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اجتماعی

هشدار درباره تهدیدات امنیتی افراد غیرمجاز

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با هشدار نسبت به ورود غیرقانونی اتباع
بیگانه به کشور از ضعف نیروی انتظامی در برخورد با این افراد انتقاد کرد.محمد کاظمی در
گفتگو با خانه ملت ،با انتقاد از اینکه ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به کشور مسائل امنیتی و
سیاسی زیادی را برای کشور به دنبال دارد ،تصریح کرد :این افراد به دلیل نداشتن پروانه
کار ،کارت اقامت و اسناد هویتی ممکن است برخی از آسیبها را در کشور وارد کنند .

گزارش

آیتاللههاشمی؛ معمار رابطه ایران و عربستان

سال  ۱۳۸۷اولین و آخرین باری بود که جمعی از
بانوان ایرانی و شیعه توانستند وارد قبرستان بقیع
شوند .این اتفاق همزمان با سفر آیتاهللهاشمی
رفسنجانی به عربستان رخ داد .او چهار شب بیرون
قبرستان ایستاد تا زنان بدون مزاحمت وارد بقیع
شــوند ...به گزارش ایسنا ،مرحوم آیتاهللهاشمی
رفســنجانی ســفرهای متعددی به عربســتان
داشــت و بارهــا از ســوی ملک عبــداهلل به آن
کشور دعوت شده بود .خاطرات مکتوب آیتاهلل
نشــان میدهد در هر سفر صرفنظر از مذاکرات
رســمی ،دیدارهای خانوادگی و خصوصی نیز با
پادشاه داشت .نفوذ آیتاهلل و دوستی او با پادشاه
عربستان تا آنجا بود که گره از چالشهای سیاسی
و مخصوصا «حج» باز میکرد؛ هرچند این آمد و
شدها به مذاق عدهای خوش نمیآمد ،تا آنجا که
آخرین دعوتهای ملک عبداهلل از جانبهاشمی
رفسنجانی بدون پاســخ ماند .غالمعلی رجایی،
مشــاور فرهنگی رئیس فقید مجمع تشــخیص
مصلحت نظام  -سال  ۹۲با انتشار مطلبی در سایت
خود ،از نام ه پادشاه عربستان بههاشمی رفسنجانی
نوشت که نشاندهنده روابط آنها بود« :سهشنبه
بود که شنیدم ملک عبداهلل پادشاه عربستان برای
حج امســال از آقایهاشــمی دعوت کرده است.
یکی از اعضای دفتر میگفت در این چند ســال
این ســومین دعوت ملک عبداهلل از آقایهاشمی
اســت .هنوز معلوم نیســت آقایهاشمی به این
دعوت چه پاســخی خواهند داد ،باید صبر کرد.
همهچیز محتمل است .نکته مهمی که نظر مرا
جلب کــرد ،این بود که ملک عبداهلل که عالقه و
اعتماد خاصی بههاشمی دارد ،در تعبیری بسیار
عاطفی و کمنظیر در پای نامه خود نوشته و امضا
کرده است اخوک عبداهلل (براد ِر تو عبداهلل) .باید
قدر این اعتمادها را بســیار دانست .افسوس که
بعضی نمیدانند ».از آیتاهللهاشــمی به عنوان
معمار روابط ایران و عربســتان یاد میشــد .وی
جایگاه خاصی هم نزد مقامات عربستانی داشت ،تا
آنجا که در سال  ،۱۳۸۷از وی که ریاست مجلس
خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام
را برعهده داشت ،به عنوان مهمان ویژه کنفرانس
بینالمللی گفتگوی اســامی دعوت شــد .سفر
 ۱۰روزه او به عربســتان ،عمره استثنایی را برای
زائران ایرانی که همزمان در مکه و مدینه حضور
داشتند ،رقم زد.
درهای باغ فدک گشوده شد

