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سیاسی
ایســنا /رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه
گفت :تصمیم واشنگتن در حمایت مالی از کردهای
سوری بر تصمیمگیریهای آنکارا تاثیر می گذارد .ما
 ۹۱۱کیلومتر مرز با ســوریه داریم ،مرز ارتباطی آنها
(آمریکا) با سوریه کجاســت؟ آنها  ۵۵۰میلیون دالر
برای کمک به نیروهای کرد ســوری هزینــه کردهاند اما اکنون
میخواهنــد این مبلغ را به  ۳میلیارد دالر افزایش دهند .شــما
میگویید با داعش می جنگید .چند نیروی داعش را نابود کردید؟

دبیرکل موتلفه رئیسجمهور را دعوت به مناظره کرد
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی طی سخنانی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهوری
در مراسم 22بهمن با تائید نکات مثبت آن از جمله پاسخ به زیادهخواهیهای استکبار و در راس
آن آمریکا ،از برخی مواضع آقای روحانی انتقاد کرد و از وی خواست که دعوت حزب موتلفه
اسالمی را درباره طرح مسائلی از قبیل رفراندوم و بنبست سیاسی و ارائه تصویری ناقص از اوضاع
اقتصادی و به خصوص معیشت مردم ،شرکت در یک مناظره زنده را قبول کند/.ایلنا

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -0903من با خریــد جنگنده آن هم
از نوع قدیمی روســی مخالف هســتم
باید مســئوالن در زمینه خرید دفاعی
مراقب باشــند .جنگندههایی با کیفیت
باال تحویل بگیرند .به نظرم در این زمینه
جنگندههای ســاخت غرب بهتر باشد.
()11/15
 -0911برخــی افــراد اصالحطلب بهتر
اســت برخی مواقع سکوت پیشه کنند.
ولی اگر بخواهنــد در حرفهای تند از
اصولگرایان پیشــی بگیرند مسلما مورد
پسند مردم و جامعه جوان کشور نیست.
()11/15
 -0914در کشــوری کــه جــزو
صادرکننــدگان بزرگ نفت و گاز جهان
اســت جان دادن طفل دو ساله به علت
سرما و نداشتن کانکس دور از انتظار بود.
()11/15
 -0916در حالــی کــه انتظار میرفت
با توجه به اینکه بیشــتر افــراد در بدنه
مجلــس و دولت اصالحطلب یا میانه رو
هستند و در ارشاد هم وزیر اهل فرهنگ
و هنر با روحیه اصالحطلبی وجود دارد
انتظار میرفت جشنواره فجر امسال حتی
بهتر از سالهای قبل باشد که متاسفانه
با وجــود باندبازیهــا و البیگریها و
دو دوزه بازی کردن برخی آقایان مسئول
در جشنواره امسال اصال شاهد جشنواره
آبرومندی نبودیم)11/15( .
 -0916کمبود آب هســت همه این را
میدانند اما برخی خانهها هســتند که
هنوز در آنها چاه آب دارند .خب هزینه
مصرف آب چاهها چگونه اســت؟ شاید
حتی پولی هم برای آن بدهند اما عدهای
از این چاهها استفاده میکنند که باید به
نوع مصرف آنها رسیدگی شود)11/15( .
 -1000ســام خواســتم از آقای اکبر
عبدی انتقاد کنم .برای چه شعور مردم
را زیر سوال میبرد با جملهای که گفت:
از مردم تشکر میکنم فیلمهای درپیت
ما را تماشــا میکنند .چرا این حرف را
زد؟ مردم چارهای ندارند برخی فیلمها را
تماشا میکنند)11/15( .
 -1014ما مردم چند ماه دســت به دعا
بودیم تا باران و برف الهی به زمین نازل
شــود .وقتی نعمت نازل شد گالیههای
زیادی به آســمان رفت .یکی میگفت
درخــت شکســته در خیابــان افتاده،
دیگری میگفت ماشین خود را نتوانستم
تکان بدهــم .انتظار داریم شــهرداری
معجزه کنــد .اگه قدر نعمــت خداوند
را میدانســتیم ایــن همــه داد و فغان
نمیکردیم .صدا و سیما هم در این مورد
پیازداغاش را زیاد میکند)11/15( .
 -1035در روزنامه شنبه مطلبی بود در
مورد کسانی که جدیدا در مترو استخدام
شدند و حقوقهای باالیی میگیرند که
باالتر از حــد وزارت .نمیدانم این خبر
اشتباه است یا نه اما اگر درست باشد این
فاجعه است .ما فارغالتحصیل با مدرک
باال داریم دنبال یک شغل با حقوق یک
و نیم میلیونی هســتند پیدا نمیکنند،
اگر این خبر اشتباه باشد ضربه به دولت
است .از روزنامه اصالحطلب شما تقاضا
داریم بررســی کنید اگــر حقیقت دارد
دنبال آن را بگیرید)11/15( .
 -1110از ســازمان تأمیــن اجتماعــی
خواهشــمندم که مشــتریان بیمهای و
مســتمری بگیر را ملزم نکند که حتما
برای واریز مستمریهایشان باید در بانک
رفاه افتتاح حساب کرده و موقع ثبت نام
در تأمین اجتماعی اعالم شماره حساب
بانک رفاه نمایند .لطفا این اجبار داشتن
شــماره حســاب در تأمین اجتماعی را
بردارند)11/15( .
 -1230اینجانب پارسال در بیمارستان
شــریعتی بســتری بودم چــون مرا به
زندگی برگرداندند حاضرم تا آخر عمر در
بیمارستان مجانی کار کنم .از مسئولین
بیمارستان تشکر میکنم)11/15( .
 -1237سالم .از خوانندگان همیشگی
شما هستم در قم یک دکهای در خیابان
شهدا هســت که برای دریافت روزنامه
آفتــاب یزد هر وقــت مراجعه میکنیم
یا میگویــد نداریم یا کــم آمده ،لطفا
رسیدگی کنید در صورت امکان سهمیه
آنها بیشتر شود)11/15( .

