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فاجعه اي كه فراموش شدني نيست

دوم مهر 1394، در اولين روز وقوف حجاج در منا براي انجام مناسك رمي 
جمرات، هنوز چندساعتي از طلوع آفتاب نگذشته بود كه پليس سعودي با 
مسدود كردن مسيرها و هدايت حجاج به خيابان موسوم به 204، موجب 
ايجاد ازدحام فوق العاده در اين خيابان ش��د. در ادامه ماجرا بي كفايتي، 
سهل انگاري و عدم رس��يدگي مأموران آل س��عود به حال مجروحان و 
آس��يب ديدگان اين حادثه، منجر به وقوع يك فاجعه بزرگ انساني شد 
كه در پس آن بيش از 7هزار نفر از حجاج مسلمان از سراسر دنيا با لبان 

تشنه به شهادت رسيدند. 
در ميان ش��هداي اين فاجعه تع��داد 464 نفر از ش��هروندان ايراني نيز 
حضور داشتند و طبعاً در فاجعه اي با چنين ابعاد ضايعه باري از مسئوالن 
كشورهاي متبوع انتظار مي رود پيگير احوال و سرنوشت اتباع خود باشند. 
درحالي كه از سرنوشت صدها حاجي ايراني اطالعي نبود، چند ساعت پس 
از وقوع حادثه رئيس جمهور به همراه وزير خارجه عازم نيويورك شدند 
تا به ديدار همتايان غربي خود بپردازند. دو روز بعد كه ابعاد فاجعه انساني 
بيشتر مشخص شد، هيئت دولت به رياس��ت معاون اول رئيس جمهور 
تصميم گرفت هيئتي را به سرپرستي وزير وقت ارشاد به منظور بررسي 
حادثه و پيگيري احوال حجاج ايراني حادثه ديده عازم عربس��تان كند. 
بااين حال علي جنتي، سرپرست هيئت مذكور هيچ گاه به اين سفر نرفت، 
چراكه عربستان از اعطاي رواديد به جنتي خودداري كرد، بنابراين عماًل 

اعزام هيئت مذكور كأن لم يكن تلقي شد. 
هرچند چند روز بعد وزير بهداش��ت در رأس هيئتي عازم جده شد، اما 
به اذعان قاضي زاده هاشمي، وزير بهداش��ت، وي تنها به عنوان يك زائر 
معمولي و عمره گزار و با گذرنامه عادي عازم جده شده است، نه وزير دولت 
جمهوري اسالمي ايران و با گذرنامه سياسي. در همين روزها كه روحاني 
و ظريف مشغول گفت وگوهاي با چاشني لبخند بودند، دولت عربستان 
نه تنها به هيئت ايراني ويزا نداد، بلكه از تحويل پيكرهاي شهداي ايراني 
فاجعه منا خودداري كرد و بعدها معلوم ش��د تعدادي از همين شهدا را 
همان روزهاي اوليه و مقارن با حضور هيئت ايراني در نيويورك، دولت 
عربس��تان به خاك سپرده اس��ت. هرچند بر اس��اس كنوانسيون هاي 
بين المللي، اجساد اتباع بيگانه جزو حقوق كنسولي كشورها محسوب 
شده و در صورت درخواست، بايد به دولت متبوع استرداد گردد، اما رژيم 
پادشاهي عربستان سعودي از تحويل پيكرها به ايران خودداري مي كرد. 
درست در همين مقطع بود كه دولت ايران چهار بار از كاردار عربستان در 
تهران درخواست صدور رواديد براي هيئت ايراني كرد، اما هر بار با پاسخ 
منفي سعودي مواجه مي شد. همان روزها رسانه هاي بين المللي عكسي 
از محمدجواد ظريف، منتشر كردند كه در صحن مجمع عمومي سازمان 

ملل در كنار صندلي متعلق به امير كويت زانو زده بود. 
رسانه ها در تكميل اين خبر نوش��تند كه ظريف از كويت خواسته بود تا 
ميان ايران و رياض ميانجيگري كند، آن هم فقط براي صدور رواديد براي 
نماينده دولت جمهوري اسالمي ايران. خبرهاي ديگري هم از درخواست 
ميانجي گري وزير در حال لبخند ايراني از سران فرانسه و انگلستان براي 
ميانجي گري با عربستان منتشر شد كه فارغ از صحت وسقم آنها، هيچ 
نتيجه اي نداش��ت. سرانجام رهبر معظم انقالب اس��المي، حضرت امام 
خامنه اي كه تالش هاي دولت را بي فايده ديدن��د و مصلحت را به ورود 
به اين صحنه ديدند، در سخناني عز تمندانه به سعودي ها هشدار دادند: 
»امروز هم در انتقال ابدان مطهرش��ان به كشور مشكالتي وجود دارد... 
مسئوالن كشور عربستان به وظايف شان عمل نمي كنند بلكه در مواردي 
نقطه مقابل وظايف شان عمل مي كنند، موذيگري مي كنند. اگر كشور ما 
و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذيت كننده و موذي عكس العمل نشان 
بدهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود؛ ما تا حاال خويشتنداري كرديم... . اگر 
بنا شد عكس العمل نشان بدهيم، عكس العمل هاي ما خشن هم خواهد 