خــرداد  ۸۷در جریــان همــان ســفر ،نفــوذ
آیتاهللهاشمی موجب شد درهای باغ فدک به روی
گروهی از زائران باز شــود؛ فدک ،سرزمینی ۲۴۰
کیلومتر دورتر از مدین ه کنونی که حاال مخروبهای
بیشنیست،نخلهایشسوختهومسجدفاطمهاش
خرابه شده است .در آن سفر ،معدود افرادی فرصت
سرزمین فاطمه (س) را پیدا کردند؛ جایی
بازدید از
ِ
که رفتن شیعیان به آنجا ممنوع است .قرار بود از
آن سفر به بعد درهای فدک به روی زائران ایرانی
باز شــود ،اما نشد و آن اتفاق یکبار برای اولین و
آخر بار رخ داد.
ورود بانوان ایرانی به قبرستان بقیع

روابط دوســتانه ،طلســم بقیع را هم شکست.
آیتاهللهاشمی چهار شب از آن سف ِر  ۱۰روزه را
در مدینه ســپری کرد و شبهایی که به زیارت
بقیع میرفت ،سیاست به خرج میداد تا فرصت
زیارت از نزدیک برای بانوان نیز مهیا شــود .او در
آستان ه در آهنی میایستاد و همراهانش بانوان را
هدایت میکردند تا وارد قبرستان شوند .آن سال
مراســم عزاداری شــهادت حضرت فاطمه (س)
هرچند کوتاه ،در قبرستان بقیع با حضور جمعی از
زائران شیعه و مداحی ایرانیها برگزار شد .با آنکه
در شب ســو ِم حضور آیتاهلل در قبرستان ،شمار
نیروهای امنیتی افزایش یافته و هشدار داده شده
بود ،اما نفوذ ایشان ،مانع از برخورد با زائرانی شد
که از ابراز احساسات خودداری نمیکردند.هاشمی
رفسنجانی همان ســال در ضیافت ناهار با امیر
مدینه درباره حضور بانوان ایرانی در قبرستان بقیع
مذاکره کرد .امیر ماجد گفت که «ملکعبداهلل به
من دســتور این کار را دادهاند و انشاءاهلل پس از
هماهنگی با مسئوالن مربوط ،اقدام خواهیم کرد».
آن سال اولین و آخرین باری بود که بانوان شیعه
حاضــر در مدینه موفق به زیــارت قبور بقیع در
داخل قبرستان شدند و فرصت دیگری برای ادامه
مذاکرات دست نداد.
رابطه آیتالله با پادشاه عربستان

در آن سفر آیتاهللهاشمی رفسنجانی دیداری با
ملک عبداهلل داشــت که از آن فرصت برای بیان
محدودیتها و ســختگیریهایی که به زائران
ایرانی میشد ،اســتفاده کرد و گفت« :در زمان
شما وضع خیلی بهتر شده است ،ولی متأسفانه
هنوز هم سختگیریهایی میشــود» .پادشاه

عربســتان هم با ابراز نگرانی از این شرایط گفته
بود« :ما جلوگیری میکنیم ،به شرطی که شما
هم جلوگیری کنید ».پاسخ آیتاهلل هم این بود:
«مطمئن باشــید مســئوالن و علمای ایران در
توصیههای مکرر به مســافران سرزمین وحی بر
رعایت اعتدال در انجام مناسک تأکید میکنند».
همان دوره ،ورود همزمان ملک عبداهلل وهاشمی
رفسنجانی به سالن کنفرانس گفتگوی اسالمی
در حالی که دســت در دست یکدیگر داشتند و
پخش آن صحنه از تلویزیونهای عربی به صورت
زنده ،نشــان از جایگاه جمهوری اسالمی ایران
و شخص آیتاهللهاشــمی رفسنجانی نزد ملک
عبداهلل داشــت .روابط آیتاهللهاشمی با پادشاه
وقت عربســتان زوایای پیدا و پنهانی داشته که
در مجموعــه خاطرات او و حتی بخشــی از آن
در خاطرات حجتاالسالم والمسلمین محمدی
ریشــهری  -که آن دوران سرپرستی حجاج در
عربستان را به عهده داشت  -آشکار شده است.
کاتالیزور روابط ایران و عربستان
ِ