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبر ویژه

روحانیمنصف

شیعه و سنی در
جمهوری اسالمی در
دشوارترین میدانها
کنار یکدیگرند

موافقت رهبر معظم انقالب با عفو و تخفیف
مجازات تعدادی از محکومان

به مناســبت ســالروز پیروزی شــکوهمند
انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای با
محکومان
عفو و تخفیف مجازات  ۵۶۵نفر از
ِ
محاکــم عمومی و انقالب ،ســازمان قضایی
نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت
کردند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام
معظم رهبری ،آیتاهلل آملی الریجانی رئیس
قــوه قضائیه به مناســبت ســالروز پیروزی
انقالب اســامی در نامــهای به رهبر معظم
انقالب اســامی پیشــنهاد عفو یا تخفیف
و تبدیل مجازات  ۵۶۵نفــر از محکومان را
که در کمیســیون مربوط واجد شرایط الزم
تشــخیص داده شــدهاند ارائه کرده بود ،که
مورد موافقت حضرت آیتاهلل خامنهای قرار
گرفت.

مکث
روایتسرلشکرفیروزآبادی
از روشها ی مختلف جاسوسی

استفادهازسوسمارومارمولک
برای جذب امواج اتمی

سردار سرلشکر فیروز آبادی مشاورعالی نظامی
فرمانده کل قوا به نمونه ای از موارد جاسوسی
اشاره کرد و گفت :برای مثال افرادی چندین
سال پیش به عنوان فعالیت برای جمعآوری
کمک به فلســطین به ایران آمدند ،از تهران
شروع کردند بعد به ورامین رفته و از آنجا به
ســمت نایین و یزد راه افتادند .ما به مسیری
که انتخــاب کرده بودند شــک کردیم .آنها
این مســیر را ادامه دادند و تا جیرفت کرمان
رفتند ،زمانی که به تهران رسیدند ،خودشان
را اجازه دادیم از کشور خارج شوند ،اما اموال
همراهانشان را نگه داشتیم.
به گزارش ایلنــا ،او ادامه داد :در اموالشــان
انواع جانــوران صحرایی را خریده بودند مثل
سوســمار ،مارمولک و آفتابپرست .سپس
بررســی کردیم که این موارد به چه دردشان
میخورد ،بعد متوجه شــدیم که پوست آنها
امواج اتمی را جذب میکند و اینها جاسوس
اتمی بودند.

