرسش که شهید علیمحمدی و
بزرگانی همانند ایش��ان چه خطری
برای دش��من بودند که آنان دس��ت
به ترور این ب��زرگان زدند ،ادامه داد:
ما هرگز همسایگان خود را به خطر
نینداختهایم و ه��دف ما در فناوری
هستهای ،دستیابی به علم و توسعه
بوده و این حق همه ایرانیان اس��ت.
رییس جمه��وری خطاب به خانواده
این شهید گفت :شهید علیمحمدی
حقیقتاً مس��یر ح��ق را انتخاب کرد
و مظلومانه ش��هید ش��د و شهادت
ایشان توأم با افتخار و عظمت است
و انش��اء اهلل خداوند به ش��ما در دو
دنی��ا اجر و مزد بدهد .دکتر روحانی
به جانفش��انیهای بان��وان ایرانی در
همه عرصههای انقالب ،اش��اره کرد
و گف��ت :زنه��ای ایران��ی در همه
عرصههای انقالب دوشادوش مردان
دست به حماس��هآفرینی میزدند و
امروز نیز در صحن��ه علم و دانش با
ایس��تادگی خودشان موفق هستند.
همس��ر ش��هید علیمحمدی نیز در
این دیدار با ابراز خرسندی از حضور
رئیسجمهوری در منزل این شهید،
بر ادامه راه شهدا تأکید کرد و گفت:
برای ما بسیار افتخار بزرگی است که
پذیرای بزرگانی همچون شما باشیم.
دکتر روحانی در حاش��یه این دیدار
اذان و اقام��ه در گ��وش نوه  ۱۹روزه
ش��هید علیمحمدی قرائت کرد .در
این دیدار که حسین فریدون دستیار
ارش��د رئیسجمه��وری و حج��ت
االسالم و المسلمین شهیدی معاون
رئیسجمهوری در امور ایثارگران و
رئیس بنیاد شهید حضور داشتند ،لوح
تقدیری به رسم یادبود از سوی دکتر
روحانی به خانواده این شهید تقدیم
شد .اهالی محل پس از خروج دکتر
روحانی از منزل شهید علیمحمدی
به اس��تقبال رئیسجمهوری رفته و
ضمن قدردان��ی از تالشهای دکتر
روحانی و تیم مذاکرهکننده هستهای
برای موفقیت دول��ت در این زمینه
تا رس��یدن به مقص��د نهایی آرزوی
موفقیت کردند.
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رئیس قوه قضائیه حمایت رهبر معظم انقالب ،مس��ئوالن نظام و آحاد مختلف
مردم از تیم مذاکره کننده هستهای را نقطه قوت در گذشته و آینده روند مذاکرات
دانست و گفت :از تیم مذاکره کننده هستهای بویژه «وزیر امور خارجه» قدرداني
و تش��کر میکنیم .به گزارش اداره کل رواب��ط عمومی قوه قضائيه ،آیتاهلل صادق
آملیالریجانی در جلسه روز گذشته مسئوالن عالی قضایی گفت :تیم مذاکرهکننده
هس��تهای کار بس��یار دشواری پیش رو داش��ت و باید از روند طی شده حمایت و

قدرداني کنیم تا تیم مذاکره کننده بتواند در ماههای حساس و سرنوشتساز پیش
رو مسأله هستهای را به سرانجام صحیح برساند البته این حمایتها منافاتی با تالش
برای زدودن ابهامات موجود ندارد .رئیس قوه قضائيه افزود :اگر تیم مذاکرهکننده به
همین نحو و با صالبت و استقالل در چارچوبهای تعیین شده نظام و رهبر معظم
انقالب حرکت و از حقوق هس��تهای ملت دفاع کنند ،قطعاً تمام مسئوالن نظام و
مردم پشت سر آنان خواهند بود و از آنها حمایت میکنند.