بود، سخت هم خواهد بود. «
تنها چندساعتي از نهيب معظم له نگذشته بود كه عربستان سريعاً همكاري 
خود را با نمايندگان ايراني آغاز كرد و براي تحويل ابدان مطهر شهداي 
ايراني فاجعه منا قول مساعد داد. اين در حالي بود كه تا يك روز پيش از 
آن عزم آل سعود براي تدفين همه قربانيان فاجعه منا در خاك عربستان 
بود. نكته قابل تأمل در اين ماجرا، آن بود كه در عرف بين الملل معموالً 
سران كشورهايي كه تعداد قابل توجهي از اتباع شان دچار چنين حادثه اي 
مي شوند، سفر خود را نيمه كاره رها مي كنند و به كشور خود بازمي گردند 
تا حادثه مديريت و از تألمات ملت كاسته شود، بااين حال آقاي روحاني، 
بي توجه به وقايع حج به سفر خود در امريكا تا چهار روز پس از فاجعه منا 

ادامه داد و تنها يك روز زودتر از موعد مقرر به كشور بازگشت!
حتي به اذعان آقاي ظريف اقدام متناسبي براي كاهش روابط با اين رژيم 
در اعتراض به پايمال كردن حقوق شهروندان كشورمان انجام نشد. وي 
در خصوص روابط با رژيم آل سعود گفته بود:  »نزديك به 500 زائر ما در 
مراسم حج كشته ش��دند، اما ما روابط خود را قطع نكرديم، حتي روابط 
خود را با عربس��تان كاهش هم نداديم«. اين جم��الت ظريف در واقع 
نگاه منفعالنه و غيرمسئوالنه برخي را در برابر – به قول ايشان- برادران 

سعودي پديدار مي سازد. 
اينها در حالي است كه اصوالً وزارت امور خارجه اصلي ترين وظيفه را در 
قبال پيگيري حقوق اتباع ايران در خارج از مرزهاي جغرافيايي جمهوري 
اسالمي ايران داشت. بند 6 ماده 2 قانون موسوم به »وظايف وزارت امور 
خارجه« مصوب 1364/1/20 مجلس ش��وراي اسالمي »انجام اقدامات 
الزم در زمينه امور كنسولي اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ايراني خارج از 
كشور« را جزو شرح وظايف وزارت امور خارجه دانسته و اين بدان معناست 
كه كليه امور كنسولي و حفظ حقوق شهروندان ايراني در خارج از مرزهاي 
جمهوري اس��المي ايران به عهده اين وزارتخانه و نمايندگي هاي آن در 
خارج از كشور است. بر اس��اس همين وظايف خطير است كه همه ساله 
رقم قابل توجهي از بودجه كشور به اين دستگاه تخصيص يافته و در شبكه 
گسترده سفارت خانه ها، كنسولگري ها و نيز در قالب مأموريت هاي سياسي 
و اداري كاركنان اين نهاد به خارج از كشور هزينه مي شود. حال با توجه به 
اين سرفصل مأموريتي و بودجه متناسب با آن انتظار مي رفته در فاجعه اي 
كه 465 ايراني در آن به شهادت رسيده و صدها نفر ديگر از هم وطنانمان 

مجروح شدند، آنها به وظايف اوليه و اصولي خود عمل نمايند. 
با تأسف بايد گفت همزماني فاجعه با سفر رئيس جمهور و وزير امور خارجه 
به نيويورك و اصالت يافتن برجام در مأموريت هاي اين نهاد سبب شد در 
روزهاي نخست كه حساس ترين روزهاي پس از فاجعه بود، فاجعه منا براي 
وزارت امور خارجه موضوعي حاشيه اي و درجه2 تلقي گردد. بهترين نشانه 
براي اين رويكرد نيز انتخاب وزير ارشاد به عنوان نماينده عالي دولت براي 
سفر به عربستان بود كه البته به دليل كارشكني سعودي ها اين سفر نيز 
هيچ گاه محقق نشد. هرچند كه در چند روز نخست كه وزارت امور خارجه 
خود را سرگرم »برجام« و »نيويورك« كرده بود، آنچه نبايد اتفاق مي افتاد، 
رخ داد و تعدادي از پيكر ش��هداي ايراني بدون كسب اجازه و شتاب زده 
خاك سپاري شده بود.   ديروز رهبر انقالب در ديدار كارگزاران حج، فاجعه   
منا را ظلمي بزرگ خواندند و با تأكيد بر لزوم پيگيري مستمر و جدي 
براي احقاق حق، افزودند: »اين مطالبه به هيچ وجه نبايد فراموش شود 
و دستگاه هاي مسئول بايد از راه هاي مختلف به ويژه مجامع بين المللي، 
اين موضوع را پيگيري كنند تا كميته  حقيقت يابي با حضور جمهوري 
اسالمي تشكيل و احقاق شود زيرا در اين دو فاجعه، تأمين ايمني و امنيت 
حجاج كه مهم ترين وظيفه حكومت عربستان است، رعايت نشد و ديه  

