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مفتی عربستان معنای »قضا و قدر« را نفهمیده است
اظهارات مقامات سعودی درخصوص مقصرخواندن کاروان ایرانی و بی نظمی حجاج و همچنین سخنان مفتی های 
سعودی در توجیه این حادثه با قضا و قدرخواندن آن، واکنش های بسیاری را برانگیخته است. آیت الله مکارم شیرازی 
نیز امروز در ابتدای درس خارج فقه خود به فرافکنی های حکومت عربستان واکنش نشان داده است: »به جای اینکه 
از حادثه پیش آمده عذرخواهی کنند، می گویند قضا و قدر الهی است. این ها ابدا معنای قضا و قدر الهی را نفهمیده اند«. 
این مرجع تقلید با اشاره به این موضوع، اظهارات و برخوردهای حکومت عربستان را درخصوص این اتفاق عجیب خواند 
و گفت: »عنوان می کنند این حادثه از بی نظمی حجاج بوده اســت. اگر حجاج بی نظمند، پس شما آنجا چه کاره اید؟« 

وی با اشاره به اظهارات مفتی اعظم عربستان که گفته بود »برخی دلشان می خواهد در منا کشته شوند و به مقامات واال برسند« و همچنین تبریک آل 
خلیفه به آل ســعود برای برگزاری موفق حج، این همه نادانی را مایه تاســف و تعجب خواند. آیت الله مکارم با بیان اینکه این برخورد غلط آن ها از اصل 
مسئله کمتر نیست، اشهار کرد که عقل و مدیریت سالم می گوید باید با خانواده های داغدیده احساس همدری کرد و برای حفظ آرامش اعالم کنند که 
گروهی برای بررسی علل حادثه تشکیل می شود و مقصران و متخلفان مجازات می شوند، ولی سعودی ها هیچ کدام از این ها را انجام نداند، بلکه گفتند 
قضا و قدر الهی اســت. این مرجع تقلید با اشاره به اینکه در سوء مدیریت در حادثه حج امسال جای تردید نیست، تاکید کرد: اجماع جهانی بر این شده 
که حادثه منا، بر اثر سوء مدیریت بوده، چرا که این حادثه قابل پیشگیری بوده است. آیت الله مکارم شیرازی همچنین با بیان اینکه ما دلمان می خواهد 

این ها برخورد خود را اصالح کنند، گفت: اگر بر سر عقل بیایند و  با جهان اسالم تعامل کنند، مشکالت حج حل می شود.

استیضاح وزیر راه اعالم وصول شد
سرانجام زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به واقعیت بدل و اعالم وصول 
شد. متن این طرح که با امضای ۱۳ نماینده مجلس نهم توسط محمد دهقان اعالم وصول شد به این شرح است: »بنابر 
ماده ۲۲۲ و ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ودر اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی بدین وسیله طرح استیضاح 
وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی که با امضای ۱۳ نفر از همکاران رسمی است، اعالم وصول فرمایید«. محد 
دهقان در توضیح این طرح می گوید: »این طرح دارای محورهای طوالنی است. از جمله محورهای اصلی آن عدم انجام 
تعهدات زمان اخذ رای اعتماد، مشکالت حوزه عمومی وزارتخانه و مشکالت حوزه زمین و مسکن شهری و روستایی است. 