بازتاب جهانی سفر اردوغان به تهران

جنگ يمن و نرخ گاز ،محور مذاکرات ایران و ترکیه

س��فر يك روزه «رجب طيب اردوغان» رئيس
جمهوري تركيه به ايران ،بازتابهاي بس��ياري در
رس��انههاي منطقه ،تركيه و رس��انههاي غربي به
دنبال داش��ت .درحالي كه اين س��فر كمتر از يك
هفت��ه پس از بيانيه س��وئيس ص��ورت گرفت ،اما
در اغلب رس��انهها تحليلي درباره رابطه اين س��فر
و دس��تاوردهاي مذاكرات هس��تهاي ايران و 5+1
ارائه نشده اس��ت .روابط اقتصادي دو كشور ،بويژه
مس��أله قيمت گاز صادراتي اي��ران به تركيه و نيز
حوادث يمن و حمله نظامي عربس��تان سعودي به
اين كشور ،مهمترين محورهايي بود كه رسانههاي
خارجي در ارزيابي خود از س��فر اردوغان به تهران
به آن پرداختند.
ëëشکلگیری همکاریهای سهجانبه ایرانی-
ترکی -عربی برای ثبات یمن
گرچ��ه منابع ايران��ي درباره جزئي��ات مذاكرات
روحان��ي و اردوغ��ان خبري منتش��ر نكردن��د ،اما
معاون سیاس��ی دفتر رئیسجمه��وري در صفحه
شخصي خود در شبكههاي مجازي ،با اشاره به سفر
رئیسجمه��وري ترکیه به تهران ،از ش��کل گرفتن
همکاریهای س��هجانبه ایرانی -ترکی -عربی خبر
داد .حمید ابوطالبی شکلگيري اين همکاریهای
س��هجانبه را تأمین کننده منافع مسلمانان منطقه
بویژه امنیت و ثبات یمن دانست .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دولت ،وی در اين باره نوشت :به دنبال
س��فر روز دوش��نبه ولیعهد عربس��تان به ترکیه و
مذاکرات به عمل آمده ،در دیدار رؤس��ای جمهوري
ایران و ترکیه امنیت منطقه و موضوع یمن ش��کل
ویژهای داشت .معاون سیاسی دفتر رئیسجمهوري
ب��ا بیان اینکه ابوطالبي با بي��ان اينكه در این دیدار
طرفین بر آتشبس و توقف سریع حمالت و جنگ،
مذاکرات یمنی -یمنی و آغاز گفتوگوها در کشور
ثال��ث بیطرف تواف��ق کردند ،به س��فر اردوغان به
تهران اش��اره كرد و افزود :نقش تعیین کننده ایران
در ثب��ات و امنیت منطق��ه و کارکرد دیپلماتیک و
نفوذ کشورمان در موضوعات منطقهای مورد تأکید
طرف ترک بود .به نظر میرس��د از این گفتوگوها،
همکاریهای سه جانبه ایرانی -ترکی -عربی شکل
گرفته و تأمین کننده منافع مسلمانان منطقه بویژه
امنیت و ثبات یمن باش��د .این در حالی اس��ت که
مقامات رسمی عربستان سعودی مذاکره درباره یمن
با اردوغان پیش از سفر به تهران را تکذیب کردند.
ëëبازتاب در رسانههاي تركيه
خبرگ��زاري «تي.آر.تي» تركي��ه عنوان «برتری
اقتصاد بر اختالف نظر سیاسی در روابط بین ایران و
ترکیه» را براي گزارش خود درباره اين سفر انتخاب
كرد و نوشت كه «با وجود اختالف نظرات موجود در
موضوعات سیاسی بین ترکیه و ایران ،روابط اقتصادی

فی مابین مانع از تنش سیاس��ی بین این دو کشور
می شود ».به نوش��ته تحليلگر اين خبرگزاري« ،از
دید ناظران سیاسی ،سفر اردوغان به تهران فرصت
مناس��بی برای کاهش تن��ش در خاورمیانه خواهد
بود .گرچه روابط ترکی��ه و ایران توأم با همکاری و
رقابت اس��ت ،اما با وجود اختالف نظرهای موجود،
روابط دو کشور ترکیه و ایران شاید بتوان گفت که
یکی از باثباتترین روابط در خاورمیانه است .با اين
حال تحوالت اخیر سیاسی در آسیای میانه ،منطقه
قفقاز و پس از بهار عربی در خاورمیانه ،روابط این دو
کشور را تنشآلود کرد».
عالوه بر اين خبرگزاري ،روز گذشته سفر اردوغان
به تهران« ،تيتر يك» اغلب مطبوعات اين كشور بود.
اين رس��انهها هريك براساس نوع جهتگيري خود
در قبال دولت تركيه ،به تحليل و ارزيابي اين س��فر
پرداختن��د .به گزارش مهر« ،صباح» تیتر اول امروز
خود را به س��فر اردوغان به ته��ران اختصاص داد و
نوش��ت« :پیام تاریخی رئیس جمه��وري به ایران:
دریای خون موجود در منطقه را با هم بخشکانیم».
«حریت» با انتشار تصویری از روحانی و اردوغان که
دس��ت در دس��ت هم قدم میزنند ،از قول اردوغان
نوش��ت« :با هم در س��وریه میانجیگری کنیم ».به
نوش��ته اين روزنامه «بر اس��اس اطالعات به دست
آمده از ریاست جمهوری در دیدار دوجانبه روحانی
و اردوغان ،تحوالت یمن به طور کامل مورد بررسی
و گفتوگو قرار گرفت .اردوغان در تهران اعالم کرد
ک��ه ترکیه برای کاهش تنش و درگیری در یمن از
همه کشورها میخواهد مسئولیتی که برعهده دارند
را به جا بیاورند».