آیتاهلل در روابــط ایران و عربســتان کاتالیزور
بود .در خاطراتش نوشــته که بعد از حج خونین
ســال  ،۶۶دو دیداری که با پادشاه عربستان در
حاشیه اجالس سران کشــورهای عضو سازمان
کنفرانس اسالمی در سنگال و پاکستان داشته،
در آغاز و تحکیم روابط دو کشــور بیتاثیر نبوده
اســت .حتی در پی تشدید اختالفات میان ایران
و عربســتان و حوادث منتهی به تعطیلی حج و
نافرجامی مذاکرات دو کشــور ،بســیاری یقین
داشــتند که فقط او میتواند گره کور این روابط
را باز کند؛ هرچند نامه بیپاســخ او از جانب شاه
عربســتان درباره عفو شیخ نمر ،نشان داد ریاض
تنور روابط دو کشور را سردتر از آن کرده که تصور
میشــد .با این حال ،باو ِر عام که بهبود روابط دو
کشــور پس از دهه  ۶۰را به یاد داشت ،همچنان
بر این بود که جایگاه آیتاهلل در عربستان محفوظ
است .آیتاهللهاشمی رفسنجانی به گفته مشاور
فرهنگیاش در مجمع تشخیص مصلحت نظام،
در تمام این ســالها دعوتنامههایی از مقامات
عربستان برای ســفر به این کشور دریافت کرده
بود کــه بعد از ســال  ۸۷هیچ یــک را اجابت
نکرد«.احمد الســاعدی»  -تحلیلگر عرب  -سال
 ۹۳یعنی یکســال قبل از اعدام «آیتاهلل نمر»
و شدتگرفتن جنگهای خاورمیانه و البته یمن
و دو ســال قبل از آنکه حج و عمره ایرانیها لغو
شود ،مقالهای برایهاشمی رفسنجانی نوشت با
این عنوان« :به خاطر اسالم ،به عربستان برو ».او
تحلیل کرده بود که «فقط سفر آیتاهللهاشمی
به عربستان میتواند زمین ه تمامکردن بحرانهای
منطقــه را فراهم کند .به نظر میآید برایشــان
تکلیف باشد که فراتر از موانع سیاسی موجود ،به
عنوان یک چهره شاخص مذهبی ،به خاطر اسالم
رخت سفر به عربستان بربندد ».همان موقع بود
که آیتاهلل وحید خراسانی نیز به آیتاهللهاشمی
پیشنهاد داده بود «برای بهبود روابط با عربستان
به این کشور سفر کنید»؛ که البته ایشان هم در
پاســخ گفته بود« :بروم عربستان که چه بگویم؟
من مسئولیتی ندارم که بگویم با این کار موافق یا
با آن کار مخالفم .این کار در درجه اول از سیاست
نظام و بعد دولت اســت .بایــد اول طرحی مثل
همین مذاکرات ژنو ،تهیه و خطوط قرمز مشخص
شوند تا کسانی که برای مذاکره میروند ،بدانند
چه بگویند ».آیتاهللهاشمی رفسنجانی چند وقت
بعد همین پاسخ را به یک روزنام ه ژاپنی داده بود:
«اگر زمانی به عربســتان سفر کنم ،سفر زیارتی
خواهد بود چون مســائلی کــه مربوط به نظام و
دولت میشود ،از مسئولیتهای من نیست .بهبود
روابط با عربستان در اولویت برنامههای من است
که هر وقت کمک بخواهند ،کمک میکنم».
مراسم تشییع شهدای منا