مشکالت حوزه حمل و نقل و مشکالت حوزه مالی وزارتخانه از دیگر محورهای اصلی استیضاح است«. پیش تر فوالدگر رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت 
بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح زمزمه های استیضاح عباس آخوندی گفته بود: »دالیل زیادی برای این استیضاح از جمله 
عملکرد وزیر در حوزه  های مسکن مهر، پروژه   های راه، مباحث هواپیمایی، وسایل پروازی، خطوط حمل  و  نقل ریلی و... است که مسیر استیضاح این وزیر 
از همه جلوتر و جد ی تر است«. موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد هم بیان کرده بود: »چنانچه وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود در قبال اجرای 
پروژه راه  آهن گرگان- بجنورد- مشهد عمل نکند به همراه ۳۵ نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر را کلید می زنیم. در صورتی  که این استیضاح توسط هیئت  
رئیسه مجلس اعالم وصول نشود علیه هیئت  رئیسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت خواهیم کرد. در اردیبهشت ۹۲ قرار شد شرکت مهاب قدس 
در قبال ۶۰۰میلیارد تومان به آستان قدس واگذار شود اما اکنون وزارت راه و شهرسازی در مقابل این موضوع مقاومت کرده و اصرار بر تغییر قرارداد دارد«.

بهارستان و پاستور به آخرین تعامالتشــان در خصوص برجام نزدیک می شوند. 
کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع مشترک یا همان برجام، حاال آماده ارائه گزارش 
است. از این سو اما دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید جمهوری اسالمی ایران 

آماده ورود به مرحله اجرای برجام است.

گزارش کمیسیون آماده است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی خبر از نفس های آخر کمیسیون 
برجام داده و گفته است: »در صورت ارائه طرح دوفوریتی نمایندگان درخصوص 
برجام این طرح در دســتور کار یکشنبه آینده صحن علنی مجلس قرار می گیرد. 
آنچه مجلس برابر آیین نامه داخلی تصویب کرد، تشکیل یک کمیسیون ویژه برای 
بررسی برجام بود که این کمیسیون موظف است گزارش نهایی خود را به صحن 
علنی ارائه دهد و پس از آن وظایف این کمیسیون تمام می شود«. عبدالرضا مصری 

تاکید کرده است که کمیسیون حق ارئه طرح به مجلس را ندارد: »کمیسیون ویژه 
تنها می تواند نتایج بررسی های خود را به صورت گزارش تقدیم مجلس کند؛ اما اگر 
۱۵ نماینده امضاکننده طرحی باشند این طرح می تواند در مجلس مطرح شود و 
سیر کاری خود را طی کند. در این طرح بایدها و نبایدهای اجرای برجام، مشخص 
کردن خطوط قرمز و حدود و اختیارات دولت در اجرای برجام می تواند تعیین شود«.

وارد مرحله اجرا شده ایم
اما به نظر می رسد در شورای عالی امنیت ملی اتفاقات دیگری در حال وقوع است. 
علی شــمخانی می گوید: »وارد مرحله اجرایی برجام شــده ایم و از این مرحله در 
صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود به درستی عمل کند، عبور خواهیم کرد«.
در عین حال، کمال الدین پیرموذن خبر داده است: »قرار است برجام در قالب یک 
طرح دو فوریتی در مجلس بررسی شود. با هماهنگی رئیس مجلس و شورای عالی 

امنیت ملی، طرحی به  منظور حسن اجرای برجام در حال تهیه است که در صورت 
تصویب آن، ضمن حمایت از اقتدار نظام، دســت دولت بــرای اجرای برجام باز 
گذاشته می شود و این طرح مانع کارشکنی احتمالی غربی ها در آینده خواهد شد«.

الریجانی ختم کالم می شود؟
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی ااز موافقان توافق هسته ای است. 
الریجانی از هر تریبونی برای دفاع از تیم مذاکره کننده و پاسخ در برابر منتقدان پر و 
پا قرص توافق هسته ای استفاده می کرد. حاال او به عنوان آخرین مهمان، به جلسه 
کمیسیون ویژه برجام رفته است. سخنگوی این کمیسیون در خصوص این جلسه 
گفت: »با توجه به اینکه آقای الریجانی مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند و 
مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشتند و همچنین به عنوان رئیس مجلس در جلسه 
شورا و کمیته هسته ای شرکت می کردند به طور طبیعی در جریان روند مذاکرات از 
ابتدا تاکنون قرار دارد، بنابراین گفت وگو و توصیه های ایشان قطعا در تهیه گزارش 

کمیسیون ویژه و گام های بعدی مجلس اثرات بسیار خوبی خواهد داشت«. 