روزنام��ه «زمان» ك��ه منتقد دولت و ش��خص
اردوغان به شمار ميرود ،موضوع نرخ گاز صادراتي
اي��ران را م��ورد توجه قرار داد و با انتق��اد از ناتوانی
حزب عدالت و توسعه در کاهش قیمت گاز وارداتی
از ایران ،از قول اردوغان نوش��ت ک��ه «گاز وارداتی
ترکیه از ایران گرانترین گاز طبیعی است که ترکیه
وارد میکند و حتماً باید در قیمت آن از سوی ایران
تخفیف داده شود».
روزنامه «طرف» از دیگر روزنامههای منتقد حزب
عدالت و توسعه نيز تیتر اول خود را به سفر اردوغان
به تهران اختصاص داد و در سرتیتر دو کلمهای خود
«مالقات ملتهب» را به کار برد.
ëëشيطنت «العربيه»
پاي��گاه اينترنت��ي ش��بكه خب��ري «العربيه»
عربستان ،در گزارشهاي خود نسبت به اين سفر،
تالش كرد حاش��يهها را پررنگ كند .چنان كه اين
رسانه در گزارشي به تش��ريفات متفاوت استقبال
از اردوغ��ان اش��اره كرد و نوش��ت« :در اقدامی بی
س��ابقه گارد تشریفاتی اسب س��وار ايران با پرچم
«يا حسين(ع)» از اردوغان استقبال كرد ».اين در
حالي اس��ت كه به نوشته العربيه« ،یک روز قبل از
سفر اردوغان به تهران ،جانشین ولیعهد عربستان
س��عودی روز دوشنبه در سفر از پیش اعالم نشده
به آنکارا رفت و با اردوغان دیدار و گفتوگو کرد».
اين رسانه در ادامه حاشيهسازيهاي خود ،گزارش
ديگري از اين س��فر ارائه كرد كه اين تيتر را براي
آن انتخاب كرد« :اردوغان :گاز را ارزان کنید ،پس
ب��رادری چه ش��د؟» در ادامه اين گ��زارش ضمن
اش��اره به حجم روابط اقتصادي دو كش��ور ،آورده

ش��ده است« :در دیدار روز سهشنبه ،با وجود آنکه
روحانی به موضوع یمن اشاره کرد و خواستار توقف
نبرد در این کشور شد ،اما اردوغان در سخنان خود
هیچ اش��ارهای به این کشور نکرد .به گفته روزنامه
«زمان» ،اردوغان در س��فر به تهران حامل پیامی
بوده است».
ëëحوادث منطقه ،نقطه تمرکز رسانههاي غربي
رسانههاي غربي در نگاه خود به سفر اردوغان به
ايران ،عالوه بر توجه به روابط اقتصادي و قراردادهايي
كه در اين س��فر ميان دو كش��ور امضا شد ،حوادث
منطقه بويژه جنگ اخير عربستان عليه يمن را مورد
اش��اره قرار دادند .آنان با توجه به اظهارات پيش از
سفر اردوغان به تهران كه در آن نسبت به گسترش
نفوذ ايران در منطقه انتقاد كرده بود ،خواس��ته دو
طرف ت��رك و ايراني درباره توقف جنگ در يمن را
برجسته كردند.
بخش فارسي «يورو نيوز» در گزارشي با عنوان
«اهمیت سفر اردوغان به تهران با وجود تنشهای
اخیر» اين طور نوشت كه «سفر اردوغان به تهران
به دلیل انتقادی که او در آس��تانه این سفر نسبت
ب��ه نقش ای��ران در خاورمیانه مطرح ک��رده بود از
حساس��یت بسیار برخوردار اس��ت ».به نوشته اين
رس��انه« ،بحران یمن و حمایت جمهوری اسالمی
از حوثیها و به دنبال آن دخالت نظامی و حمالت
هوایی عربستان سعودی و ائتالف کشورهای عرب
منطقه به یمن ،مهمترین مسأله مورد مذاکره بین
رجب طیب اردوغان و حس��ن روحانی بوده است و
دو ط��رف بر ضرورت توقف جن��گ و خونریزی در
یمن و مبارزه مش��ترک ب��ا افراطیگری در منطقه
تأکید کردهاند».
خبرگزاری«رویترز» نيز روز سهشنبه امضاي ۸
قرارداد مربوط به توس��عه روابط بازرگانی بین ایران
و ترکی��ه را م��ورد توجه قرار داد و نوش��ت كه «دو
کشور تصمیم دارند حجم مبادالت بازرگانی خود را
از  ۱۴میلیارد دالر در س��ال  ۲۰۱۴میالدی به ۳۰
میلیارد دالر برس��انند .حجم بازرگانی دو کشور در
سال  ۲۰۱۲بالغ بر  ۲۲میلیارد دالر بود».
وب س��ایت آلمان��ی «دویچهول��ه» ( )DWنيز
گزارش این س��فر را زیر عنوان «ای��ران و ترکیه بر
توقف جنگ در یمن توافق کردند» تنظیم کرد.
روزنام��ه «وال اس��تریت ژورنال» فقط به جنبه
اقتص��ادی این س��فر توج��ه کرده و تیت��ر «رئیس
جمهوري ترکیه طی دیدار رسمی از ایران به دنبال
روابط اقتصادی نزدیکتر ب��ود» را برای بازتاب این
س��فر برگزید .روزنامه انگلیسی «گاردین» نيز خبر
این رخداد را با تیتر «روحانی در شرایطی با اردوغان
دیدار کرد که درگیریه��ای منطقه ،روابط ایران و
ترکیه را تیره ساخته است» منعکس كرد.