آیتاهللهاشمی در شــهریور امسال در شرایطی
که بــا هجم ه انتقادها درباره روابط گذشــتهاش
با مقامات عربســتان مواجه بــود ،در واکنش به
محرومیت ایرانیها از حج و عمره گفت« :در قرآن
ن عذابها
چند آیه داریم که تأکیــد دارد بدتری 
نصیب کسانی خواهد شد که مانع رسیدن مردم
به خانه خدا میشوند و آنها باید در پیشگاه خداوند
پاسخگو باشند .متأسفیم که ایرانیان امسال در حج
نبودند و امیدواریم اقدامات شیطنتآمیزی که مانع
حضور حجاج ایرانی در مراسم حج شد ،برای سال
آینده اصالح شــود ».آیتاهللهاشمی رفسنجانی
معتقد بود« :اگر به همه دســتوراتی که در حج
معین شده عمل شــود ،میلیونها انسان پاک و
ممتاز و متّحد خواهیم داشت و این ،جهان اسالم
را مثل دانههای تسبیح به هم متصل میکند؛ اما
متأســفانه برخی اوقات اختالفات بین کشورها و
دولتها باعث میشود که کفار بتوانند از آن (سوء)
استفادهکنند».

وکیل مدافع اولیای دم خانواده ســتایش قریشــی
گفت :شــعبه  ۳۲دیوان عالی کشــور ،محکومیت
قاتل ســتایش قریشــی به قصاص و اعدام را تایید
کرد .نــوراهلل عزیزمحمدی ،وکیــل مدافع اولیای
دم ســتایش قریشــی در گفتگو با مهر با اشاره به
اعــام نظر دیوان عالی در رابطه با حکم صادره در پرونده قتل
ستایش قریشــی گفت :شــعبه  ۳۲دیوان عالی کشور حکم
دادگاه کیفری یک اســتان تهران را در خصوص قاتل ستایش

تایید حکم اعدام قاتل ستایش قریشی

تأیید کرده است .وکیل مدافع اولیای دم خانواده
ستایش قریشی افزود :دیوان عالی کشور برای هر
دو عنوان اتهامی امیرحسین ،حکم صادره را تایید
کرده است .قاتل ستایش از سوی دادگاه کیفری
یک اســتان تهران بابت ارتــکاب قتل به قصاص،
تجــاوز به عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم
شده بود.
 ۲۳فروردیــن ماه بود که گزارشــی مبنی بــر وقوع قتل یک

دختر بچه شش ساله افغان در روستای خیرآباد ورامین تحویل
مراجع قضایی شد ،گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی
که به گفته پدر او روز یکشنبه  ۲۲فروردین برای خرید بستنی
از منزل خارج شده ،دیگر به خانه بازنگشته است .در تحقیقات
اولیه مشخص شد که پسر  ۱۷ساله همسایه که دچار وسوسه
شــیطانی شــده بود او را ربوده و پس از تجــاوز او را به قتل
رســانده بود .دادگاه برای امیر حســین مجازات دوبار اعدام را
در نظر گرفته است.

نرمش ریاض؟
حج  ۹۶شاید برای ایرانیها تعطیل نباشد

فالحت پیشه :ایرانیان تا زمانی که حقوق شان از سوی عربستان
تضمین نشده است نباید مشتاق برگزاری حج باشند .باید طی یک
موافقتنامه قوی و دارای ضمانت مسئله حج پیگیری شود
اگر این کار صورت بگیرد آن موقع است که میتوان امیدوار بود که حج در
سال آینده برگزار خواهد شد