کسانی که علیه داعش میجنگیدند ،امروز با ترکیه
می جنگند .هیچ کس حق ندارد از داعش به عنوان
بهانه استفاده کند .اکنون وقت آن است که این تئاتر
داعش خاتمه یابد .وقت آن است که نقابها برداشته
شود.
وی افزود :کســانی که میگویند "اگر آســیبی به ما برسد پاسخ
محکمی خواهیم داد" ســیلی عثمانی را تجربه نکردهاند.اردوغان
در انتقاد از واشــنگتن گفت :به عنوان یک عضــو ناتو ،آمریکا و

ترکیه برابرند .اگر شما می گویید که نیروهای کرد سوری سازمان
تروریستی نیست ،نظر شماست اگر به یک متحد ناتو حمله شود
باید به عنوان یک عضو ناتو مقابل آن بایستید .آمریکا می خواهد ما
تسلیم تروریستها شویم.اردوغان با اشاره به حمایتها از یگانهای
مدافع خلق کرد که ترکیه آنها را تروریســت میداند ،گفت :باید
نقابها را کنار بگذارند و با چهرههای اصلی خود بیایند .وی ادامه
داد :برخی به دنبال تقسیم منطقه و حتی ترکیه هستند اما ما به
آنها اعالم میکنیم که ما به هیچ کس یک وجب خاک نمیدهیم.

به بهانه انتصاب ابوترابی فرد به عنوان امام جمعه موقت تهران

رهبر معظم انقالب اسالمی:

بیانــات رهبر معظــم انقالب اســامی در
دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان
سیستانوبلوچستان که در تاریخ  ۱۶بهمن
 ۹۶برگزار شده بود ،روزگذشته در محل این
همایش در زاهدان منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنــهای در این دیدار با
اشاره به عالقه عمیق خود به مردم سیستان
و بلوچستان ،مردم بلوچ را گرم ،صمیمی ،با
صفا و با استعداد ،و مردم سیستان را از لحاظ
گذشــته تاریخی در بین همه اقوام ایرانی،
کمنظیر و درخشــان توصیف و خاطرنشان
کردند :با وجود این استعدادهای سرشار ،در
دوران قاجار و پهلوی به مردم سیســتان و
بلوچستان بیاعتنایی میشد و همین موجب
شد که استعدادهای مردم بروز نکند.
ایشــان ،خدمات انجامشــده در این منطقه
در ســالهای پس از انقالب را نشانه محبت
دوطرفه مردم و نظام دانســتند و با اشاره به
نیازهای مطرحشده از جانب استاندار در این
دیدار افزودند :نیازهای مردم استان همچون
آبشــیرینکن و خط آهن را باید از طریق
مسئوالن ارشــد دولتی بهطور جدی دنبال
کنیــد و با میــدان آوردن بخش خصوصی،
اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی نیز
امکانپذیر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی ،سیستانوبلوچستان را
همچون استانهای کردستان و گلستان مظهر
وحدت اســامی و الگوی همکاری و زندگی
برادرانه شیعه و ســ ّنی برای دنیا دانستند و
با تأکید بر هوشیاری در مقابل تفرقهافکنی
دشمن گفتند :شهادت یک نوجوان س ّنی در
دفاع مقدس و یا شــهادت یک مولوی اهل
سنت به علت دفاع از انقالب اسالمی بهدست
ضدانقالب ،نشــان میدهد برادران شیعه و
سنی در جمهوری اســامی در دشوارترین
میدانهــا در کنار یکدیگــر حاضرند و باید
بــا کارهای فرهنگی و هنــری این حقایق و
وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفترمقام
معظم رهبری ،حضــرت آیت اهلل خامنهای،
ایســتادگی جمهــوری اســامی در مقابل
جاهلیــت مدرن بــا وجود تحریــم و همه
توطئههــای نظامــی و فرهنگی دشــمنان
را مرهون قــدرت ایمان و فــداکاری مردم
خواندند و گفتند :مظهر کامل ایمان راســخ
در زنجیرهی بســیار مهم ایمان و مقاومت،
شــهیدان و ایثارگران هستند ،بنابراین نظام
اســامی به تعظیم و تکریم شــهدا نیازمند
است.

