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  حجت االس��ام  منتظري: كس��ي كه اقامت كانادا دارد چرا 
مسئوليت مهم دولتي به وي داده مي ش��ود؟ برخي از اين افراد 
مش��اور برخي مقامات عالي بوده اند. يك ف��ردي كه به صراحِت 
نامه وزارت آمده، داراي تابعيت مضاعف بوده. اين فرد چطور در 
مركزي كه اسرار كشور است نماينده مسئول مي شود، ولو اينكه 

بگويند مشاور، مدير نيست. وزير اطاعات مي گويد مشاور گرفتن 
اش��كالي ندارد مثل خيلي جاها، اما بايد بگويم يك وقتي كسي 
مي خواهد ساختمان بسازد يا كارخانه، مشاور مي گيرد كه اشكالي 
ندارد اما اشكال ما اين اس��ت كه در آن مركز مهم كه بسياري از 
اسرار كشور آنجاست چطور بايد يك فرد دوتابعيتي مشاور شود؟ 

نمي توانيم آسان بگذريم. آقاي وزير اطاعات اشراف اطاعاتي 
بر مؤسسات خصوصي دارند، ان شاءاهلل كه دارند. ما وظيفه داريم 
وقتي كسي تابعيت اضافه دارد نمي تواند در كشور داراي اموال 
غيرمنقول باش��د. وزارت اطاعات بر همه مجموعه كشور بايد 

اشراف داشته باشد حتي مؤسسات خصوصي | صفحه5
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تهديد آنكارا در خصوص فرستادن 
ماهيانه 15هزار پناهنده به اروپا

ماهان�ه ميتوان�د ک�ه ک�رد تهدي�د آن�كارا
15ه�زارپناهن�دهراب�هس�متاروپ�ابفرس�تد.
به گزارش فارس، با باال گرفتن تنش هاي سياسي ميان آنكارا و 
كشورهاي اروپايي، »سليمان سويلو« وزير كشور تركيه تهديد 
كرد كه براي ش��وكه كردن اين قاره، ماهانه 15 هزار پناهنده 
غيرقانوني را به اروپا خواهند فرستاد. سويلو با اشاره به توافق 
تركيه و اتحاديه اروپا درخصوص پذيرش مجدد پناهندگاني كه 
به اين قاره رفته اند از سوي آنكارا گفت: »ما توافق كرديم. اروپا، 
به تو مي گويم، آيا آنقدر جرب��زه داري؟ اگر مي خواهي، ما 15 
هزار پناهنده اي را كه ماهانه مانع آمدن شان )به اروپا( مي شويم، 
به سمت ش��ما مي فرس��تيم.« به نوش��ته روزنامه »حريت« 
وي همچنين افزود: آلمان و هلند ت��اش مي كنند چيزي را 
كه نتوانس��تند در جريان تظاهرات ميدان تقس��يم به دست 
بياورند، اكن��ون كامل كنند. آنكارا در هفته هاي اخير ش��اهد 
تنش هاي وخيمي با كش��ورهاي اروپايي مانند آلمان و هلند 
بر سر س��خنراني وزيرانش جهت جمع آوري رأي »بله« براي 
رفراندوم تغيير قانون اساسي در جمع اتباع ترك در كشورهاي 
مذكور است. مخالفت دولت هاي اروپايي با برگزاري سخنراني 
و تجمعات تبليغاتي مقامات تركيه در كشورهاي ش��ان براي 
جمع كردن رأي مثبت به تغيير قانون اساسي در همه پرسي 
27 فروردين، باعث عصبانيت بيش  از حد آنكارا شده، به گونه اي 

كه حتي اروپا را تهديد به تحريم مي كنند. 
--------------------------------------------
بروجردي: ترامپ نه فقط با ايران

كه با ناتو و اتحاديه اروپا نيز
مشكل دارد

ترام�پن�هفق�طب�ااي�رانبلك�هب�اکش�ورهاي
چي�ن، مكزي�ك، مانن�د؛ جه�ان ديگ�ر متع�دد
نات�ووحت�ياتحادي�هاروپ�اني�زمش�كلدارد.
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
شوراي اس��امي در گفت وگو با روزنامه اسلوبوجنيه بوسني 
و هرزگوين، اف��زود: ترامپ حتي در داخل خ��ود امريكا نيز 
مشكل دارد. وي اضافه كرد: ترامپ با رسانه ها، دولتمردان و 
دادگاه هاي امريكا هم مشكل دارد، چراكه مي دانيم احكامي 
صادر كرده بود كه توسط دادگاه ها باطل شد. بروجردي با بيان 
اينكه ما در رابطه با اجراي برجام همكاري مي كنيم، تصريح 
كرد: اگر امريكا تعهدات خود ناشي از اين توافقنامه را نقض 
كند يا به آن عمل نكند، قبل از هر چيز به ضرر ش��ركت هاي 
امريكاي��ي خواهد بود. وي همچنين درب��اره همكاري ايران 
با بوسني و هرزگوين با اش��اره به اينكه گفت و گوهاي خوبي 
در باره همكاري ها و مناسبات دو كشور انجام گرفت، اظهار 
داشت: معتقد هستيم كه در پي لغو تحريم هاي ظالمانه عليه 
جمهوري اس��امي ايران ضرورت دارد گام هايي به س��وي 
توسعه مناسبات و همكاري هاي اقتصادي دو كشور برداشته 
شود كه حجم آن در دوران تحريم كاهش چشمگير داشت. 