اعتراض عليه تعرض به دو ايراني در جده
«آيا الزم اس��ت که هر توهيني را بش��نويم تا به
يک امر مس��تحب عمل کنيم؟» اين سؤال آيتاهلل
مکارم شيرازي از مسئوالن کشور واکنش اعتراضي
اين مرجع تقليد نس��بت به حادثه فرودگاه جده در
عربستان است.
 8فروردي��ن دو نوجوان پس��ر ايراني در فرودگاه
بين المللي جده مورد شبه تجاوز مأموران انتظامي
اي��ن فرودگاه قرار ميگيرند .مهدوي دواتگري عضو
کميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
گفته است :در ابتداي سال دو نوجوان  14و  15ساله
در حالي که از مراس��م عمره به کشور بازميگشتند
به بهانه بازرسي مورد تعرض قرار گرفتند .البته طبق
اع�لام وزارت خارجه و س��ازمان حج تعرض به آنها
در حد ش��ب ه تجاوز بوده و تج��اوز به مفهوم عيني
مطرح نيس��ت .با رسانهاي شدن اين خبر از دو سه
روز گذشته ،موجي از واکنشهاي اعتراضي نسبت
به اي��ن اقدام از مجلس گرفته ت��ا فضاي مجازي و
حتي علما و مراجع را نيز بهدنبال داشته است .محور
مشترک اين واکنشها بجز محکوميت اين اقدام و
تصريح بر پيگيري موضوع از سوي مسئوالن دولتي
و س��ازمان حج و زيارت ،تأکيد ب��ر تجديد نظر در
اعزام به حج عمره است .چنانکه کمپينهاي تحريم
اعتراضي حج عم��ره در فضاي مج��ازي ايجاد و با
استقبال روبه رو شده است.
ëëواکنش مراجع تقليد
آيتاهلل مکارم شيرازي از مراجع عظام تقليد روز
گذش��ته در جلسه خارج فقه خود در قم ،در همين
باره گفت :مايل نبودم اين حادثه رس��انهاي ش��ود
اما حال که رس��انهاي شده اس��ت بايد در مورد آن
صحبت کنم و سؤالي که از مسئوالن دارم اين است
آيا عمره که واجب نيست را بايد برويم و زير بار هر
خفتي برويم؟به گزارش فارس اس��تاد حوزه علميه
قم افزود :از مس��ئوالن س��عودي نيز سؤال ميکنم
که اگر در فرودگاه جده امنيت نباشد در کوچههاي
جده امنيت وجود خواهد داش��ت؟ ف��رودگاه جده
يک فرودگاه بينالمللي است که اگر در آنجا امنيت
نباش��د به طور قط��ع مردم ترس خواهند داش��ت.
آيتاهلل مکارمشيرازي با اشاره به اينکه از مسئوالن
دولتي خود نيز ميپرس��م آيا نياز اس��ت که به حج
مستحب برويم گفت :آيا الزم است که هر توهيني
را بشنويم تا به يک امر مستحب عمل کنيم؟ ايشان
ادامه داد :حادثه جده حادثهاي نيس��ت که بشود از
آن براحتي گذشت ،در برنامههايي که ميدانيم مايه
عزت نيست بايد از آن عبور کرد و بايد از حق دفاع
کنيم تا عزتمند شويم.
آيتاهلل نوريهمدان��ي هم در پايان درس خارج