حاال امنیت صادر می کنیم
رئیس جمهــوری با بیــان اینکه اکثریــت باالیی از 
ایرانیــان طبــق نظرســنجی ها با توافق هســته ای 
موافق هســتند، گفت:» ما به همه اهداف اصول در 
این مذاکرات دست یافتیم و این افتخاری برای ملت 

ایران است«.
حسن روحانی در جمع ایرانیان مقیم آمریکا در نیویوک 
اظهار داشت: »دوران تحریم گذشته و این حربه دیگر 
کارساز نیست. دیروز نفت صادر می کردیم و امروز در 
حال صدور امنیت هستیم و بســیاری از کشورهای 
منطقه چشم امیدشــان به کمک های ایران است تا 

بتوانند بر تروریست ها فائق آیند«.
وی افــزود: »رفــت و آمدهای زیادی وجــود دارد و 
بسیاری از شــرکت های بزرگ در حال تدوین اسناد 
و متن هــای قراردادهای خود هســتند تا به محض 
اجرایی شــدن توافق، همه آن اســناد را برای امضا 
نهایی کنند«. روحانی با اشــاره به لزوم ایجاد شغل و 
جبران عقب ماندگی کشــور بیان کرد: »برای ایجاد 
شــغل و جبــران عقب ماندگی ها نیازمند یک رشــد 
۸درصدی مســتمر هســتیم تا جوانان تحصیلکرده 
ایرانــی بتوانند جــذب بازار کار شــوند و این رشــد با 
توجه به ســرمایه انســانی، قطب انــرژی و موقعیت 
ژئواستراتژیک؛ در کنار امنیت، دست یافتنی است«.
رئیس جمهــوری در بخش دیگــری از حرف هایش 
با تاکید بــر اولویت ســرمایه گذاران ایرانی در اقصی 
نقاط ایــران تصریح کــرد: »کارآفرینــان، مدیران و 
ســرمایه گذاران ایرانــی در داخل و خارج از کشــور 
همواره برای حضور در بخش های مختلف اقتصادی 
کشــور، در اولویت هستند. امروز فرصت های خوبی 
برای تحرک در بخــش اقتصادی و علمی و صنعتی 
حاصل شــده که باید از آن ها به بهترین شکل برای 

پیشرفت هر چه بیشتر کشور استفاده کنیم«.
حسن روحانی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم در 
زمینه اقتصاد خاطرنشان کرد: »برای رسیدن به رونق 
اقتصادی باید تالش بیشتری کرده و بتوانیم از همه 
فرصت ها و ظرفیت هــا بهره گیری کنیم که ایرانیان 
خارج کشور ســرمایه بزرگی در این مسیر هستند. با 
تالش مسئوالن توانسته ایم در صادرات محصوالت 
غیرنفتی و واردات موازنــه ایجاد کنیم به گونه ای که 
در سال ۹۳ رشد صادرات غیرنفتی ۱۹درصد افزایش 
داشــته و تقریبا به ســطح تعــادل با واردات رســیده 
است«. وی ادامه داد: »با وجود مخالفت هایی که در 
مذاکرات هســته ای، البته در چارچوب قانون وجود 
داشت، توانستیم انسجام و یکپارچگی داخلی را حفظ 
کنیم و بسیاری از نظرسنجی ها حتی آن دسته ای که 
توسط مخالفین دولت انجام شده، نشان می دهد که 
بخش وســیعی از افکار عمومی مردم ایران مسیری 

را که دولت انتخاب کرده، مورد تأیید قرار داده اند«.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه توافق 
هسته ای برد- برد بود، گفت: »نتایج حاصل از توافق 
و تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل 
تحت شرایطی بود که هیچ کشوری قادر به مخالفت با 
آن نبود، چرا که این اقدام در نهایت منجر به منزوی 

شدن آن کشور می شد«.