اردوغان :برخی به دنبال تقسیم ترکیه هستند

اصالح طلبان استقبال کردند

آفتابیزد-گروهسیاسی:روزگذشتهحجتاالسالم
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ازسوی رهبر انقالب،
به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد.
حســن ابوترابی فرد بدون شــک اگرچه از چهره
های اصولگرایی است که در مجلس پیشین نقش
نایب رئیسی مجلس را بردوش داشته و در لیست
 30نفره اصولگرایان برای مجلس دهم قرار گرفت اما
انتصابش به عنوان امامت جمعه تهران با توجه به
آنچه که در حال حاضر در نمازجمعه های سراسر
کشور میگذرد اتفاق مبارکی است  .این موضوع را
می توان از واکنش مثبت اصالح طلبانی از جمله
علی شــکوری راد دبیر کل حــزب اتحاد ملت به
خوبی دریافت که بیان داشــته  «:حجت االسالم
والمســلمین سیدمحمدحســنابوترابیفرد یک
اصولگرای آرام ،معتدل و اخالق مدار است .اگر به
او باشد جانب انصاف را نگاه می دارد و اگر حقی را
بشناسد آن را پاس میدارد .از او نسبت به بزرگان
و محترمیــن در بین مردم ،بی ادبی و بیاحترامی
ندیده و نشــنیدهام».این امر نشــان می دهد که
ابوترابــی فرد چهره ای متفاوت با قبلی هاســت .
چهره ای که البته سابقه اش در مجلس هم نشان
داده کــه موضع گیری هایی به مراتب مالیم تر از
جبهه پایداری ها داشــته و صرفا به دلیل مسائل
جناحی  ،حاضر نبوده دست به هر کاری بزند .
مورد تایید است

ناگفته نماند ریاســت شــورای سیاســتگذاری
ائمه جمعه بعد از  17ســال تغییرکرده اســت .
تغییراتی که از میانه دی ماه امســال باکناررفتن
حجت االســام تقوی و انتصاب حجت االســام
والمسلمین علی اکبری کلید خورد.
بســیاری معتقدند تغییرات در ساختار این شورا

می توانــد فضای نمازجمعه هایــی که گاهی به
جناح گرایی متهم بودند را نیز عوض کند .به گواه
خیلی ها پس از آنکه آیت اهلل هاشــمی از امامت
جمعه کنار رفت ،تریبونهای نماز جمعه تنها یک
صدای خاص را مخابره کردهاند .البته طبیعی است
حضور افرادی مثل ابوترابی فرد بنانیست تا فضای
سیاسی نمازجمعه را به سود اصالح طلبان تغییر
دهد اما عملکرد اصولگرایی به نام ابوترابی به مراتب
بیش از باقی ،مورد تایید اصالح طلبان است.
حجت االســام محسن غرویان از مدرسین حوزه
علمیــه قم هم با ما هم عقیده اســت .وقتی از او
پیرامون انتصاب ابوترابی میپرســیم ،وی ضمن
استقبال از این موضوع اظهار میکند« :ویژگی هایی
در شخص ابوترابی فرد اســت که او را با سایرین
متفاوت کرده ،او در طول سال هایی که در مجلس

حضور داشته نشان داده در موضعگیریهایش اهل
افراط نیست  .شخصیت معتدلی دارد» .
وی ادامه می دهد« :برادر او از آزادگانی اســت که
سال ها در اسارت عراق بود ،پدر او نیز از چهره های
شاخص است .او در کنار جبهه گیری های جناحی،
معتــدل و اهل انصــاف نیز هســت .از همین رو
حضور ابوترابی فرد در نمازجمعه می تواند منشــا
یک تحول باشد و جذابیت نمازجمعهها را بیشتر
کند و فضای اخالقی و معنوی نمازجمعه را بهبود
بخشــد .آن هم با توجه به اینکه فضای سیاست
اکنون بر تریبون ها غلبه پیدا کرده است».
او میافزاید« :این درست که نمازجمعه محل عبادی
سیاسی اســت اما سیاســت نباید به ارزش های
اخالقی چیره شــود و مهم ترین شخصی که می
توانــد در نمازجمعه این فضــا را بهتر کند ،امام و

خطیب جمعه است».
وی تاکیــد می کند « :ابوترابی فــرد می تواند با
موضع گیــری های منصفانــه و محترمانه عالوه
برتهران ،اثر برخی نمازجمعه شهرستانها که گاهی
موضعگیریهای خاصی در آن صورت میگیرد را
نیز تعدیل کند».
تغییر موضع می دهد؟