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :سال گذشته پس
از قطع روابط دیپلماتیک دولت عربستان با ایران،
حج تمتع نیز تحت تاثیر روابط سیاسی دو کشور
قرار گرفت .عربســتان حاضر نشد به خواستههای
ایــران درباره محل صدور ویزا ،تامین امنیت و ۲۰
پیشــنهادی که در قالب یک نامه ارائه کرده بود،
پاســخی دهد به این ترتیب زائــران ایرانی از حج
گذشــته محروم شــدند .در همین راستا چندی
پیش محمدصالح بن طاهر بنتن ،وزیر حج و عمره
عربســتان گفته بود که از  ۸۰کشــور اسالمی به
منظور تنظیم مناســک حج دعوت کردیم و ایران
نیز جزء این  ۸۰کشــور اســت .او اظهار کرده که
عربســتان از تمام حجاج جهان اسالم بدون توجه
به جنسیت و گرایش مذهبی آنها استقبال میکند
و به آنهــا خدمات میدهد .ایــن درحالی بود که
سازمان حج و زیارت ایران اعالم کرده بود تاکنون
هیچ دعوتنامهای از وزارت حج عربستان دریافت
نکرده است .با این حال حمید محمدی ،سرپرست
حجاج ایرانی ،از تالش برای فراهم کردن مقدمات
حج و عمره خبر داده و گفته بود« :امیدواریم اینبار
عربستان شرایط ما را بپذیرد .انتظارات ما از عربستان
همان چیزی است که سال گذشته مطرح شده بود.
همچنان انتظار داریم تضمینی برای امنیت،تسهیل
امکانات و قائل نشدن تفاوت بین زائران ایرانی و سایر
کشورها لحاظ شود .اگر سعودیها این توقعات را
تامین کنند ،ما نیز تصمیم می گیریم ».صالحی
امیری ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز از مذاکره
با وزارت خارجه و شــورای عالی امنیت ملی برای
هموار کردن مسیر حج و عمره سخن گفته و تاکید
کرده بود« :عربستان باید شرایط مد نظر مقام معظم
رهبری را تامین کند .اگر عربستان شرایط الزم را
که در سیاستهای نظام ما تعریف شده فراهم کند،
حتما دولت و مجموعه نظام ،مسیر را برای حضور
انبوه زائران ایرانی در حج و عمره فراهم خواهند کرد،
دشمن متحجر این مسیر را مسدود کند ،در
اما اگر
ِ
دنیای اسالم خوار و ذلیل خواهد شد».
جزئیات ارسال دعوتنامه

در اواخر هفته گذشته ،عربستان سعودی از طریق
نمایندگی خود در نیویورک دعوتنامهای را برای
حضور ایران در جلســات هماهنگی حج سال 96
ارسال کرده است .این دعوتنامه برای نمایندگی
ایران در نیویورک ارســال شده و سپس از طریق

دســتگاه دیپلماسی به دســتگاههای ذیربط و
مسئول فرستاده شده است.
حال روز گذشــته نماینده ولیفقیه در امور حج از
دریافت دعوتنامه رسمی عربستان برای حج خبر
داد و گفته اســت :مقدمات الزم برای شرکت در
مذاکرات دو جانبه با مسئوالن حج عربستان فراهم
میشود .به گزارش خبرآنالین در نشست شورای
برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و
سازمان حج و زیارت که به ریاست حجتاالسالم
والمسلمین ســیدعلی قاضیعسکر تشکیل شد،
نماینده ولیفقیــه در امور حج و زیــارت با بیان
اینکه دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و
مذاکرات دوجانبه درباره حج  ۹۶بهصورت رسمی
دریافت شــده ،اظهار کرد :متن این دعوتنامه با
دعوتنامههای گذشته خیلی تفاوت ندارد و با توجه
به محورهای مورد نظر ،جمهوری اســامی ایران
روزهای آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد .او لزوم
سرعت بخشیدن به فعالیت کمیتههای کارشناسی
برای مشــخص کردن محورهای مذاکرات و نکات
مورد نظر برای حجگزاری زائران ایرانی را خواستار
شد و گفت :تمام امور مرتبط با حج از جمله اسکان،
تغذیه ،امور پزشکی ،حمل و نقل و امنیت حجاج،
مسایل بانکی و کنسولی و ...باید سریعا کارشناسی
و راهکار مناســب اندیشیده شود .در این نشست،
حمید محمدی  ،سرپرست سازمان حج و زیارت و
مدیران بخشهای مختلف این سازمان و بعثه مقام
معظم رهبری به بیان نظرات خود درباره مشکالت
اجرایی حج و انتظاراتی که باید در مذاکرات دوطرف
مطرح شــود ،پرداختند و تاکید کردند برای اعزام
زائران ایرانی به حج  ۹۶باید مقدمات الزم در ایران
و عربستان فراهم شود و با توجه به قطع روابط دو
کشور و فرصت باقیمانده ،عربستان باید در مواردی
که به این کشــور مربوط اســت ،همکاری کند.
قاضیعسکر در ادامه از مسئوالن حوزههای مختلف
در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری
درخواست کرد که اجراییکردن محورهای ستادی
را در برنامــ ه خود قرار دهند و درباره نحوه ثبتنام
از زائــران با توجه به مالحظاتی کــه وجود دارد،
سیاســتگذاری کنند .فرهاد پرورش  ،مدیرعامل
هواپیمایی جمهوری اســامی ایــران نیز درباره
آمادگیها و تمهیدات این شرکت برای پروازهای
حج ،گزارشی ارائه کرد و قرار شد محورهای مورد
نظر هواپیمایی جمعبندی و به ســازمان حج ارائه