مقتوالن نيز داده نشد. «
اكنون در آستانه موسم حج و سومين سالگرد اين فاجعه خونين هستيم 
و مع األس��ف به بهانه هايي همچون قطع روابط ديپلماتيك ميان ايران و 
سعودي، هيچ گونه پيش��رفتي در پيگيري حقوقي فاجعه و شهداي آن 
مشاهده نمي شود و تنها پيگير اين فاجعه تلخ، شخص رهبر معظم انقالب 

اسالمي هستند؛ گويي مظلوميت شهداي مكه و منا پاياني ندارد. 

محمدجواد اخوان

رهبر معظم انقالب در ديدار دست اندرکاران حج: 

سياست شيطاني  » معامله قرن«   هرگز محقق نخواهد شد 

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظ�م 
انق�الب اس�المي صب�ح دي�روز در دي�دار 
دس�ت اندرکاران حج امس�ال، ح�ج را مظهر 
آميختگي »معنويت و سياس�ت« و مهم ترين 
ويژگ�ي آن را اجتم�اع مس�لمانان در زمان و 
مكان مشخص دانس�تند و گفتند: حج واقعي 
حجي اس�ت که از يك طرف همراه ب�ا برائت 
از مشرکين باش�د و از طرف ديگر زمينه ساز 
وحدت و همدلي و يكصدايي مسلمانان شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي ش��كل گيري 
نظام جمهوري اس��المي و ارائه توانايي اسالم در 
ورود به ميدان سياس��ت و زندگي را باطل كننده 
سال ها تالش براي القاي جدايي دين از سياست 
خواندند و افزودند: اكنون ب��ار ديگر افراد نادان و 
مغرض، تالش دارند تا لزوم جدايي دين از سياست 
و زندگي و علم را به ذهن نسل جوان القا كنند اما 
حج بهترين فرصت و يك صحنه عملي براي نشان 

دادن آميختگي »دين و سياست« است. 
   حق واقعي بايد همراه با برائت از مش�رکان 

باشد
رهبر انقالب اسالمي در نظر گرفته شدن زمان و 
مكان مشخص براي اجتماع مسلمانان در فريضه 
حج را نشان دهنده اهدافي فراتر از معنويِت ِصرف 
دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: يكي از اهداف 
مهم حج، اجتم��اع و ارتباط و تفاهم مس��لمانان 
با يكديگر و در واقع همان موضوع ش��كل گيری 
امت اسالمي است. ايشان با تأكيد بر اينكه كعبه 
شريف و مسجدالحرام و مس��جدالنبی متعلق به 
همه مسلمانان است و نه متعلق به كساني كه بر 
آن سرزمين مسلط هستند، افزودند: كسي حق 
ندارد مانع از تحقق مفاهيم واقعي حج شود و اگر 
حكومت و يا دولتي اين كار را انجام دهد، در واقع 

»صد عن سبيل اهلل« كرده است. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به شكل گيری معناي 
جديدي از حج به بركت هدايت هاي امام بزرگوار، 

گفتند: حج واقعي بايد همراه با برائت از مشركان 
و زمينه ساز وحدت و انسجام مس��لمانان باشد، 
نه آنكه برخي دولت ها در جه��ت ايجاد اختالف 
و جدايي ميان امت اس��المي ت��الش و خود را به 

استكبار متصل كنند. 
   احقاق حق فاجعه منا نبايد فراموش شود

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي همچنين با اش��اره 
به فاجع��ه مس��جدالحرام و فاجعه منا در س��ال 
1394، آن را ظلمي بزرگ خواندند و با تأكيد بر 
لزوم پيگيري مس��تمر و جدي براي احقاق حق، 
افزودند: اين مطالبه ب��ه هيچ وجه نبايد فراموش 
شود و دستگاه هاي مسئول بايد از راه هاي مختلف 
به ويژه مجامع بين المللی، اين موضوع را پيگيري 
كنند تا كميت��ه حقيقت يابی با حضور جمهوري 
اسالمي تش��كيل و احقاق ش��ود زيرا در اين دو 
فاجعه، تأمين ايمني و امنيت حجاج كه مهم ترين 
وظيفه حكومت عربستان است، رعايت نشد و ديه 

مقتوالن نيز داده نشد. 

