
سفر اردوغان براي حل بحران قطر
رئيس جمهوري ترکيه به کشورهاي عرب خليج فارس سفر کرده است تا 
براي حل بحران ميان اين کشورها با قطر ميانجيگري کند. او با مقام هاي 
عربس��تان س��عودي، کويت و قطر ديدار مي کند.  به گزارش دويچه وله، 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه روز يک شنبه )۲۳ ژوئيه( وارد 
جده شد و با ملک سلمان پادشاه عربس��تان ديدار کرد. اردوغان پيش از 
آغاز سفرش گفته است که هيچ کس تمايلي به حاد شدن بحران ندارد. او 
تأکيد کرده است که »دنياي اسالم نيازمند همکاري و همبستگي است 
و نه يک انشقاق جديد.« وي پس از عربستان وارد کويت شد و در آخرين 
مقصد سفرش به قطر سفر کرد. همزمان تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر با 
ژنرال جوزف فوتل، فرمانده نيروهاي مرکزي امريکا به بررسي همکاري دو 
جانبه و عمليات مشترک ميان دو کشور در زمينه هاي مبارزه با تروريسم 

پرداخت. 
---------------------------------------------------- 

معاريو: تل آويو مناسبات با رياض را
 آشکار کند

روزنامه صهيونيستي »معاريو« از سياس��ت مخفي کاري تل آويو در روابط 
محرمانه اش باعربستان سعودي انتقاد کرد و خواستار آشکار شدن اين رابطه 
شد. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه لبناني »العهد«، معاريو با بيان اينکه زمان 
آن فرا رسيده است که نوع رابطه حاکم بين اسرائيل وعربستان به علت نياز 
مبرم سعودي ها به تل آويو تغيير کند، از کابينه رژيم صهيونيستي خواست تا 

برگزاري جلسات محرمانه با مقامات سعودي را مخفي و انکار نکنند.

اولين رژه دريايي روسيه در نزديکي طرطوس سوريه 
دريايي روسيه اعالم   جهان فرمان�ده نيروه�اي 
کرد که ناوه�ا و جنگنده هاي روس�ي در رژه 
نظام�ي درياي�ي در نزديکي بن�در طوطوس 

سوريه شرکت مي کنند. 
همزمان با پيشروي نيروهاي مقاومت در جبهه هاي 
مختلف سوريه، روسيه نيز قرار است رژه دريايي در 
سواحل سوريه برگزار کند. به گزارش سايت العهد، 
والديمير کورولوف، فرمانده نيروهاي دريايي روسيه 
روز دوشنبه اعالم کرد اين رژه که به مناسبت روز 
ناوگان جنگي روس��يه در درياي مديترانه برگزار 
مي ش��ود، براي اولين بار و بنا به دس��تور سرگئي 
ش��ويگو، وزير دف��اع روس��يه برپا مي ش��ود. وي 
خاطرنش��ان کرد: »اين رژه در هشت مرداد برگزار 
مي شود و ناو پش��تيباني »آدميرال اسن« رهبري 
ناوگروه روسي را در اين رژه برعهده خواهد داشت.« 
اين مق��ام روس تصريح کرد: »ناو روس��ي همواره 
نقش گسترده اي در تحکيم ثبات و صلح در درياي 
مديترانه داشته اس��ت.« اين رزمايش در شرايطي 
برگزار مي ش��ود که روس��يه و نيروهاي مقاومت 
پيروزي هاي گسترده اي را در مقابل تکفيري ها در 