ظریف؛ از نیویورک تا مکه
صحبت های درگوشی با امیر کویت، جواب داد

هم زمانی فاجعه منا با سفر روحانی و ظریف به نیویورک باعث شد تا این مسئله از 
سوی ایران در سطح جامعه بین الملل مطرح شود و نمود ویژه ای پیدا کند. هم 
رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به آن پرداخت 
و هم وزیر امور خارجه در حال رایزنی های دیپلماتیک خود برای پیگیری قضیه 
است، چراکه حسن روحانی در پیام خود به مناسبت درگذشت حجاج ایرانی وزیر 
امور خارجه را به عنوان مسئول پیگیری مسئله تعیین کرد. حاال ظریف در کنار 
ماموریت اولیه اش که دیــدار و مذاکره با همتایانش در ۱+۵ درخصوص توافق 
هسته ای و روند اجرایی شدن برجام اســت، پیگیر حادثه منا هم هست. او روز 
گذشته نیز در دیدار با جان کری، همتای آمریکایی اش در اقدامی نمادین و به 

نشانه عزا، روبان سیاهی روی یقه کتش نصب کرده بود.

ظریف ۳۰ بار از نیویورک تماس گرفت
وزیر امور خارجه، خود روز گذشــته در گفت وگو با اخبار ســاعت ۱۵ شبکه خبر 
از برخی اقدامــات وزارت خارجه در این خصوص ســخن گفت. ظریف در این 
گفت و گو با اشــاره به پیگیری موضوع در نیویورک یادآور شــد: »در دیدارهایی 
که با مقامات سازمان ملل از جمله قائم مقام دبیرکل داشتم موضوع را پیگیری 
کرده ایم«. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چند هدف عمده از جمله تشکیل 
کمیته حقیقت یاب و پیگیری ابعاد سیاسی و حقوقی را پیگیری می کنند، تاکید 
کرد که توجه فوری و اولویت اصلی آن ها رسیدگی به اوضاع حاجیان، رسیدگی 
به وضعیت خانواده های افراد به خصوص آن هایی که در حج بودند و همچنین 

تســریع در روند مــداوای مجروحان اســت. ظریف با بیان اینکه مشــکالت و 
کمبودهایی در این زمینه وجود داشته اســت، گفت که از اولین ساعات حادثه 
منا عالوه بر نمایندگی های بعثه، ستاد ویژه ای در وزارت خارجه تشکیل داده اند 
تا به موضوع رسیدگی کنند. حســین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای 
وزارت امور خارجه نیز در گفت وگوی تلفنی با برنامه متن و حاشیه شبکه ۳ سیما 
درخصوص پیگیری های ظریــف درمورد موضوع حجاج گفــت: »وزیر امور 
خارجه نیز از نیویورک بیش از ۳۰ مرتبه در تماس تلفنی با اینجانب پیگیر موضوع 
بوده است و همراه آقای روحانی رئیس جمهور در رایزنی با مقامات کشورها درباره 

وضعیت زائران ما رایزنی و گفت وگو می کنند«.

وزیر خارجه سعودی درخواست ظریف برای مالقات را رد کرد
اما در حالی که طبق مصوبه هیئت دولت قرار شد، هرچه سریع تر هیئت ویژه ای 
از سوی ایران برای پیگیری قضیه به عربستان برود، این کشور از صدور روادید 
برای این افراد خودداری کرد. موضوعی که باعث شــد کاردار عربستان برای 
بار ســوم به وزارت خارجه احضار شود. وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی که قرار 
اســت در راس این هیئت به عربســتان برود، امروز در صحــن مجلس در این 
خصوص گفت: »صــدور ویزا برای هیئــت ایرانی جهت اعزام به عربســتان 
همچنان با مشکل مواجه اســت. به نظر می رسد دولت سعودی تعمد دارند که 
مقامات جمهوری اسالمی را به کشورشان راه ندهند«. وی با بیان این موضوع 
گفت احتماال فقط با ورود امیرحســین هاشمی قاضی زاده وزیر بهداشت برای 