   سياست شيطاني امريكا درباره فلسطين 
محقق نمي شود

ايش��ان با تأكيد بر اينكه ضروری ترين نياز امروز 
دنياي اسالم وحدت و يك صدايي است، به تمركز 
دشمنان براي مقابله با مسلمانان به ويژه در موضوع 
فلس��طين و در قضاياي يمن اشاره و خاطرنشان 
كردند: اكنون امريكايی ها نام سياست شيطاني 
خود درباره فلسطين را »معامله قرن« گذاشته اند 
اما بدانند كه به فضل الهي، اين معامله قرن هرگز 
محقق نخواهد شد و به كوري چشم دولتمردان 
امريكا، قضيه فلس��طين از يادها نخواهد رفت و 

قدس پايتخت فلسطين باقي خواهد ماند. 
   برخي دولت های اسالمي 

پيشمرگ امريكايی ها شده اند
رهبر انقالب اس��المي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه ملت 
فلس��طين در مقابل اين توطئه خواهد ايستاد و 
ملت هاي مس��لمان نيز پشتيبان مردم فلسطين 
خواهند ب��ود، افزودند: البته برخ��ي دولت های 
اسالمي كه هيچ اعتقادي هم به اسالم ندارند، به 
دليل حماقت و جهالت و مطامع دنيوي پيشمرگ 
امريكايی ها ش��ده اند ام��ا به توفي��ق الهي، امت 
اسالمي و ملت فلس��طين بر دشمنان خود پيروز 
خواهند شد و خواهند ديد آن روزي را كه ريشه 
رژيم جعلي صهيونيس��تي از سرزمين فلسطين 

كنده شود.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم 
قاضي عسكر، نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج 
ايراني گفت: شعار حج امسال »حج، تحول روحي 
و اخالقي، س��بك زندگي ديني، ع��زت و كرامت 
اسالمي« است. آقاي قاضي عسكر افزود: از حجاج 
خوسته ايم با پرهيز از بازارگردي، سوغات  خود را از 
توليدات داخل فراهم كنند تا از ثواب كمك به توليد 
داخلي و اش��تغال براي جوانان نيز بهره مند شوند. 
همچنين آقاي محمدي، رئيس سازمان حج و زيارت 
با بيان گزارشي از اقدامات انجام گرفته گفت: فرايند 
اجرايي حج امسال با تأييد شوراي عالي امنيت ملي 
آغاز و تالش شد خواسته ها و انتظارات مردم و نظام 
در خصوص امنيت، ع��زت و كرامت حجاج تأمين 
ش��ود. آقاي محمدي با بيان اينك��ه فعاليت هاي 
كارگزاران حج بر س��ه اصل ت��الش و كار بي وقفه، 
صرفه جويي و نوآوري متمركز ش��ده است، گفت: 
در حج سال جاري حدود ۸6 هزار زائر در قالب 5۸6 

كاروان سازماندهي شده اند. 

 رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح: 
همكاري هاي امنيتي ايران  و پاكستان 

گسترش مي يابد
رئي�س س�تاد کل نيروه�اي مس�لح جمه�وري اس�المي اي�ران، 
ب�ا تأکي�د ب�ر نق�ش کش�ورهاي مس�تقل در گس�ترش آرام�ش 
و امني�ت در منطق�ه، گف�ت: هم�كاري ته�ران - اس�الم آباد 
در راس�تاي گس�ترش امني�ت منطق�ه اي توس�عه مي ياب�د. 
سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري روز گذشته در اسالم آباد در گفت و گوي 
اختصاصي با ايرنا، در تشريح اهميت سفر خود به پاكستان، گفت: امريكا در 
رأس كشورهايي است كه قصد ايجاد ناامني در منطقه را داشته و برابر امنيت 

منطقه صف آرايی كرده است. 
وي تصريح كرد: وظيفه ايران و پاكس��تان در مقطع كنوني اين اس��ت كه با 
گسترش دوستي دوجانبه و هماهنگي، در راستاي تحقق آرامش و امنيت 
منطقه برنامه ريزی و اقدام كنند. باقري پاكستان را از مهم ترين همسايگان 
جمهوري اسالمي ايران عنوان كرد و گفت: اين كشور با بيش از 200 ميليون 
نفر جمعيت مسلمان، عالقه مند به نظام جمهوري اسالمي ايران است و ايران 

نيز براي گسترش ارتباط با پاكستان اهميت فوق العاده ای قائل است. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران همچنين با تشريح 
روابط نظامي دو كشور در گذشته و تأكيد بر اينكه پاكستان هميشه در سياست 
خارجي ايران جايگاه خاصي داشته است، گفت: الزم است كه اين ارتباطات به 
دليل ويژگي هاي زماني فعلي در منطقه جنوب غرب آسيا و تحوالت منطقه، 
توسعه يابد. سرلشكر باقري يادآور شد: پس از س��فر سال گذشته فرمانده 
ارتش پاكستان به ايران و بنا به دعوت ژنرال قمر جاويد باجوا در رأس هيئتي 
از معاونان ستاد كل به كشور پاكستان سفر كرده ايم. باقري تصريح كرد: در 
اين سفر در خصوص موضوعات مختلف از جمله وضعيت منطقه غرب آسيا يا 
فرمانده ارتش، رئيس جمهوري، مسئوالن وزارت امور خارجه و ديگر مقامات 
پاكستان گفت و گو مي كنيم. سرلشكر باقري و جمعي از مقام هاي عاليرتبه 
نظامي جمهوري اسالمي ايران روز يك ش��نبه به دعوت ژنرال »قمر جاويد 
باجوا« فرمانده ارتش پاكستان وارد اسالم آباد پايتخت پاكستان شدند. رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح ايران در اين سفر با فرمانده ارتش پاكستان، ممنون 