سوريه به دست آورده اند و دست برتر را در موازنه 
ميداني دارند. طرطوس بزرگ ترين پايگاه دريايي 
روسيه در خاورميانه است و از زمان بحران سوريه 
حضور روس ها در اين منطقه دريايي تقويت شده 
است. روسيه چند بار از ناوهاي خود در طرطوس به 
مواضع تروريست هاي داعش حمله کرده است. از 
سوي ديگر، ارتش سوريه و نيروهاي حزب اهلل لبنان 
با پيش��روي در منطقه قلمون غربي موفق شدند 
کنترل کامل ارتفاعات فليط��ه در اين منطقه را به 
دست بگيرند. به گزارش شبکه اسکاي نيوز، عمليات 
حزب اهلل لبنان و ارتش سوريه براي چهارمين روز 
در تپه هاي عرسال و فليطه سوريه براي آزادسازي 
آنها از دس��ت تروريس��ت ها ادامه دارد. حزب اهلل 
لبنان روز دوش��نبه کنترل منطقه وادي الخيل، از 
مهم ترين مقرهاي جبهه النصره در تپه هاي عرسال 
در مرز لبنان و سوريه را در دست گرفت. نيروهاي 
حزب اهلل لبنان ب��ا حمايت هواي��ي جنگنده هاي 
ارتش سوريه حمله به اين منطقه را آغاز کردند. اين 
حمالت در راستاي عمليات حزب اهلل لبنان و ارتش 
سوريه براي پاکس��ازي مرزهاي دو کشور از وجود 

تکفيري هاست. 

طراحي دستبند ويژه براي حجاج ايراني
 نماينده ول�ي فقيه در حج و 

زي�ارت از ص�دور 20 ه�زار   جامعه
ويزاي الکترونيکي براي زائران ايراني خبر داد و گفت: 
ويزاي باقي زائران در روزهاي آينده صادر خواهد شد. 
حجت االسالم علي قاضي عسکر، نماينده ولي فقيه در حج 
و زيارت در جمع کارکنان حج و زيارت اس��تان گلس��تان 
اظهار کرد: حادث��ه منا و حادثه مس��جدالحرام دو حادثه 
بس��يار بزرگ و غم انگيزي بود که در س��ال 1۳94 با آن 

روبه رو شديم. 
وي ادامه داد: پس از آن اتفاقات و موضوعات سفر حجاج 
ايراني متوقف شد زيرا نگاه اصلي ما مسئله عزت و حرمت 
حجاج ايراني بود که وزير حج عربس��تان در توافقنامه اي 
کتبي اين موضوع را تضمين و تأييد کرد که تالش خود را 

براي حجاج ايراني انجام خواهد داد. 

نماينده ولي فقيه در حج و زيارت تصريح کرد: با تالش هاي 
انجام شده تا کنون بيش از ۲0 هزار ويزاي الکترونيکي براي 
زائران ايراني صادر شده و در تالش هستيم تا روزهاي آينده 

ويزاي ساير حجاج نيز صادر شود. 
قاضي عسکر با اشاره به توافق به منظور جابه جايي حجاج 
از سوي شرکت هاي ايراني و سعودي تأکيد کرد: به منظور 
بررسي و ارزيابي عملکرد عربستان در خصوص سفر حج 
براي زائران ايراني توافق شد 10 نفر از اعضاي کنسولگري 
ايران در عربستان حاضر شوند و اين سفر را ارزيابي کنند. 

وي گفت: در سال جاري 86 هزار و 500 نفر در سامانه حج 
ثبت نام کردند و هزاران نفر نيز به صورت رزرو هستند که 
15 هزار نفر از زائران حج تمتع امسال را اهل سنت تشکيل 
مي دهند و بايد اين نکته را تذکر دهم که وحدت شيعه و 

سني در استان گلستان مثال زدني است. 

نماينده ولي فقيه در حج و زيارت تأکيد کرد: من به حجاج 
عزيز مي گويم که نگران سفر حج خود نباشيد زيرا مطمئن 
باشيد که اين سفر آبرومندانه برگزار خواهد شد اما بايد اين 
را هم بدانيم که در هر مراسمي به طور طبيعي ممکن است 

حوادثي رخ دهد. 
قاضي عس��کر با اش��اره به فراهم کردن امکانات رفاهي و 
تعيين منازل نوساز براي اسکان زائران ايراني گفت: در حج 
امسال نرم افزار تلفن همراه ويژه زائران ايراني طراحي شده 
که حاوي اطالعات زائران است که در کنار آن دستبندهاي 
ويژه اي با همين محتوا طراحي ش��ده که باعث شناسايي 

بهتر زائران ايراني مي شود. 
وي در پايان تأکيد کرد: تالش ما بر اين است که سفر حج 
امسال سفري بسيار خوب و بدون حادثه براي حجاج ايراني 

باشد که با توکل بر خداوند اينگونه خواهد بود. 