اما پرسش اینجاست که آیا ممکن است خط مشی
ابوترابی فرد بعد از امامت جمعه تغییر کند ؟ وبه
عبارتی کالم معتدل او آغشته به جو تندروی شود؟
محسن غرویان در پاسخ به این سوال که بسیاری
می گویند ورود به نمازجمعه باعث می شــود تا
حتی کسانی مثل ابوترابی فرد جناحی عمل کنند،
میگوید« :در نمازجمعه ها حتی عده ای از حضار
ســعی دارند با شــعارها امام جمعه را تحت تاثیر
قرار داده و به فضاهایی که خودشــان می خواهند
بکشانند .امام جمعه باید بر مردم اثرگذاری داشته
باشد نه آنکه خود تحت تاثیر دیگران قرار بگیرد».
غرویان اضافه می کند « :به نظر می رسد ابوترابی
فرد این توانایی را داشــته باشــد تا اختیار خود را
خود در دست بگیرد .توقع مردم هم این است که
در نمازجمعه اعتدال ببینند .امام جمعه بایدمسیر
اخالق را طی کند و این موضوعی است که ابوترابی
فرد می تواند آن را رعایت کند».
می تواند اگر بخواهد

بی تردید اگــر ابوترابی فــرد خطبههایی بخواند
کــه برگرفتــه از مســائل واقعی کشــور بوده و
تحلیلهایش درجهت حل مشــکالت اجتماعی
سیاســی و رفع نیازهای کالن باشد ،میتواند یک
تحول مثبت و به معنای دمیده شدن روحی تازه
به نمازجمعه های کشــور به ویژه تهران به شمار
آید .ابوترابی فرد نیز خــود خیلی خوب می داند
ن یک
که فلســفه نمازجمعه این نیست که تریبو 
جریان سیاسی باشد .وی کسی است که در دنیای
واقعی سیاست قرار گرفته و در جریان بسیاری از
مسائل مملکت بوده است از همین رو میتواند به
دور از نگاههای حزبی مســائل را در خطبه هایش
تحلیــل و از جناح بازی هــادر این تریبون دوری
کند.

ورود حسن روحانی به ماجرای خودکشی سیدامامی

آفتــاب یــزد -گروه سیاســی :چندی اســت
که ماجــرای درگذشــت دکتر کاووس ســید
امامــی  ،اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه
امــام صادق (ع) و از فعاالن محیط زیســت که
در زنــدان اوین بنــا به گفته مقامات رســمی
خودکشــی کرده است در شبکه های اجتماعی
و رســانه هــا از زوایــای مختلفــی بررســی
میشــود .نخســتین بار خبر درگذشت مرحوم
سید امامی توسط پسرش اعالم شد .او گفت که
پدرش را در چهارم بهمن دستگیر و در نوزدهم
بهمن خبر خودکشی وی را اعالم کردند.
درباره چگونگی درگذشــت این استاد دانشگاه
ایرانــی  -کانادایــی و همین طور دســتگیری

|

وی صحبت ها و فرضیــه های مختلفی مطرح
می شد ،تا اینکه جعفری دولت آبادی دادستان
تهران  ،موضوع اتهامات جاسوســی گروهی از
فعالین محیط زیســت در کشور را مطرح کرد
و اعالم داشــت این فرد یکی از همان متهمان
(فعال محیط زیســت) بوده و با توجه به اینکه
میدانستهاســت اعترافات زیادی هم علیه وی
شــده و هم خود اعترافاتی داشته ،متأسفانه در
زندان دست به خودکشی زدهاست.
غالمحسین اژه ای ســخنگوی قوه قضائیه هم
دربــاره نحوه فوت وی ،اظهارداشــت« :من هم
شــنیدهام ایشان خودکشی کردهاند ،اما هنوز از
جزییات آن اطالع نــدارم ».ماجرای نحوه فوت

او باتوجــه به حوادث مشــابه قبلی  ،مجلس را
بر آن داشت تا خواستار تحقیق بیشتری در این
زمینه باشــد .دراین راستا نمایندگان مجلس با
حضور علی مطهری نایب رئیس در جلســه ای
با کارشناســان اطالعات سپاه ،فیلمی که گفته
می شــود مربوط به خودکشــی امامی است را
مالحظه میکنند.
علــی مطهــری در اینباره میگویــد« :در این
فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود
هفت هشت دقیقه ایشان (سید امامی) مشغول
اقداماتی اســت که نشان میدهد احتماال قصد
خودکشی دارد».
این نماینده مجلس اضافه کرد« :توضیحاتی هم