حسين رئيس جمهوري و ديگر مقامات نظامي اين كشور ديدار مي كند. 
وي قرار است در اين ديدارها در خصوص توسعه همكاري ها و مناسبات 
دفاعي تهران و اسالم آباد، گسترش همكاري هاي مشترك مرزي، مبارزه با 

تروريسم گفت و گو و تحوالت منطقه اي و جهان اسالم نيز بررسي شود. 
 

رئيس شوراي روابط خارجي: 
امريكا   قابل اعتماد   براي مذاكره نيست

کمال خرازي، رئيس ش�وراي راهب�ردي رواب�ط خارجي جمهوري 
اسالمي ايران، امكان هرگونه مذاکره با امريكا را رد کرد و گفت: تجربه 
ايران در مذاکره با امريكا نشان مي دهد واشنگتن به گفت وگوهايی 
که انجام مي دهد و اسنادي که خودش امضا مي کند، پايبند نيست. 
خرازي كه براي شركت در هفتمين مجمع جهاني صلح به پكن سفر كرده 
است ديروز در گفت و گو با ايرنا افزود: ايران دو بار در مسئله افغانستان و 
موضوع انرژي هس��ته اي مذاكراتي با امريكا انجام داد كه در هر دو مورد 
واشنگتن به تعهداتش پايبند نبوده است. وي تصريح كرد براي حل مسائل 
منطقه اي نيازي به مداخله و مذاكره امريكا نيست بيگانگان بايد مداخله ها 
را كنار بگذارند و بازيگران اصلي منطقه با يكديگر وارد گفت و گو شوند و 

مسائل را خودشان حل كنند. 
خرازي گفت: اگر قرار باشد كش��ورهاي منطقه براي گفت و گو به سمت 
امريكا بروند، سمت و سوي مسائل تغيير مي كند و منافع همين كشورها در 
مخاطره مي افتد. رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي جمهوري اسالمي 
ايران با انتقاد از ترويج تروريسم توسط برخي از كشورهاي منطقه تأكيد 
كرد، بازيگران اصلي و مهمي چون ايران، عراق، مصر و عربستان در منطقه 
حضور دارند و امنيت منطقه در گرو ساختاري است كه اين كشورها بايد در 
خصوص آن تصميم گيری كنند و نيازي به دخالت هاي امريكا نيست. رئيس 
شوراي راهبردي روابط خارجي جمهوري اسالمي ايران با انتقاد از ترويج 
وهابيت توسط عربستان گفت: ريشه بسياري از درگيري هاي افراطي در 

خاورميانه وهابيت است كه متأسفانه عربستان آن را ترويج كرده است. 
 

اختالف تيم اعتدال و اصالحات بيرون زد
جهانگيري به شدت منتقد نوبخت است

گويا جهانگي�ري اخي�راً در يك�ي از محافلي ک�ه حضور داش�ته به 
ش�وخي موضوع اس�تعفا را مط�رح ک�رده اس�ت و اين ش�وخي به 
بيرون درز پيدا کرده که در پس آن اين حواش�ي ايجاد ش�ده اس�ت. 
عبداهلل ناصري، فعال سياسي اصالح طلب در گفت وگو با ايلنا، در خصوص 
گمانه زني هايي درباره تغيير كابينه و جايگزيني قاليباف در سمت معاون اولي 
به جاي اسحاق جهانگيري گفت: اگر از نظر اراده روحاني براي تغيير نيروها در 
كابينه بررسي كنيم، هيچ نشانه اي از تغيير كابينه در عملكرد روحاني و اراده او 
براي اين كار وجود ندارد. وي افزود: بعضي از گمانه زني ها بي اساس است، مثاًل 
در خصوص استعفاي جهانگيري يا جايگزيني قاليباف به جاي او به صراحت 
مي گويم اظهاراتي كه مطرح مي شود هيچ پايه و اساسي ندارد و روحاني به 
قاليباف حتي فكر هم نمي كند، ضمن اينكه به علت نقشي كه جهانگيري 
در حال حاضر در حوزه اقتصاد دارد و گاليه مند از ناهماهنگي تيم اقتصادي 