بيانيه سپاه در محکوميت حمله رژيم صهيونيستي به مسجداالقصي
سپاه: در حمايت از انتفاضه فلسطين  ذره اي دريغ نخواهيم کرد

سانسور جزئيات حمله به سفارت تل آويو در اردن

سپاه پاس�داران انقالب  اس�المي در بياني�ه اي با   سياسي
محکوميت شديد حمله رژيم صهيونيستي به مسجد 
االقصي، ظهور انتفاضه نوين و خيزش نس�ل جديد 
فلس�طين با تکيه ب�ر گزين�ه مقاوم�ت را کابوس 
صهيونيس�ت ها و حاميان منطقه اي و فرامنطقه اي 

آنها دانست. 
به گزارش روابط عمومي کل س��پاه پاسداران انقالب 

اسالمي؛ در بخشي از اين بيانيه آمده است: 
اقدام��ات تجاوزگران��ه و جناي��ات جدي��د رژي��م 
صهيونيستي عليه مسجد االقصي که پس از عمليات 
شهادت طلبانه جوانان فلسطيني در 14 جوالي شدت 
يافته است، بيانگر وحش��ت و هراس صهيونيست ها 
از ش��کل گيري انتفاضه نوين و عم��ق يافتن مبارزه 
ملت فلسطين به متن جوانان و نوجوانان فلسطيني 
و ارتقاي ظرفيت مقاومت ضد صهيونيس��تي اس��ت.  
اين بيانيه مي افزاي��د: اقدامات رژيم صهيونيس��تي 
در هت��ک حرمت ارزش ه��اي مقدس مس��لمانان و 
تعرض به مس��جد االقصي که با اس��تقرار تجهيزات 
نظامي و گيت هاي امنيتي گسترده در قدس و اعمال 
محدوديت ها و س��ختي هاي بي س��ابقه ب��راي ورود 
نمازگزاران وارد مرحله جديدي شده است، محکوم به 
شکست بوده و هرگز پروژه يهودي سازي قدس را به 

فرجام خود نخواهد رساند.  اين بيانيه اقدام اخير رژيم 
صهيونيستي را تالش براي اعمال حاکميت شيطاني 
اس��رائيل بر مس��جد االقصي توصيف و تصريح کرده 
اس��ت: پيامدها و تبعات اين اقدام و توطئه خطرناک 
دامان سکوت کنندگان در کش��ورهاي اسالمي و نيز 
مدعيان حقوق بش��ر در مجامع بين المللي را خواهد 
گرفت و عقوبت سختي را براي آنان متصور مي سازد. 

اين بيانيه تأکيد کرده است: امروز کاغذي که روي آن 
نقشه رژيم صهيونيستي از »نيل تا فرات« طراحي شده 
بود با اراده مردم فلسطين و هوشمندي و هوشياري 
مردم منطقه، به زباله دان تاريخ رهنمون شده است 
و در يک صحنه معکوس، صهيونيس��ت ها و حاميان 
منطقه اي و فرا منطقه اي آن را به نظاره جلوه اي جديد 
از مقاومت ضد صهيونيس��تي از نيل ت��ا فرات و بلکه 
در پهناي جهان نشانده اس��ت.  اين بيانيه با تأکيد بر 
ضرورت رمزگشايي از تشديد حمالت و تجاوزگري هاي 
رژيم صهيونيستي به مس��جد االقصي تصريح کرده 
است: ملت ايران با تأسي به گفتمان و وصاياي جاودان 
حضرت امام)ره( و راهبردها و رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري، امام خامنه اي )مدظل��ه العالي ( هرگز اجازه 
نخواهد داد مسئله فلس��طين از اولويت جهان اسالم 
خارج شود و امت اسالمي به رغم مواجهه با جنگ هاي 
نيابتي و تروريس��تي منطق��ه، لحظ��ه اي از موضوع 