شود .سرپرســت حجاج ایرانی سپس با اشاره به
اینکه هیئت ایرانی برای مذاکره به عربستان اعزام
خواهد شد ،تاکید کرد :در مذاکرات با طرف مقابل،
خواستههای جمهوری اسالمی ایران از جمله امور
مربوط به شهدای مسجدالحرام و منا مطرح خواهد
شــد و امیدواریم زمینه برای انجام حجی باشکوه،
عزتمند همراه با آرامش و امنیت زائران فراهم شود.
نبود ایرانیان در حج به ضرر عربستان
تمام شده است

با این اوصاف این ســوال در اذهان شکل میگیرد
کــه چقدر امکان برگزاری حج برای ســال آینده
وجود خواهد داشت؟ یک عضو کمیسیون امنیت
ملی در این باره به آفتــاب یزد میگوید :واقعیت
ایناستکهعربستانسعودیبعدازکلیافراطیگری
در عرصــه سیاســت خارجــی در حــال حاضر
مجبور به تعدیل سیاستهایشــان شــده است
مثــا در مورد اوپک میبینیــم که از مواضع غیر
اقتصادی خود دســت برداشته و همراهیها را در
این زمینه صــورت میدهد .در قبال ایران هم هر
چند که مواضع انتقادی را وزیر خارجه ســعودی
مطرح میکند ولی در عمــل وارد فضای تعدیل
شدهتری با ایران شدهاند .حشمتاهلل فالحت پیشه
افــزود :موضوع حج هم به همین صورت اســت.
عربستانیها در قبال موضوع حج ،هم احساس انزوا
میکنند و هم اینکه نبود ایرانیان در حج از لحاظ
اقتصادی به ضررشان تمام شده است .عربستان در
مذاکرات آینده دیگر نمیتواند دست برتر را داشته
باشد و از موضع اســتقناع صحبت کند بنابراین
مذاکرهکنندگان کشورمان باید از موضع اقتدار و
قدرت با طرف عربستان سعودی وارد مذاکره شود.
این عضو کمیســیون امنیت ملی ادامه داد :الزمه
این موضع مقتدر دو چیز اســت؛ یکی مربوط به
گذشته و دیگری به آینده است .آنچه که مربوط به
گذشته است اینکه عربستان سعودی باید گذشته
را جبران کند یعنی احیای حقوق ایرانیان در فاجعه
منا .اما در مورد آینده باید گفت که اگر قرار است
مذاکرهای در خصوص حج  96صورت بگیرد باید
چنــد موافقتنامه محکمی که قبال بیروح ،فاقد
تضمیــن اجرایی و ضمانت حقوقــی بین ایران و
عربســتان وجود داشت ،بسته شــود تا عربستان
بیشتر در قبال جان ،مال و ناموس ایرانیان احساس
مسئولیت کنند .وی در پاسخ به این سوال که آیا