نمايندگان براي لغو موقت حج عمره امضا جمع کردند

آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی به حادثه جده واکنش نشان دادند

فق��ه خود گفت :اتفاق فرودگاه عربس��تان نبايد در
سکوت باشد و نبايد به سادگي از اين مسأله گذشت.
مسئوالن بايد به اين امر توجه نشان دهند .ايشان با
ابراز تأسف از وقوع چنين حادثهاي خواستار پيگيري
جدي و قاطعانه از س��وي مس��ئوالن ذيربط شد تا
عزت و کرامت ملت ايران حفظ شود.
ëëرئي�س دس�تگاه قض�ا :خاطيان به اش�د
مجازات برسند
آيتاهلل آملي الريجاني هم روز گذشته در جلسه
مس��ئوالن عالي قضايي با اشاره به «خبر تأسف بار
تعرض مأموران س��عودي به دو زائر نوجوان ايراني»
تأکيد کرد :ما نميتوانيم از امنيت ش��هروندان خود
عبور کنيم و از وزارت امور خارجه قاطعانه ميخواهيم
با حساس��يت و جديت اين موضوع را پيگيري کند.
رئيس قوه قضائيه با محکوم کردن اين اقدام و اعالم
اينکه «خاطيان بايد به اشد مجازات برسند» گفت:
تعرض به دو زائر در کشوري که مسئوالنش خود را
خادم حرمين ش��ريفين ميدانند به هيچ وجه قابل
قبول نيست و خاطيان بايد به اشد مجازات برسند تا
ديگر شاهد چنين جرايمي نباشيم.
ëëمجلس دنبال لغو موقت حج عمره
در همي��ن چارچوب نمايندگان مجلس هم روز
گذشته اقدام به جمعآوري امضا براي تدوين طرحي
يک فوريتي کردند که بر اساس آن حج عمره تا اطالع
ثانوي لغو ميش��ود .سيدحس��ين نقوي سخنگوي
کميسيون امنيت ملي به خبرنگاران پارلماني گفت:
نماين��دگان مجل��س در حال آمادهس��ازي طرحي
هس��تند که بر اس��اس آن ،تا حص��ول اطمينان از
امنيت و حراس��ت از حجاج ايران��ي ،حج عمره لغو
ش��ود .به گفته وي روز س��ه ش��نبه نيز کميسيون

امنيتملي و سياستخارجي مجلس در جلسه خود،
موضوع بيحرمتي مأموران عربستاني به دو نوجوان
ايراني را بررسي و اعضاي کميسيون ضمن محکوم
کردن اين اقدام ،خواستار اشد مجازات براي مأموران
متخلف ش��دند .کميسيون فرهنگي مجلس هم در
نامهاي به رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت
ملي خواستار آن شده که ضمن پيگيري ويژه در اين
خصوص براي جلوگيري از رفتارهاي مشابه در آينده
تدابير خاصي انديش��يده شود 18 .نماينده مجلس
هم در نامهاي جداگانه به رئيس جمهوري خواستار
پيگيريجدي اين موضوع شدهاند.
ëëپيگيريهاي ديپلماتيک ،به روايت افخم
از سوي ديگر وزارت خارجه کشورمان هم اعالم
کرد درباره حادثه سوءاستفاده جنسي از دو نوجوان
ايراني در عربس��تان اقدامات خود را از کليه مجاري
ديپلماتيک تا حصول نتيجه بهطور مستمر و جدي
ادامه خواهد داد.
مرضيه افخم ،س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه
گفت :مسئوالن بخشهاي ذيربط عربستان سعودي
اعالم کردهاند موضوع را پيگيري ميکنند و تا عصر
روز سه شنبه نيز بر اساس آخرين اطالعات دريافتي
توسط سرکنسولگري ما در جده نتايج اوليه اقدامات
مسئوالن عربستان از تشکيل پرونده براي متهمان
در يکي از ش��عب دادس��راي مرتبط حکايت دارد و
شواهد حاکي از پيگيري مسئوالن ذيربط سعودي
است و اميدواريم اين روند با جديت کامل تا صدور
حکم و مجازات افراد ياد شده ادامه يابد.
افخ��م اف��زود :وزارت خارجه ع�لاوه بر اعتراض
رسمي و ارسال يادداشت اعتراضي ،کاردار عربستان
را احضار و مراتب اعتراض ش��ديد ايران به ايش��ان