فلسطين غفلت نکرده و جهاني سازي اعتراض به اقدام 
اخير صهيونيس��ت ها را براي س��ازمان ها و نهادهاي 
بين المللي به اصطالح اس��المي و حقوق بشري يک 

وظيفه تعطيل ناپذير مي داند. 
اين بيانيه در پايان با محکوميت ش��ديد حمله رژيم 
صهيونيستي به مس��جد االقصي و س��کوت مجامع 
جهاني حقوق بشري و سران برخي کشورهاي عربي، 
با تأکيد بر لزوم ش��کل گيري م��وج حمايتي جديد 
در حمايت از انتفاضه نوين فلس��طين آورده اس��ت: 
خيزش جديد فلسطين که با تکيه بر گزينه مقاومت 
و مي��دان داري جوان��ان و نوجوانان مب��ارز و انقالبي 
فلسطيني کابوس صهيونيست ها و حاميان غاصبان 
قدس شريف ش��ده اس��ت، روياي تثبيت اسرائيل و 
يهودي سازي قدس را باطل و با گذشت هفت دهه از 
اشغال فلسطين که با پيوستن کرانه باختري به صفوف 
مقاومت، معادله به نفع مقاومت فلسطين تغيير يافته 
اس��ت، با قاطعيت مي توان گفت اين حضور جانانه و 
معنادارتبلور همان راهبرد »مقاومت همه جانبه جهان 
اسالم« عليه صهيونيس��ت ها بوده و »سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي« به عنوان يک��ي از حاميان اصلي و 
راهبردي »انتفاضه فلسطين«، اراده همه مجاهدان 
»طريق الق��دس« را مي س��تايد و در حمايت از آنان 

ذره اي دريغ نخواهد کرد. 

در حمله به سفارت رژيم  صهيونيستي در پايتخت   جهان
اردن نگهبان صهيونيست زخمي شد و دو اردني هم 

کشته شدند.
يک ش��نبه ش��ب يک جوان اردني که کارمند سفارت 
بوده به سوي نگهبانان اس��رائيلي حمله کرد و پس از 
زخمي کردن يکي از آنها، هدف تيراندازي قرار گرفت 
و کشته شد. وضعيت سالمتي نگهبان اسرائيلي وخيم 
گزارش شده اس��ت و برخي منابع نيز از مرگ وي خبر 
داده اند. رسانه هاي اس��رائيلي و اردني اين عمليات در 

داخل سفارت اس��رائيل را تا 1۲ ساعت سانسور کردند 
و پس از گذشت 1۲س��اعت بخش سانسور نظامي اين 
رژيم اجازه انتش��ار اخبار مربوط به اين حادثه را صادر 
کرد با اين حال، گ��زارش دقيقي از دالي��ل اين حمله 
منتشر نشده است. رژيم فعاًل اجازه نمي دهد هيچ گونه 
تحقيقي درباره اين حادثه امنيتي و نظامي  انجام شود 
و ادعا مي کند طبق »کنوانس��يون وي��ن« اين نيروي 
امنيتي س��فارت داراي مصونيت ديپلماتيک است. در 
پي اين حمله نيروهاي اردني کمربند امنيتي شديدي 
را در اطراف سفارت اسرائيل در پايتخت اين کشور ايجاد 

کردند. نخست وزير رژيم صهيونيستي براي آرام کردن 
فضا با شاه اردن تلفني گفت وگو کرد. روزنامه هاآرتص 
مدعي شد دولت »امان« به حفاظت سفارتخانه اسرائيل 
که دو اردني را به قتل رساند، اجازه بازگشت به تل آويو 
را نمي دهد. رسانه هاي صهيونيست همچنين گزارش 
دادند که پس از اين حادثه، گزينه تخليه سفارت رژيم 
صهيونيستي در امان مطرح شد، اما در نهايت تصميم به 
عدم تخليه گرفته شد.  به نقل از سايت اينترنتي النشره، 
وزارت خارجه اسرائيل از بستن سفارت و کنسولگري 

خود در ترکيه خبر داد. 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 3 مرداد 1396   -    اول ذيقعده 1438

سال نوزدهم- شماره 5145 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

حركت به سوي ماليات
هادي غالمحسيني

4

نقد سازنده، رسالت جبهه رسانه اي انقالب
سامان عباس پور

۲

پمپاژ بحران به افغانستان، از داخل و خارج
اسماعيل باقري

15

ويژه هاي جوان  

 اين بار عالمه ذيل نام آيت اهلل!
صفحه 2 رسانه هايي در حاشيه!