جزئیات دستگیری اعضای شبکه جاسوسی

دادستان تهران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه کرد .عباس جعفری دولت آبادی
در مصاحبه با خبرنگاران اعالم کرد :در نوزده دی ماه ســال جاری حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی که به دادسرای شهید مقدس
ارجاع شده است ،به موجب دستورات قضایی و با آغاز تحقیقات انجام شده ،مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطالعاتی سیا و موساد
ماموریتهای سه گانهای را شامل موضوعات زیست محیطی ،نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطالعات از اماکن حساس و حیاتی کشور
از جمله پایگاههای موشکی کشور ،دنبال میکردهاند .در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمینهای اشغالی از جمله
به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطالعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده ،اقرار و اذعان کردهاند که هدف کلی
پروژه مشترک سازمان سیا و موساد ،ایجاد بحران در برخی از حوزه های زیست محیطی ایران بوده و اطالعات جمع آوری شده از طریق عوامل
پنهان به آمریکا انتقال مییافته و در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطالعات آمریکا با هویت معلوم در پوششهای مختلف به ایران و برخی
از استانهای کشور سفر کردهاند که از جمله اهداف آنها ،ایجاد موسسهای در قالب فعالیتهای زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود ،این
موسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکاییها برای تحقق اهداف مدنظر سرویسهای اطالعاتی سازمان سیا و موساد و جمع آوری
اطالعات طبقه بندی شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است.دادستان تهران ادامه داد :حسب محتویات پرونده ،یکی از متهمان
اصلی ،با مشخصات اختصاری "م.ط" دارای تابعیت سه گانه ایرانی ،آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده،
و همچنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسراطالعاتی آمریکا در ایران
بوده به نحوی که این افسر اطالعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار مییافته است .این شبکه در پوشش اجرای پروژههای
علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطالعات مورد نیاز اقدام میکرده است .وی ادامه داد :طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه
در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد
فعالیتهای موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال میکردهاند .دادستان تهران افزود :پس از بازداشت کاووس
سیدامامی و ارائه اسناد و اطالعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات ،از بازجوی خود برای پاسخ به سواالت ،فرصتی درخواست کرده بود که مورد
پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه ،با تدارک مقدمات ،در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد.
جعفری دولت آبادی در این خصوص اعالم داشت :به محض اطالع دادستان ،قاضی ویژه امور جنایی به زندان اعزام و ضمن بررسی موضوع ،پرونده
قضایی تشکیل و مقرر شد در انجام تحقیقات از کلیه مطلعان موضوع تسریع شود .به گزارش ایلنا ،وی در پایان گفت :همچنین به خانواده متوفی
اطالع رسانی شده و پس از مشاهده جسد توسط همسر و برادر متوفی ،علی رغم عدم درخواست ایشان برای کالبدشکافی ،با تاکید دادستان تهران
کالبدشکافی انجام و مقرر شد جسد جهت تدفین در اختیار خانواده متوفی قرار گیرد.

موسویان :

عربستان و ایران سریعا گفتگوهای دوجانبه را آغاز کنند

سید حسین موســویان از کارشناســان در امور
هستهای و خاورمیانه دانشگاه پرینستون و معاون
پیشین سیاســت خارجی دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی در یادداشــتی در مجله قاهره نوشت:
ضروری است عربستان و ایران سریعا گفتوگوهای
دو جانبه برای راهحل جامع بحران یمن شــامل
آتشبس فوری ،تسهیل کمکهای فوری انسانی
و گفتوگوی ملی برای تشکیل دولت اتحاد ملی با
مشارکت همه بازیگران اصلی را آغاز کنند.
به گزارش ایســنا ،او در ادامه این یادداشــت 6راه
را برای کاهش تنش ها بین دو کشــور پیشنهاد
می کند که درادامه آنرا می خوانید:

 -۱عربســتان و ایران نیاز دارند که درک صحیح
از نگرانیها و تهدیدات امنیت ملی یکدیگر داشته
باشــند .الزمه همکاری ایران و عربستان نیز این
اســت کــه ریــاض و تهــران بــدون هرگونه
پیش شرطی گفتوگوهای دو جانبه را آغاز و همه
نگرانیهای خود را روی میز مذاکره بگذارند.
 -۲مجمع گفتوگوهای ایرانی ـ عربی برای بهبود
روابط ایران و اعراب تشکیل شود.
 -۳برای مهار تقابل فرقه گرایی و اختالفات شیعه
و سنی ،مجمع گفتوگوهای رهبران جهان تشیع
و تســنن از جامعه االزهر مصر ،جهان اهل سنت
و حــوزه های علمیه قم و نجف هر چه ســریعتر