است، اين حواشي در خصوص او زياد مطرح مي شود. 
اين فعال سياسي اصالح طلب با بيان اينكه يكي از علت هاي حواشي اخير در 
خصوص استعفاي جهانگيري شوخي او در يكي از محافل بوده است، اظهار 
كرد: گويا جهانگيري اخيراً در يكي از محافلي كه حضور داشته به شوخي 
موضوع استعفا را مطرح كرده است و اين شوخي به بيرون درز پيدا كرده كه 
در پس آن اين حواشي ايجاد شده است. وي اضافه كرد: جهانگيري به شدت 
منتقد تيم اقتصادي كابينه و در رأس آنها آقاي نوبخت است، اما در خصوص 
استعفاي سيف معتقدم كه اين بحث جديد نيست و چندين سال است بحث 
استعفا و كناره گيري ايشان به دليل عدم توانايي مطرح است. عضو هيئت 
رئيسه بنياد باران تأكيد كرد: دوره سيف تمام شده است، اما روحاني نشان 
داده است در تغيير افراد پرحوصله است و سست تصميم مي گيرد، درحال 
حاضر با شرايط اقتصادي موجود تغيير تيم اقتصادي مطالبه جدي است و 
مهم تر از بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي است كه نقد بزرگي به 
آن وارد است اما متأسفانه يكي از اشكاالت روحاني اين است كه در كابينه او 
نوبخت يعني روحاني و امكان تغيير او به نظر مي رسد كه وجود نداشته باشد.  
اذعان ناصري به شوخي استعفاي معاون اول رئيس جمهور آن هم در يك 
محفل خصوصي از زبان جهانگيري در حالي است كه طي هفته هاي گذشته 
جريانات اصالح طلب كوشيدند، اين قبيل خبرسازی ها را تالش اصولگرايان 
براي تحت فشار قرار دادن روحاني و جهانگيري تفسير كنند. حال آنكه عضو 
هيئت رئيس��ه بنياد باران با صراحت عنوان مي كند كه يك ضلع دعواها و 
اختالفات تيم اقتصادي دولت جهانگيري و ضلع ديگر نوبخت است كه به 

عقيده او روحاني حاضر به تغيير نوبخت نخواهد شد. 

ژه
وی

گاوميشهايبيبيسي! 
سوخته شدن پوست سه گاوميش در آتش هورالعظيم در دشت 
آزادگان سوژه بي بي سي فارسي ش��د.  روزانه در سراسر جهان 
ميليون ها حيوان و از جمله حيواناتی كه در تملك انسان ها هستند 
با حادثه و مرگ و مير مواجه می شوند، اما چرا اين سه گاه؟!  اما 
انتشار چنين اخباري در بي بي سي فارسي باعث نمي شود تصور 
كنيم اين رسانه از سر دل رحمي به اين موضوع پرداخته است. 
بي بي سي فارسي همان رسانه اي است كه مرگ كودكان در غزه و 
يمن را به دليل خبررساني يا خبرنرساني! در راستاي سياست هاي 
غرب در حمايت از رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي سانسور 
مي كند و پوشش نمي دهد، اما اين سو براي پوست چند حيوان عزا 
مي گيرد. بي بي سي نه فقط بين سياست هاي مختلف، بلكه حتي 

بين انسان و حيوان هم بي طرف نيست. 


  اینجافوتبالسياسیمباحاست!
روزنامه سازندگي و شرق گرچه مشاجرات چندي در دو سوي 
جدل عارف – كارگزاران داشتند، اما تفاهماتي هم با هم دارند. 
مثاًل روز گذشته هر دو احس��اس كردند بايد در مورد قهرماني 
فرانسه در جام جهاني فوتبال، از »فتح مسكو« بنويسند. روزنامه 
ش��رق روي عكس ش��ادماني تيم ملي فوتبال فرانسه كه با برد 
كرواسي قهرمان شدند، از تيتر »فتح مسكو به دست بناپارت ها« 
استفاده كرد. روزنامه سازندگي هم عكس بزرگ تمام صفحه اش 
قهرماني فرانسه بود با تيتر »فتح مسكو در تابستان« كه يادآور 
شكست ارتش نازي در سرماي زمستاني مسكو است. سازندگي 
تيتر را از فتح زده و يعني اين بار مسكو فتح شده است! حال آنكه 
فرانسه روسيه را كه شكست نداده؛ كرواسي را شكست داده است. 

اما اصالح طلبان عالقه دارند غرب روس��يه را فتح كند!  همواره 
مخالف روابط ايران و روسيه بوده اند و در هفته اخير هم انتقاداتي 
عليه سفر واليتي به مسكو براي رساندن پيام رهبري و رياست 
جمهوري ايران به رئيس جمهور روسيه داشته اند.   تسخير روسيه 
و فاتح معرفی كردن غرب ناشی از همان رسوبات فكری است كه 
جماعت غرب باور همچنان با خود دارد. اين درحالی است كه اگر 
حافظه تاريخی ايرانيان نسبت به روسيه و تزار ها منفی است اين 
نقش را اكنون غربی ها پررنگ تر از آنها دنبال می كنند. بنابراين به 
جای بزك كردن دشمنی های غرب خوب است واقع بين باشند. 