منتقل ش��ده و از دولت عربس��تان خواستار تسريع
اقدامات در روند مجازات متهمان شدهايم.
ëëعذرخواهی رسمی رئیس پلیس جده
از سوی دیگر« ،سعید اوحدی» ،رئیس سازمان
حج و زیارت نیز دیروز با تأکید بر اینکه «اگر دولت
عربستان بخواهد در رابطه با روند محاکمه خاطیان
و فرآیند قضایی این پرونده کوتاهی کند ،بیانگر این
است که قادر به تأمین امنیت زائران نیست و یقیناً
باید تصمیمات دیگری در اینباره اتخاذ شود» افزود:
«فرمانده پلیس جده و نیروهای امنیتی در فرودگاه
حاضر ش��دند و همان ش��ب هم پزشکی قانونی در
فرودگاه برای بررس��ی مس��أله حضور پی��دا کرد و
پرونده بسیار س��نگینی در این باره تنظیم شد و با
همکاری ای��ن دو نوجوان عزیز و باهوش ،دو پلیس
فاسد فرودگاه شناسایی شده و همان شب دستگیر
و روانه زندان شدند».
ëëعربستان به هواپيماي زائران ايراني اجازه
ورود نداد
حدود س��يصد زائر عمره كه ديروز اصفهان را به
مقصد جده با پرواز شماره  1516شركت هواپيمايي
جمهوري اسالمي ترك كردهبودند تا به زيارت خانه
خدا مشرف شوند ،با ممانعت هواپيمايي عربستان به
اصفهان بازگشتند.
به گزارش «تابناك»؛ ماجرا از آنجا آغاز ش��د كه
كادر پروازي بوئينگ  747ايراني يك ساعت از پرواز
گذشته ،در حوالي مرزهاي هوايي عربستان متوجه
ش��دند اجازه ورود به اين كش��ور و فرود در جده را
ندارند و ناچار به بازگشت به كشورمان شدند.
يكي از مسئوالن فرودگاه اصفهان با تأكيد بر اين
نكته كه هنوز اطالعي از چرايي ممانعت عربستانيها
از انجام اين پرواز ندارد ،گفت« :تقريباً يك س��اعت
از زمان پرواز سپري ش��ده بود كه متوجه ممانعت
عربستانيها شديم ولي توضيحي در اين باره دريافت
نكردهايم؛ البته هواپيما از نظر فني مش��كلي ندارد
و هماكن��ون در فرودگاه اصفه��ان آماده تكرار پرواز
به س��مت جده اس��ت ».در پي اين رخداد ،س��عيد
توگو
اوحدي ،رئيس س��ازمان حج و زيارت در گف 
با «باش��گاه خبرنگاران» ،در خصوص علت ممانعت
عربس��تانيها از ورود پرواز زائ��ران اصفهاني گفت:
«س��ازمان هواپيمايي كشور عربس��تان اعالم كرده
است به هواپيماهاي كه اس��تاندارد اتحاديه اروپا را
نداشته باشند اجازه فرود در فرودگاههاي عربستان
را نميده��د ».اوحدي در پاي��ان گفت« :زائران اين
پرواز امروز (چهارشنبه) با برنامهريزي انجام شده ،به
وسيله يك هواپيماي ديگر مجدداً به سرزمين وحي
اعزام ميشوند».

ســـیاســی
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دیگه چه خبر
اهانت اصولگرایان تندرو به مذاکرهکنندگان هستهای

در شرایطی که فرمانده نیروهای مسلح ،فرمانده سپاه ،رئیس مجلس و قریب
به اتفاق بزرگان کشور حمایت علنی از بیانیه سوئیس داشتهاند ،سایت «بیباک
» منس��وب به اصولگرای��ان تندرو در ادعاهایی عجیب و قابل پیگرد ،نوش��ت:
«تیم مذاکره کننده هستهای کشورمان برخالف توصیهها و مطالبات حضرت
امام خامنهای و مردم شریف ایران ،خواسته یا ناخواسته به منافع کشور ضربه
زده اس��ت و ترکمنچای دیگری خلق کرده است (چنانچه از اظهارات صریح و
سیاس��ت اعالنی دو طرف چنین برمیآید) و باید در فرصت باقی مانده آن را
جبران کنند که در چنین فرضی ،انتقاد صریح و بدون رودربایس��تی (البته به
دور از با زیهای سیاسی) نسبت به عملکرد تیم هستهای به استناد دهها آیه و
روایت و فتاوای صریح مراجع عظام تقلید و ولی امر مسلمین جهان حضرت امام
خامنهای ،و تصدیق همه عقول سلیم ،واجب شرعی و عقلی میباشد در ادامه
این مطلب آمده است :اگر فرض را بر بیعیب و نقص بودن توافق هم بگذاریم
باز هم انتقاد صریح و تند از تیم مذاکره کننده هستهای تا امضای توافق نهایی
به منظور تحقق اهداف سیاست اعالنی ،برای بخشی از جامعه واجب شرعی و
عقلی میباشد ...بنابراین در هر دو صورت چه تیم هستهای خیانت کرده باشد
یا اسیر فریبکاری دشمن قرار گرفته باشد و چه غیر این باشد ،حداقل بخشی از
جامعه وظیفه دارد تا زمانی که توافقی کام ً
ال مطابق با منافع ملی قطعی ،نهایی و
روشن نشده است ،به انتقادات صریح و بدون رودربایستی خود ادامه دهد».