روحاني: از خدمات سپاه 
حمايت کامل مي کنيم

سپاه:  در حمايت از انتفاضه  ذره اي دريغ نخواهيم کرد
بيانيه محکوميت حمله رژيم صهيونيستي به مسجداالقصي

 انتقال قدرت سعودي 
 به پسر 31 ساله

عه
ام

ج

 قاليباف: تمام خطوط مترو
 تا پايان دوره شهرداري

 تكميل مي شود

ي
نگ

ره
ف

خوشحالي وزير بهداشت از حذف شدن
 بخش انتقادي 20:30   

كابينه نبين و نپرس و نگو!
 صفحه 16

همين صفحه

 صفحه 3

رئيس قوه قضائيه:   سياسي

مقوله دو تابعيتي  را  
به  رسميت نمي شناسيم

شهروندان ايراني که برخالف همه قوانين، عرف ها و 
حقوق بين الملل در زندان هاي مخوف امريکا گرفتار 

هستند بايد هرچه سريع تر آزاد شوند | صفحه 2

س�الروز ميالد حضرت معصومه)س( و روز دختر مبارک باد

 يك ماه پس از انتخاب محمد بن سلمان به وليعهدي عربستان، دربار سلطنتي عربستان طي فرماني از فرزند 
شاه سعودي خواست تا در غياب وي و سفر به خارج از کشور، اداره امور کشور را در دست بگيرد؛ اقدامي که گفته 
مي شود گام آزمايشي و اوليه براي کناره گيري ملك سلمان از قدرت است. در روزهاي اخير برخي منابع گزارش 

داده بودند در ماه هاي آينده ملك سلمان به نفع پسرش کناره گيري خواهد کرد | صفحه 15 

  ديدار رئيس جمهور با فرماندهان ارشد سپاه در ميان خبرهاي ديروز، يک خبر »تاپ« بود و 
هر چند سايت رياست جمهوري از اين ديدار به انتشار يک خبر کلي و کوتاه اکتفا کرد، اما برخي 
رسانه هاي دولتي مثل ايسنا از دل همين خبر کوتاه عنوان »حمايت کامل روحاني از خدمات 
سپاه« را بيرون کش��يدند و برخي ديگر »تبريک فرماندهان سپاه به روحاني براي پيروزي در 
انتخابات« را. اما ساعتي بعد مشاور فرهنگي روحاني که معموالً وظيفه تفسير برخي اخبار کوتاه 

دولت را بر عهده مي گيرد، يک تفس��ير خاص از اين ديدار کرد و با انتشار عکس ديدار نوشت: 
»اين فقط يک تصوير نيست، بلکه يک مسير است، آزادي، امنيت، آرامش و پيشرفت براي مردم 

و نظام در گرو اجماع راهبردي ميان دولت و مجموعه دفاعي کشور است.«
اگر اين تفس��ير کوتاه را مالک بگيريم بايد گف��ت که مجموعه دولت از اي��ن ديدار و نتايج 
آن راضي بوده اس��ت.  برخي اخبار نيز حاکي اس��ت پس از آنکه برخي افراد و س��ايت هاي 

اطالع رس��اني داخلي و منابع معان��د خارجي تالش مي کردن��د بر موج بعض��ي عبارات و 
اظهارنظرها سوار شوند، چنين ديداري يک ضرورت ملي و راهبردي نظام شد که ارکان اصلي 
حفظ انقالب در حمايت از يکديگر سخن بگويند آنچنانکه رئيس جمهور بر حمايت از خدمات 
سپاه تصريح کرد و فرمانده سپاه نيز تأکيد کرد که »سپاه آماده همکاري همه جانبه با دولت 

براي تحقق اهداف انقالب است.« | صفحه 2