بروجردي در ادامه اين گفت وگو در خصوص باز شدن درهاي 
ايران پس از لغو تحريم ه��ا گفت: در پي امض��اي توافقنامه 
هسته اي از سوي كش��ورمان و گروه 1+5 تحريم ها برداشته 
شد. امريكايي ها در اجراي توافقنامه كارشكني مي كنند ولي 
در مواردي كه منافعش��ان اقتضا مي كند همكاري مي كنند 
كه مي توانم به م��ورد فروش هواپيماي ش��ركت بوئينگ به 

ايران اشاره كنم. 

عربستانشروطايرانراپذيرفت|ايراني  ها سال آينده به حج مي روند 

حجت االسالم ماندگاري: بايد گنجينه دفاع مقدس استخراج شود تا به شبهات پاسخ دهيم

اعالم آمادگي راهيان نور براي درختكاري در خوزستان

س�رانجامپ�سازماهها مذاکره،عربستانشروط  جامعه
ايرانرابراياعزامحجاجدرسالآيندهپذيرفت.
سازمان حج و زيارت با صدور اطاعيه اي اعام كرد كه 
شرايط براي اعزام زايران به حج در سال آينده فراهم 
شده است. به گزارش ايرنا، سازمان حج و زيارت اعام 
كرد: به اطاع ملت ش��ريف ايران اسامي مي رساند، 
متعاقب مذاكرات حج سال آتي با وزارت حج عربستان 
و با اطمينان از تأمين انتظارات مورد نظر و با عنايت به 
تأكيدات مقام معظم رهبري، مسئوالن محترم نظام 
جمهوري اسامي ايران و مردم شهيد پرور و بزرگوار 
ايران اس��امي، در خصوص تحقق حجي عزتمندانه 
مبتني بر امنيت، عزت و كرامت حجاج عزيز كشورمان 
و فراهم شدن بستر ارائه خدمات مرتبط در حوزه هاي 
كنسولي، پزشكي و ساير خدمات مورد نياز، با استعانت 
از خداوند متعال شرايط الزم براي تشرف بيش از ۸5 
هزار نفر از حجاج جمهوري اسامي ايران در حج سال 

13۹۶ مهيا شده است. 
بديهي است جزئيات مذاكرات در موضوعات مختلف 

از جمل��ه موضوع ش��هداي من��ا و ش��هداي حادثه 
مسجدالحرام و نتايج مرتبط در اولين نشست خبري 
تشريح خواهد شد.  همچنين برنامه هاي سازمان حج و 
زيارت براي فراخوان و ثبت نام متقاضيان حايز اولويت 

در اطاعيه هاي بعدي اطاع رساني خواهد شد. 
توافقعربستانوايراندربارهمراسمحج

همچني��ن روزنامه عربس��تاني الرياض اع��ام كرد، 
وزارت حج و عمره عربستان و س��ازمان حج و زيارت 
ايران اقدامات الزم براي مش��اركت حجاج ايراني در 
مراسم حج 143۸ را مطابق با ديگر كشورهاي اسامي 

تكميل كردند. 
به گزارش روزنام��ه الرياض چاپ عربس��تان، وزارت 
حج و عمره عربس��تان با صدور بيانيه اي روز گذشته 
افزود: س��ازمان ح��ج و زيارت ايران خواس��تار حفظ 
كرامت حجاج، تأمين امنيت آنها و اجازه انجام شعائر 
ديني، صدور ويزا براي حجاج ايراني از داخل ايران و 
نه از طريق كشور ثالث شد.  اين روزنامه بدون اشاره 
به مضمون توافق دو كش��ور عربستان و ايران نوشت: 
مردم و رهبران اين كش��ور از حج��اج و عمره گزاران 

تابعيت هاي مختلف از سراسر جهان اسام استقبال 
مي كند و از همه امكانات م��ادي و معنوي خود براي 
خدمت  رس��اني به ضيوف الرحمن و تأمين سامت و 