روایت هستهای یک فعال رسانهای

محم��د مهاجری ،فعال رس��انهای اصولگرا ،در وبالگ خ��ود ضمن تأكيد
بر اینکه «این چند کلمه را مینویس��م تا فراموش نش��ود دو سال پیش کجا
بودیم» ،نوش��ته است« :در دوره حاکمیت تیم قبلی مذاکره کننده هستهای،
هر از گاهی جلس��اتی با حضور دستاندرکاران مذاکرهکننده هستهای برگزار
میشد .اگر احیاناً سؤالی هم مطرح میشد ،با جوابهای کلیشهای ،کشدار و
بی سر و تهی مواجه میشد که سؤال کننده را پشیمان ميکرد .این حوصله
سررفتنها مخصوص همکاران رسانهای نبود .حتی برگزارکنندگان جلسه هم
از شدت کالفگی متوالیاً از سالن جلسه بیرون ميرفتند ،قدم ميزدند ،تمدد
اعصاب ميکردند و ...سخنرانها هم بعضاً مانند استادهای عصاقورت دادهای
که س��ر کالس ،حرفهای از قبل حفظ ک��ردهای را تکرار ميکردند ،حوصله
همه را سر ميبردند .حاضران نیز هر جلسه به طمع کسب اطالعاتی جدید از
مذاکرات ميآمدند اما دست خالی برمیگشتند .تنها حسن آن جلسات ،تازه
ش��دن دیدار همکاران رس��انهای بود و بس .دست آخر هم  2-3صفحه کاغذ
« »A4با قید «محرمانه بودن» در بین حضار توزیع ميش��د که فقط همین
محتویات را منتشر کنید و الغیر .خندهدار بود که حتی در آن جلسات درباره
قطعنامههای مکرری که علیه ایران صادر ميشد ،یک کلمه حرف نمیزدند.

شناسایی اموال بابک زنجانی در تاجیکستان

مسئول کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با تأكيد بر محاکمه
این متهم گفت« :مقداری از اموال وی در تاجیکستان شناسایی و مدارک آن
به قوه قضائیه ارس��ال شد ».حسین دهدشتی در گفتوگو با ایرنا ،درباره نامه
برخی از نمایندگان به رئیس قوه قضائیه برای رس��یدگی س��ریعتر به پرونده
تحقیق و تفحص از س��ازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی ،ضمن بیان این
مطلب افزود« :هنوز اطالعی درباره رس��یدگی به ای��ن پرونده در قوه قضائیه
نداریم اما کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از  4وزیر دولت ،قبل
از بررس��ی بودجه سال  94کل کشور در سال گذشته سؤاالتی پرسیده بود».
مس��ئول پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه مقننه تصریح کرد :تنها ابزار در
اختیار نمایندگان در این زمینه ،سؤال ،تحقیق و تفحص است که قرار شد این
سؤاالت در دستور کار کمیسیون انرژی نیز قرار گیرد.

شکایت  ۲۵نماینده از یونسی به دادستان ویژه روحانیت

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس از شکایت  25نماینده از یونسی،
مشاور رئیسجمهوري به دادستان ویژه روحانیت خبر داد .احمد امیرآبادی در
گفتوگو با «مهر» گفت« :در پی اظهارات یونسی درخصوص مسائل منطقهای
که منجر به ضربه به جایگاه ایران در منطقه ش��د و س��وء استفادهکنندگان و
دش��منان ملت توانستند از آن در جهت تفرقه در امت اسالمی استفاده کنند،
این شکایت از سوی  25نماینده مجلس به دادستان ویژه روحانیت ارائه شد».