تشکیل شود.
 -۴نشســت وزرای خارجه هشت کشور حاشیه
خلیج فارس شــامل ایــران ،عراق ،عربســتان و
سایر اعضاء کشــورهای حوزه خلیج فارس باقصد
گفتوگوهای باز و صریح جهت رسیدن به تفاهمی
ملموس و منصفانه برگزار شود.
 -۵طبق بنــد  ۸قطعنامه  ۵۹۸شــورای امنیت
ســازمان ملل ،دبیرکل سازمان ملل موظف است
گفتوگوهای خود با کشــورهای حاشــیه خلیج
فارس برای تامین امنیت و ثبات منطقه را آغاز کند.
این قطعنامه باید مبنای آغاز گفتوگوی منطقهای
و سازمان ملل برای تشکیل "سیستم همکاری و

درباره فوت آقای ســید امامی ارائه شــد و نیاز
است توضیحات بیشــتری ارائه شود تا جوانب
مختلف قضیه روشن شود» .
در همیــن بــاره عالءالدین بروجــردی رئیس
کمیســیون امنیــت ملــی هــم مــی گوید :
« سیدامامی متاسفانه به هر دلیل شرایط زندان
را نتوانسته تحمل کند ،در فیلم مذکور هم نشان
میدهد که کاووس ســیدامامی پیراهن خود را
در آورده و برای خودکشی آماده میشود» .باقی
نمایندگان هم موضوع خودکشــی این اســتاد
دانشگاه را تایید می کنند .
البته فریده اوالد قباد عضو فراکســیون محیط
زیســت دراینبــاره به ایلنــا میگویــد « :روز
 ۲۲بهمن ازطریق معاونت پارلمانی و امور مجلس
ســازمان محیط زیســت موضــوع را پیگیری
کردم .امیدواریم در دیگر ابعاد ،این مســائل را
مورد ارزیابی قــرار داده و نتیجــه را به اطالع
افکار عمومی برســانیم».این در حالی است که
از سویی "ایسنا" می نویســد دولت کانادا نیز با
طرح ادعاهایی درباره مرگ کاووس سیدامامی
در زندان ،خواستار انجام تحقیقات در این زمینه
شد.عمر الغبرا ،معاون پارلمانی وزیر امور خارجه
کانادا هم گفته که کشورش از شنیدن خبر فوت
این شهروند ایرانی -کانادایی بسیار متاسف شده
اســت و از دولت ایران میخواهد که تحقیقات
شفاف و عادالنهای را به نیابت از دولت کانادا در
این زمینه انجام دهد.

درخواست پیگیری رئیس جمهور

با همــه این احــوال امــا ،درجدیدترین اتفاق
پیرامون این موضوع ،نوبخت ســخنگوی دولت
از پیگیری حســن روحانی دراینباره ســخن
گفته اســت .وی اعالم داشته که رییس جمهور
پیگیر خودکشــی يــک فعال محیط زیســت
(کاووس سید امامی) است.
آن طور که مصطفی ترک همدانی یکی از وکال
گفته تاکنــون در این پرونده  ۷نفر بازداشــت
شــدهاند و او اکنون وکالت  ۵نفــر از این افراد
را برعهده دارد.
امنیت در خلیج فارس" شده و از تجربه اروپاییها
در مورد تشکیل سازمان امنیت و همکاری اروپا و
اتحادیه اروپا استفاده شود.
 -۶برای تامین ثبات و امنیت پایداردر حوزه خلیج
فارس ،سیستم مذکور همکاریهای جامع سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و نظامی و عاریسازی
منطقه از سالحهای کشتار جمعی را شامل گردد.
قدرتهای بزرگ در منطقه میآیند و میروند اما
ایران و عربستان و ســایر کشورهای حوزه خلیج
فارس میماننــد و ناچارند باهــم زندگی کنند.
عربســتان و ایــران برای تحقــق همکاریهای
منطقــه ،باید مانع گســترش خصومت شــده و
اجازه ندهند تخم خصومت دائمی کاشــته شود.
توســعه و رونق هــر دو کشــور و منطقه ایجاب
میکند که کشورهای منطقه درکنار هم در سایه
صلح و دوستی زندگی کنند.