رفاه آنها استفاده مي كند. 
به نوشته اين روزنامه، طرف عربستاني متعهد شد كه 

سامت حجاج ايراني تأمين شود. 
 پيش��تر حميد محمدي سرپرس��ت س��ازمان حج و 
زيارت درباره ش��روط اي��ران براي از س��رگيري حج 
گفت: برخورداري از حمايت هاي حقوقي و كنسولي 
براي زائران ايران��ي، رعايت عزت و كرام��ت زائران و 
اطمين��ان از امنيت زائ��ران كه در كمال س��امت و 
آرامش مناسك حج را به جا بياورند؛ از شروط اوليه و 
اساسي جمهوري اسامي ايران است. در حال حاضر 
يك ميليون و ۶۰۰ هزار زائر ايراني در نوبت سفر حج 
تمتع هستند كه براساس اعام وزارت حج عربستان 
براي افزايش سهميه كشورها با توجه به پايان پروژه 
توسعه مسجدالحرام، ايران درصورت به نتيجه رسيدن 
مذاكرات، درخواس��ت اعزام ۸۰ ه��زار زائر براي حج 

تمتع ۹۶ را مطرح خواهد كرد. 

مسئولمؤسسهروايت سيرهشهداگفت:دفاع  پايداري
مقدسسندافتخارياستکهسبببيدارياسالمي
ش�دوبرنويس�نده،مبلغ،هنرمندوسياستمدار
تكليفاس�تاينس�ندافتخ�ارراتروي�جدهد.
به گزارش دفاع پرس، حجت االس��ام والمس��لمين 
محمد مهدي ماندگاري، مسئول مؤسسه روايت سيره 
ش��هدا با بيان اينكه دفاع مقدس سند افتخار، عزت، 
هويت و امنيت ايران اس��امي اس��ت، اظهار داشت: 
هر ملتي به دنبال س��ند افتخار خود است و هنگامي 
كه اين س��ند را پيدا كرد به عنوان ث��روت فرهنگي 
روي آن سرمايه گذاري مي كند.  وي افزود: در هشت 
س��ال دفاع مقدس ثروت ما فقط جنگ و مبارزه نبود 
بلكه رزمندگان ما به گونه اي جنگيدند كه تمامي دنيا 
نتوانستند يك وجب از خاك ايران را به تسخير خود 

درآورند.  مسئول مؤسسه روايت سيره شهدا با اشاره به 
اينكه امروزه زائراني از كشور عراق براي بازديد مناطق 
جنگي مي آيند، تصريح كرد: جنگ س��ند افتخاري 
است كه سبب بيداري اسامي شده كه بر نويسنده، 
مبلغ، هنرمند، سياس��تمدار و هر كسي كه جنگ را 
متوجه مي شود تكليف است اين سند افتخار را ترويج 
دهد.  وي استخراج، واكاوي اعتقادات ديني و انتقال 
فرهنگ دفاع مقدس به نسل هاي آينده را به عنوان سه 
راهكار براي حفظ دفاع مقدس دانست و گفت: ابتدا 
بايد گنجينه دفاع مقدس شناسايي و استخراج شود تا 

بتوانيم شبهات را پاسخ دهيم. 
حجت االسام ماندگاري در تشريح راهكار دوم بيان 
كرد: بايد س��لول هاي بنيادين اين سند افتخار يعني 
اعتقادات دين��ي مورد واكاوي قرار بگيرد كه س��لول 
بنيادين اين س��ند معامله با خدا و مبارزه با شيطان 

اس��ت و هنگامي كه در اين مملكت معامل��ه با پول 
باشد، نتيجه اش دس��ت درازي به بيت المال مي شود 
ولي اگر با خدا معامل��ه كرديم ديگر اين اختاس ها و 
حقوق هاي نجومي به وجود نمي آيد.  وي سومين راه 
براي ماندگاري هشت سال دفاع مقدس به عنوان سند 
افتخار را انتقال اين فرهنگ به نس��ل آينده دانست و 
افزود: شهدا قابل تكرار هس��تند و نبايد با آنها معامله 
اش��ياي قيمتي شود.  مسئول مؤسس��ه روايت سيره 
ش��هدا با تأكيد بر اينكه دفاع مقدس يك فرهنگسرا 
اس��ت، بيان كرد: فرهنگ همچون هوا مي باش��د كه 
انسان هر لحظه اكسيژن را از آن استشمام مي كند كه 
اگر اين فرهنگ به مديران، زنان، قشر تحصيل كرده 
و به هر كس ديگري منتقل شود روحيه اش جهادي 
مي ش��ود. اگر روحيه جهادي و تفكر بس��يجي باشد 

مملكت هيچ مشكلي نخواهد داشت. 