قاضی عسکر:
متن این دعوتنامه
با دعوتنامههای
گذشته خیلی
تفاوت ندارد
و با توجه
به محورهای مورد نظر،
جمهوری اسالمی
ایران روزهای آینده
پاسخ آن را ارسال
خواهد کرد
تنگناهای اقتصادی عربستان ممکن است منجر به
عقبنشینی آنان نسبت به خواسته ایرانیان شود؟
عنوان کرد :عربستانیها بعد از شرایطی که شکل
گرفت ابتدا سعی کردند که در موضوع حج ایران
را در شرایط انزوا قرار دهند در حالی که این اتفاق
برای خودشــان افتاد .تغییرات مشخص در حوزه
عمره و قیمتها و زیر ســوال رفتنشان در حادثه
منا باعث شد که عربستانیها مواضعشان را تغییر
دهند .حشمت اهلل فالحت پیشه اظهار کرد :بنابراین
معتقدم افت شــدید بازار نفت و کسری بیش از
 70میلیارد دالری بودجه عربستان باعث شد که این
کشــور در یک اقدام بی ســابقه نگاه اقتصادی به
حج را در معادالت و مبادالت شان بگنجانند .عضو
کمیسیون امنیت ملی در پایان گفت :درست است
که حج مهم و یک فریضه شــرعی و واجب است
ولی نباید اعزام حجاج به هر قیمت را در دستور کار
داشته باشیم .در ماجرای منا به ایرانیان ظلم شد و
عربســتانیها بی تفاوت حقوق آنها را مد نظر قرار
دادند و هنوز هم جبران نکردند .بنابراین ایرانیان
تا زمانی که حقوق شان از سوی عربستان تضمین
نشده است نباید مشتاق برگزاری حج باشند .باید
طی یک موافقتنامه قوی و دارای ضمانت مسئله
حج پیگیری شــود اگر این کار صورت بگیرد آن
موقع است که میتوان امیدوار بود که حج در سال
آینده برگزار خواهد شد.

گودبرداری غیر اصولی در ورامین موجب شد

مرگ دلخراش یک مادر و دو فرزند

آفتاب یــزد  -گروه اجتماعی :شهرســتان
ورامین روز دوشــنبه بر اثر ریزش یک ساختمان
چهار طبقه در بلوار شهید باهنر ،سه شهروند خود را
از دســت داد و این حادثه قلوب بسیاری از مردم
را جریحه دار کرد .داســتان از این قرار است که
ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین ،موجب
شد تا تعدادی از شهروندان زیر آوار گرفتار شوند،
رخدادی که مسئوالن ارشد شهرستان را به محل
حادثه کشاند .متاسفانه در این حادثه یک مادر به
همراه دو فرزند  12و 6ســالهاش جان خود را از
دست دادند  .بر اساس اطالعات اولیه ،گودبرداری
غیراصولــی در کنار این ســاختمان عامل اصلی
ریزش ســاختمان چهار طبقــه در ورامین بوده
اســت .این حادثه به عنوان یکی از خبرهای مهم
شهرستان به حساب می آید و جلسات متعددی
برای بررســی ابعاد مختلف ایــن حادثه در حال
برگزاری است.
جلسه اضطراری شورای شهر

در این راستا اعضای شورای اسالمی شهر ورامین

ظهر دوشــنبه به بررســی ابعاد مختلف ریزش
ســاختمان چهار طبقه در ورامین پرداختند و در
نهایت به پلمب و تخلیه ســاختمانهای مجاور و
پاکسازی محوطه و ایمن سازی آن رأی دادند.