تجربه برجام پيش روی ماست.


 یكتيروچندنشان
درمصاحبهبایكيازارزبگيران

روزنامه آفتاب يزد در شماره ديروز خود تيتر اولش را به مصاحبه 
با محمدحسين بهشتي يكي از بزرگ ترين تجار ميوه در ايران 
اختصاص داد تا بهانه اي باش��د كه او از خ��ود دفاع كند. گرچه 
ش��ركتي تحت نظر او پيش از اين با ص��دور اطالعيه اي از خود 
سلب اتهام كرده بود. با اين حال بهشتي در اين مصاحبه، هم در 
مورد ارزي كه گرفته توضيح مي دهد و هم به عنوان بزرگ ترين 
واردكننده موز به كشور، در مورد باال رفتن قيمت اين ميوه توضيح 
مي دهد. او البته در مورد آنكه چرا حتي موزي كه با دالر پايين تر 
خريده با قيمت باال عرضه شد توضيح نمي دهد و صرفاً با مقايسه 
قيمت گيالس و زردآلو با موز! از خود دفاع مي كند بی آنكه بگويد 
آيا حجم گيالسي كه در بازار اس��ت با حجم موز برابر است كه 

قيمت هايشان با يكديگر قياس شود؟!
شايد سؤال شود ميان اين همه افراد كه نام خود و شركت شان در 
ليست دريافت كنندگان ارز دولتي بوده، چرا آفتاب يزد سراغ اين 

فرد رفته است. پاسخ ساده است؛ او پدر داماد حسن روحاني است 
و براي همين در يك روزنامه حامي روحاني تريبون دفاع از خود 
در اختيارش قرار مي گيرد تا در كنار دفاع از خود به عنوان يكي از 
بستگان رئيس جمهور، از خوبي هاي حسن روحاني هم بگويد؛ 

يك تير و چند نشان!


  باالخرهبااخاللگراناقتصادي
برخوردبشودیانشود؟!

روزنامه آرمان و هم جناحي هايش نه تنها هيچ انتقادي به سخنان 
وزير اطالعات در مورد عدم برخورد با بدهكاران بانكي نكردند، 
بلكه حاال و پس از انتقاد منتقدان دولت و نيز شنيده شدن خبري 
مبني بر تذكر رهبري به وزير، در مق��ام دفاع از او هم برآمده اند. 
اخيراً سيد محمود علوي، وزير اطالعات گفته بود كه »برخورد 
قهرآميز، دس��تگيري و زنداني كردن بدهكاران بانكي و فعاالن 
اقتصادي متخلف، اشتباه است و بايد با راهنمايي، آنها را به سمت 
تأمين مايحتاج كشور سوق داد. « اين سخنان موجب اعتراض 
ش��د. نكته جالب آنكه با برخورد با دختراني كه در اينستاگرام 
تبليغ رقص اروتيك داشتند، اصالح طلبان معتقد بودند كه بايد 
به جاي برخورد با اين دختران با مفسدان اقتصادي برخورد شود، 
اما در عين حال وزير اصالح طلب بر عدم برخورد با اخالل گران 
اقتصادي مي گويد و اصالح طلبان هم انتقاد از او را برنمي تابند. آخر 
هم روشن نشد به جاي برخورد با رقاص ها با اخالل گران اقتصادي 
برخورد بشود يا آنكه حامي سخنان وزير در عدم برخورد باشيم؛ 

شايد هم منظور آن است كه كالً با هيچ كدام برخورد نشود!

ادامه از صفحه يك 
 رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به ورود دستگاه 
قضايي به پرونده های مربوط به نوسانات بازار ارز و سكه 
اظهار كرد: از مدتي قبل، شعبه و قاضي ويژه اي براي 
اين كار تعيين شده و معاون اول محترم قوه قضائيه 
مسئوليت يافته كه به صورت ويژه بر اين رسيدگي ها 
نظارت داشته باشد. دادستان محترم كل كشور نيز 
در حال كمك براي رس��يدگي دقيق و سريع به اين 
پرونده هاست و دادستاني تهران و سپس دادگستري 
استان تهران نيز موظف شده اند كه به صورت عاجل و 
دقيق به اين پرونده ها رسيدگي كنند. البته بايد توجه 
داشت كه كار قوه قضائيه با كار رسانه اي تفاوت اساسي 
دارد. رسيدگي هاي قوه قضائيه بايد بر اساس اطالعات 
متقن و مس��تدل و مستند باش��د و فضاسازي هاي 
رسانه اي نبايد در روند رس��يدگي عادالنه و قانوني 