خبر
روحانی در دیدار با خانواده شهدا:

شهید صیاد شیرازی مایه افتخار ایران است

حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در ادامه دیدارهای
خود با خانوادههای معظم ش��هدا و جانبازان ،در آس��تانه  ۲۱فروردین سالروز
ش��هادت امیرسپهبد صیاد ش��یرازی و در دیدار خانواده این شهید افزود :اگر
بخواهیم مؤثرترین و فعالترین افراد در دوران هشت ساله دفاع مقدس را نام
ببریم ،ایشان بسیار شجاع ،پرتالش و مقید به عبادات و در ردیف اثرگذارترین
فرماندهان کشور بود .رئیس جمهوری با اشاره به آشنایی خود با شهید صیاد
شیرازی از سال  ۱۳۵۸و ذکر خاطراتی از همراهی با این شهید افزود :چنین
ش��خصیتهایی نه تنها برای خانواده خود ،ارتش و نیروهای مسلح بلکه برای
همه ملت ایران مایه افتخار هستند و اگر فرماندهی چنین شخصیتهایی در
میدان جنگ نبود ،قطعاً نمیتوانستیم روزهای سخت دفاع مقدس را پشت سر
بگذاریم و پیروز شویم .رئیس جمهوری ،شجاعت شهید صیاد شیرازی در میدان
نبرد را مثالزدنی توصیف و تصریح کرد :مصادیق زیادی از همراهیهای خود
با ایشان را به یاد میآورم که در برابر سختیها و خطرها خم به ابرو نمیآورد.
به ش��هادت رساندن این اسوه ایثار و رشادت یک جنایت و از دست دادن این
شهید برای همه ما سخت و خسارت بزرگی بود و امیدوارم خداوند مقام ایشان
را متعالی گردانده و به ش��ما صبر و اجر تمام و کامل بدهد .چرا که در دوران
دفاع مقدس مجبور بودید دوری ایش��ان را تحمل بکنید و به فاصله کوتاهی
بعد از دفاع مقدس نیز ایش��ان به فیض ش��هادت نایل آمد .در این دیدار كه
حجتاالسالم والمسلمین شهیدی ،معاون رئیس جمهوري در امور ایثارگران و
رئیس بنیاد شهید و حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهوري نیز حضور
داشتند ،لوح تقدیری از سوی دكتر روحانی به خانواده این شهید تقدیم شد.
ارتش جمهوري اسالمي ايران نیز به مناسبت فرا رسيدن  21فروردين،سالروز
شهادت شهيد سپهبد صياد شيرازي بيانيهاي صادر کرد.

انتقاد فیروزآبادی از برخی حکام اسالمی

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح اقدام تجاوزکارانه رژیم آل سعود به ملت
بیدفاع یمن را تالش حاکمان عربس��تان برای فرافکنی و س��رپوش نهادن بر
اختالفات داخلی این کش��ور توصیف کرد .به گزارش مهر ،س��ردار سرلشکر
سیدحس��ن فیروزآبادی ضمن اظهار تأس��ف از سکوت کشورهای اسالمی در
قبال این جنایات از برخی حکام اس�لامی که علیرغم نظر ملتهای مسلمان
در کنار حاکمان سعودی قرار گرفتهاند ،انتقاد کرد .فیروزآبادی در ادامه گفت:
س��کوت کش��ورهای غربی و مجامع بینالمللی در قبال این اقدامات یمنی و
از بین بردن زیرس��اختهای این کش��ور این تلقی را در اذهان عمومی جهان
تقویت کرده است که تجاوز آل سعود با چراغ سبز آنها صورت گرفته است.

ارسال گزارش حمله به مطهری در شیراز به سران قوا

معاون امنیتی  -انتظامی وزارت کش��ور از شناس��ايي کامل عوامل حمله
کننده به علي مطهري در ش��يراز خبرداد و انگيزه اين افراد را شخصي اعالم
کرد .حسین ذوالفقاری در گفتوگو با تسنیم ،با بيان اينکه «براساس اسناد،
مدارک ،شواهد و فیلمهایی که مورد بررسی قرار گرفت ،تمامی عوامل حمله
به آقای مطهری در شيراز و خودروی حامل وی شناسایی شدند» افزود :جمعاً
 8نفر از این عوامل نقش اصلی را داشتهاند که حکم جلب آنها صادر شده است.
وي با بیان اینکه عملکرد تمامی دستگاههای مسئول در این ارتباط مورد توجه
و بررس��ی وزارت کش��ور قرار گرفت ،در پاسخ به این سؤال که آیا عامالن این
حادثه منتسب به گروه خاصی بودند یا خیر ،تصریح کرد :براساس اطالعاتی که
به دست آمده این اقدام با دیدگاههای شخصی و برداشت شخصی توسط آنها
صورت گرفته است .ذوالفقاري گفت :در نامهای به سران قوا نتایج بررسیهای
خود از عامالن حادثه شیراز را اعالم کردهایم.