اقدامات پزشکی به مکه موافقت شــود. علی جنتی همچنین از رد درخواست 
ظریف برای دیدار با همتای ســعودی اش از سوی آن ها خبر داد. وزیر ارشاد با 
بیان اینکــه محمدجواد ظریف در نیویورک مســئله را پیگیری می کند، گفت: 
»وزیر امور خارجه کشــور در نیویورک درخواســت مالقات بــا وزیر امور خارجه 
عربستان داشــته که این درخواست با سردی و عدم موافقت این مقام سعودی 
مواجه شد«. موضوعی که در سایت ها و شبکه های اجتماعی به عنوان توهین 

مقامات سعودی به ایران بازتاب گسترده ای پیدا کرد.

صحبت های درگوشی با امیر کویت، جواب داد
اما ساعاتی پس انتشار اظهارات جنتی در رسانه ها، عکسی منتشر شد که نشان 
می داد محمدجواد ظریف در صحن مجمع عمومی ســازمان ملل، نیم خیز در 
کنار صندلی امیر کویت درحال صحبت درگوشی با اوست. عکسی که حکایت 
از آن داشت که مرد اول دیپلماسی کشــور، دست از تالش های دیپلماتیکش 
در این خصوص برنداشته است و درحال مذاکراتی غیررسمی است. مذاکراتی 
که البته مثمر ثمر واقع شد و گفته شد که امیر کویت در تماس با شخص پادشاه 
عربســتان، موافقت وی را برای ســفر »یکی از مقامات غیرسیاسی« ایران به 
عربســتان سعودی جلب کرده است.  با این اوصاف به نظر می رسد، در ساعات 
آینده، اگر شــخص وزیر بهداشــت مصر باشــد و عالقه ای به این سفر داشته 
باشد، شرایط فراهم شده است و وی می تواند برای بررسی وضعیت مجروحین 

و مفقودین ایرانی به عربستان سعودی سفر کند.

سوژه روز

؟؟واکنش روز

حکام عربستان بجای فرافکنی، مسئولیت خود را در این حادثه سنگین بپذیرند
رهبر انقالب اسالمی درخصوص فاجعه بزرگ منا تأکید کردند: حکام عربستان به جای فرافکنی، باید با عذرخواهی از امت اسالم مسئولیت خود را در این حادثه سنگین بپذیرند. آیت الله خامنه ای 
صبح امروز، یکشــنبه، در ابتدای جلسه درس خارج فقه در ســخنانی به حادثه منا و تبدیل شدن عید قربان به عزای مسلمانان اشاره کردند و گفتند: انسان لحظه ای نمی تواند خود را از این غم فارغ 

بداند و این غم در چند روز اخیر بر دل های ما و همه مسلمانان سنگینی می کند. 
رهبر انقالب، فرافکنی حکام عربســتان و سر باز زدن از پذیرش مسئولیت این فاجعه را نادرســت و اقدامی عقیم و بی اثر خواندند و تاکید کردند: دنیای اسالم سؤاالت زیادی دارد و حکام عربستان 
به جای فرافکنی، باید با عذرخواهی از امت اســالمی و خانواده های داغدار، مسئولیت خود را در این حادثه سنگین بپذیرند و به لوازم آن عمل کنند. ایشان تصریح کردند که جان باختن بیش از هزار 
نفر در این حادثه مســئله کوچکی نیســت و بنابراین جهان اسالم باید برای این مســئله فکری کند. رهبر انقالب همچنین تأکید کردند: این قضیه فراموش نخواهد شد و ملت ها به طور جدی آن را 

دنبال خواهند کرد.

برجام؛ ورود به اجرا یا در انتظار قرائت؟

سیاسی