تأثيری داشته باشد. 
آيت اهلل آملي الريجاني، علت اصلي تأكيد بر رسيدگي 
ويژه به چنين پرونده هايی را حراست از حقوق عامه و 
مقابله با عوامل واردكننده آسيب و خدشه به اعتماد 
عمومي عنوان كرد و گفت: نه تنها به عنوان يك وظيفه 

شرعي بلكه به عنوان وظيفه قانوني خود اين موضوع 
را تا انتها دنبال مي كنيم و مردم عزيز ما ترديد نكنند 
كه با هر كس در هر مقامي كه در اين زمينه تخلفي 
داشته برخورد قاطع خواهيم كرد. البته سرنخ هايي نيز 
كشف شده و بعد از تكميل تحقيقات و قطعيت احكام 
صادره، به اطالع عموم خواهد رسيد. در همه اين موارد 
نيز ضمن بازگرداندن اموال به بيت المال، مجازات هاي 

مقرر قانوني صادر و اجرا خواهد شد. 
   دربرخورد با مفاسد مسامحه نمي کنيم

رئيس قوه قضائيه همچنين خاطرنشان كرد: دستگاه 
قضايي همواره ثابت كرده است كه در برخورد با فساد، 
هيچ مجامله و مسامحه اي نخواهد كرد. معتقديم نظر 
كس��اني كه مي گويند برخورد با مفسدان اقتصادي 
نبايد خشن باشد، كامالً اشتباه است و البته كساني كه 
اين سخن را بر زبان آورده بودند نيز به اشتباه خود پي 
بردند. ما اعتقاد داريم كساني كه از رانت هاي دولتي 
اس��تفاده و به حقوق مردم تجاوز مي كنند، در واقع 
موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومي مي شوند 
و با آنان بايد به اشد وجه برخورد كرد. همانطور كه قباًل 
هم گفته ام، برخي اقدامات كه باعث اخالل در نظام 

اقتصادي مي شود، مي تواند مصداق افساد فی االرض 
باشد و مجازات اين عمل نيز در قانون مشخص است. 
ما در اصدار حكم و اج��راي احكام در اين موارد هيچ 

ترديدي نخواهيم كرد. 
آيت اهلل آملي الريجاني همچنين با انتقاد از انتش��ار 
برخي اخبار غيردقيق و طرح ناقص برخي موضوعات 
از سوي افراد، يادآور شد: كار دستگاه قضايي، غير از كار 
رسانه اي است. ما بايد بر اساس اطالعات متقن، مستند 
و مستدل كار كنيم. متأسفانه در ايام اخير ديديم كه 
يك مسئول مدعي كشف دو تن سكه شد و بعد گفتند 
اين ميزان متعلق به يك زمان نب��وده و در ادامه هم 

برخي اطالعات اين خبر نقض شد.
 مسئوالن بايد توجه داشته باشند كه وقتي اطالعات 
ناقصي را منتشر مي كنند يا حرف غيردقيقي مي زنند، 
فضاي فكري جامعه به هم مي ريزد و از سوي ديگر، 
توقعات از دستگاه قضايي براي رسيدگي به موضوعي 
كه اطالعات غيردقيقي در مورد آن منتش��ر ش��ده 
افزايش مي يابد. براين اس��اس، مس��ئوالن از جمله 
مقامات امنيتي و انتظامي بايد قبل از مصاحبه درباره 
موضوعات، ابتدا مس��ئله را به دستگاه قضايي ارجاع 

دهند و سپس در صورت رسيدگي و قطعيت احكام، 
طبق قانون موضوع اطالع رسانی شود. چنانكه طبق 
قانون، انتش��ار اسامي مفس��دان پس از طي مراحل 
قانوني، تكليف است و ما در اين زمينه هيچ اغماضي 

نخواهيم كرد. 
   علت هجمه ها به شوراي نگهبان

رئيس ق��وه قضائيه در بخش پاياني س��خنان خود، 
26 تيرماه سالروز تأسيس شوراي نگهبان را گرامي 
داشت و تصريح كرد: شوراي نگهبان نهاد بسيار مهمي 
است كه امام راحل بر نقش آن در صيانت از قوانين و 
همچنين مراقبت نسبت به انتخابات تأكيد داشتند و 
اين نهاد، نقطه اي كليدي در نظام جمهوري اسالمي 
اس��ت كه دقيقاً به همين دليل همواره هدف برخي 
حمالت است. آيت اهلل آملي الريجاني افزود: متأسفانه 
عالوه بر دشمنان خارجي، برخي افراد در داخل نيز كه 
تصميمات شوراي نگهبان برخالف سليقه و مذاقشان 
اس��ت، اقدام به تخريب اين نهاد قانوني مي كنند كه 
خطايي مضاعف است. اينان به جاي حمله به شوراي 
نگهبان، اگر كاستي يا نقصي هم به نظرشان مي رسد 

به شيوه اي صحيح و منطقي نقد كنند. 
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