ورود دادستانی

از طرف دیگر دادســتانی ورامیــن نیز با جدیت
موضوع ریزش ســاختمان چهار طبقه و برخورد
با مقصران این حادثه را در دســتور کار خود قرار
داده اســت و دادستان این شهرستان اعالم کرده
که با عوامل دخیــل در این حادثه برخورد جدی
می کند .برخی خبرها از دســتگیری و بازداشت
چند نفر در جریان پرونده ریزش ساختمان بلوار
شــهید باهنر حکایت دارد اما دادستانی همچنان
در حال رسیدگی به موضوع است.
ضعفهایی که در جریان امدادرسانی آشکار شد

ضعف امداد رســانی و مدیریت بحــران در زمان
ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین نیز یکی
دیگر از موضوعاتی بوده که انتقادات شهروندان و
مردم را به همراه داشته است .شهروندان ورامینی

مدیرکل دفتر برنامهریزی ازدواج:

روز به روز شاهد کاهش ازدواج هستیم

مدیرکل دفتر ازدواج با اشاره به کاهش آمار ازدواج
در بین جوانان گفت :از اهداف اصلی کمیسیون
ازدواج و تعالی خانواده آســیب شناسی موضوع
ازدواج جوانان با همکاری دســتگاههای مرتبط
است.به گزارش مهر ،ناصر صبحی قراملکی عنوان
کرد :یکی از مهمترین مسائلی که هر فرد در طول
زندگی خود با آن روبهرو اســت مسئله ازدواج و
انتخاب همسر است و این انتخاب آنقدر اهمیت
دارد که می تواند سبک زندگی فرد را تغییر داده

و بر آینده وی تاثیرگذار باشد .وی در ادامه با اشاره
بــه چالشهای به وجود آمــده در زمینه ازدواج
جوانان اظهار داشــت :در شرایط فعلی متاسفانه
شاهد کاهش روز به روز ازدواج ،گسترش تجرد
و همچنین افزایش طالق هستیم و این مسئله
مهمی اســت که نیاز به آســیب شناسی دارد و
از اهــداف اصلی این کمیســیون نیز پرداختن
به همین موضوع و آســیب شناسی با همکاری
دستگاههای مرتبط است.

اعتقاد دارند که باید نهادهای امدادی ،خدماتی و
اعضای ستاد بحران ،توانمندی خود را برای مقابله
با حوادث احتمالی باالتر برده تا به شکل مطلوب تر
وارد عمل شوند.
آغاز ایمن سازی ساختمانهای اطراف

در ایــن میــان عامل اصلی ریزش ســاختمان
چهار طبقه در ورامیــن ،گودبرداری غیراصولی
ســاختمان مجاور بوده اســت و حال مقصران

ایــن حادثه در تیررس انتقادات قرار دارند .حال
عملیات ایمن سازی ساختمانهای اطراف محل
حادثه با جدیت آغاز شــده و جلســه بررســی
اقدامــات انجام شــده در این زمینــه با حضور
شهردار و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر
ورامین در حال برگزاری است .باید منتظر ماند
و دید که طی روزهای آینده چه اتفاقاتی مرتبط
با پرونده ســاختمان چهار طبقه در بلوار شهید
باهنر می افتد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

«اردوگاهسازی»،برنامهایبرایترکاعتیاداجباری
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :اردوگاه سازی
نمیتواند یک نسخه بلندمدت برای حل و یا کاهش
آسیب اعتیاد در کشور باشد اما یک اقدام موقتی
است که باید انجام شود .انوشیروان محسنیبندپی
در گفتگو با ایسنا ،اظهار کرد :اگر مراکز ترک اعتیاد
اجباری در کشــور وجود نداشته باشد ،معتادان
متجاهر در جایی چون گورستان نصیرآباد شهریار
و در اشــکالی همچون گورخوابی خود را نشــان
میدهند.وی گفت :در حال حاضر امکان اســکان

موقت برای معتادان وجود دارد .در بعضی شهرها
نیز گرمخانه راهاندازی شــده و تمامی افراد معتاد
متجاهر و بی خانمان میتوانند شــب را در آنجا
خوابیده و در صورت تمایل صبح نیز مرکز را ترک
کنند.بندپی در ادامه تاکید کرد :همواره تالش ما آن
است که فرد با عالقه ،عزم و اراده خود وارد مراکز
اقامتی و پروسه درمانی شوند اما در حال حاضر با
توجه به وضعیت موجود ناچار هستیم برنامه ترک
اجباری را برای برخی از گروهها اجرایی کنیم.