رئي�سس�تادمرک�زيراهي�انن�ورکش�ور
گفت:باهم�كاريني�رويانتظاميوبس�يجيان
امنيت�ي مش�كل تاکن�ون پلي�س همي�ار
نداش�تهايم. ن�ور راهي�ان در ترافيك�ي و
سردار س��رتيپ بهمن كارگر، رئيس س��تاد مركزي 
راهيان نور كش��ور در گفت وگو با سيماي خوزستان 
اظهار داشت: مش��كل امنيتي و ترافيكي در رابطه با 
سفرهاي راهيان نور تاكنون نداشته ايم و اين به دليل 
حضور و همكاري خوب ناجا ب��ا مجموعه راهيان نور 
بوده است. عاوه بر اين حضور بسيجيان هميار پليس 
در كاروان هاي راهيان نور نيز در كسب اين موفقيت 

تأثيرگذار بوده است. 
 وي افزود: از ۶ ميليون زائري كه سال گذشته، در هفت 

استان كشور حضور پيدا كردند، 4۰ درصد با وسايل 
نقليه شخصي در يادمان هاي ش��هدا حضور يافتند. 
يادمان هاي دفاع مقدس از نظر كمي و كيفي آمادگي 
پذيرايي از زائران را دارند، البته توصيه مي كنيم براي 
حضور بهتر در يادمان ها نرم اف��زاري را كه در روز 2۰ 
اسفند رونمايي شد از سايت راهيان نور دريافت و در 
گوش��ي هاي همراه خود نصب كنند تا بدين وس��يله 

راهنمايي هاي الزم را دريافت كنند. 
سردار كارگر بيان داش��ت: برابر مصوبه هيئت امناي 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كه برخي 
از اعضاي دولت نيز در آن عضويت دارند در پيشنهادي 
به دولت اعام شد كه زائران راهيان نور آمادگي دارند 

در خوزستان درختكاري داشته باشند. 

 رئيس ستاد مركزي راهيان نور كشور خاطرنشان كرد: 
از 7۰۰ هزار نفري كه از 2۰ اسفند تا 2۰ فروردين ۹5 
در مناطق يادماني حضور يافته بودند، ۹۰ درصدشان 
در خوزستان حضور پيدا كردند كه امسال با توجه به 
رش��د ۸ تا 1۰ درصدي، اين جمعيت مي تواند نقش 

مهمي در درختكاري در خوزستان داشته باشد. 
 وي بيان ك��رد: ما 57 يادمان دف��اع مقدس در هفت 
استان كشور داريم كه س��ال گذشته ۶ ميليون نفر از 
سراسر كشور از اين يادمان ها بازديد كردند. همچنين 
در سه س��ال اخير به واس��طه بهبود زير ساخت ها و 
مس��يرهاي ارتباطي و ني��ز حضور خ��وب پليس در 
مسيرها، تصادفات منجر به فوت يا جراحات شديد در 

بين زائران سرزمين هاي نور نداشتيم. 

   سياسي

عربستانشروطايرانراپذيرفت

ايرانيهاسالآينده
بهحجميروند

1

بااصراربرتحق�قحجيعزتمندان�همبتنيبر
امنيت،ع�زتوکرامتحجاجعزيزکش�ورمانو
فراهمشدنبسترارائهخدماتمرتبطدرحوزههاي
کنسولي،پزشكيوسايرخدماتموردنياز،شرايط
الزمبرايتش�رفبيشاز85هزارنف�رازحجاج

ايرانيدرحجسال1396مهياشدهاست

سالروز ميالد کوثر، حضرت فاطمه زهرا)س(، روز زن و سالروز تولد بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، حضرت امام خميني)ره( مبارک باد

اينكهازهماکنوناحزابسياسيبرانتخاباتشوراها
متمرکزش�وندوبرايپيروزيوتصرفمهمتريننهاد
ش�هريتهرانبرنامهريزيکنند،نكتهايقابلپذيرش
است.بااينحالحرکتبهسمتسياسيکردنفضاي
انتخاباتيکش�وروتالشبرايکس�بکرسيهاييك
نهادشهريومدنيعمالًهمهرادرگيرسياسيکاريهاي
گستردهخواهدکرد؛سياسيکاريهاييکهتجربهتلخ
آندردورهاولشورايشهرتهراندرخاطرشهروندان
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صفحه3

روزنامهجوانازروزشنبهپنجمفروردين
درنسخهالكترونيكيمنتشرميشود.

خوانندگانگراميبهسايت
javanonline.irمراجعهنمايند.


