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  لغو حج بدون عزت             روز حرف ▼
سـبب تعلیـق اعـزام    الحـرام  اهللابا زائران بیـت  بدرفتاري

 برگزاريسعود در و سوءمدیریت آلان ایرانی شد گزارعمره
 حـالی و در شـد  سال گذشته نیز به آن افزوده اسم حج مر

شود، ین قضایا شناخته میسعود مسئول تام و تمام اکه آل
ها و برگزاري تسوءمدیری ،هاتنها قول رفع نابسامانیآنها نه

ندادند، بلکه با گستاخی شرایطی را بـراي   را حج عزتمندانه
اعزام زائران ایرانی تعیین کردند که پذیرش آنها در عمل به 

 مـردم و نظـام اسـالمی بـود.    عزت دار شدن ناي خدشهعم
هنگام ورود هیئت ایرانی به عربسـتان بـراي    بر این، افزون

تنها از آنهـا  ها نهسعودي مراسم حج امسال، بارهمذاکره در
استقبالی درخور شأن نداشـتند، بلکـه در فرودگـاه نیـز از     

 گذرنامه وجود با و کردهنگاري اعضاي هیئت ایرانی انگشت
 نــد.ردک تفتــیش را آنهــا وســایلهیئــت ایرانــی،  سیاســی

اشـتیاق طـرف    با وجـود مجموعه این عوامل سبب شد که 
در فریضـه، وزیـر ارشـاد کشـورمان     ایرانی براي انجام این 

ایط براي انجام از فراهم نبودن شرتقلید  عظامدیدار مراجع 
  د.حج تمتع سخن بگوی

تقلید نیز  ماعظاز دید مراجع ها این رفتار سعوديالبته 
 ،هـایی گیريدر موضعدور نماند و سه تن از این بزرگواران 

را خواستار شدند و اعالم کردند کـه  » حج بدون عزت«لغو 
 زمینه در این ت.نیس مستطیع افراد گردن بر حجیامسال 

  نکته ضروري است: دوتوجه به 
 حقیقتاین قضیه باید مقصر شناخته شود که به  در -1

نهایت تالش خود را زیرا طرف ایرانی  دولت سعودي است؛
نـد در مراسـم حـج امسـال     هـا بتوان به کار بست تا ایرانـی 

ها از یک سـو بـا پـیش کشـیدن     اما سعودي ؛شرکت کنند
منطقی و از سوي دیگر، با قول ندادن مبنی بـر  شرایط غیر

 بـر اشتباهات گذشته مانع ایـن اقـدام شـدند.     نشدن تکرار
همین اساس، لغو حج از سوي مسئوالن در شرایطی صورت 

زت زائران نگرانـی  گیرد که بابت امنیت جانی و حفظ عمی
   جدي وجود دارد.

در ادامــه اقــدامات هــا را بایــد ایــن اقــدام ســعودي -2
راسـتاي پـروژه   در ضدایرانی آنهـا در چنـد وقـت اخیـر و     

هراسی این دولـت ورشکسـته ارزیـابی    هراسی و ایرانشیعه
هـا در مقابـل   استیصال سـعودي  دهندهکرد که البته نشان

ایـران  جمهوري اسـالمی  عزت، اقتدار و نفوذ بیش از پیش 
  .ستادر منطقه و جهان اسالم 

  
  

  منافع پنهان              روز گزارش ▼
در برجام این بار نـه   صداي اعتراض به بدعهدي طرف آمریکایی در اجراي تعهدات خود

بلکـه از کشـور ایـاالت     ،منتقدان دولـت  جانبنه از  نه از سوي مخالفان برجام و از تهران،
 یرسف ،»آروئاد ژرارد« .رسدبه گوش می متحده آمریکا و از زبان سفیر پاریس در واشنگتن

کـه رفـع   کید بر این نکته أفضاي مجازي با ت ردخود آمریکا در صفحه شخصی  در فرانسه
را  پرسشاین  ،محتوا تبدیل کرده استبرجام را به یک سند بی ي ضدایرانیهاتحریم نشدن

 برجام به باید چرا نشوند، برخوردار هاتحریم رفع مزایاي از هاایرانی اگر« کند کهمطرح می
 بهـاي  توافق؛ عدم یا توافق کرد؛ انتخاب باید« :کنداضافه میوي در ادامه  »باشند؟ پایبند
دهی به کشوري که به صراحت مخالف امتیاز اظهارات سفیر .»هاستتحریم رفع ،اول حالت

 ،شـد  5+1 در روند مذاکرات مانع از توافق ایران و گـروه  اختالل و بارها با ایجاد تهران بود
ال همچنان در داخـل  با این ح ؛ ولیکشورمان از برجام دارد میزان انتفاعنشان واضحی از 

آورند، در حالی به میان میدولتی و حامیان آنها از آثار فراوان برجام سخن  کشور مسئوالن
شـدن آثـار   نمشـاهده  به  خود ترین واکنشدر تازه سخنگوي کاخ سفید ،ارنست که جاش

هـاي  فعالیـت بـه  تحقق آثار برجـام را   المللی با ایرانبین يهابانک جام در روابط تجاريبر
از المللـی بایـد   گذاران بـین گوید: تهران براي تشویق سرمایهزند و میدفاعی ایران گره می

 هـاي بالسـتیک دسـت بکشـد،    ایشـات موشـک  آزماز جملـه   ،نده خـود کنثباتبی اقدامات
خوانـد و هاشـمی رفسـنجانی نیـز اعـالم      در داخل برجام را آفتاب تابان مـی  جمهوررئیس

شان شرمنده خواهنـد  يهامنتقدان در پیش خانواده ،نتشر شودیج برجام ماگر نتا ،کندمی
  شد! 

پس  آمریکارفتار به انگلیس حتی فرانسه و چون  ،مقامات کشورياست، شرایط عجیبی 
 !؟شـود مـی  چنـین از برجـام حمایـت   در داخل کشور ایـن ی ، ولکننداعتراض می از برجام
رد که مـردم از آن  منافع دیگري دا آیا برجام که آوردکه این پرسش را پیش می وضعیتی

  اطالع هستند؟بی
  

 الریجانی با مراجع از یکی تلفنی تماس دلیل              ویژه خبر ▼
 طرح بررسی با نمایندگان ماه، اردیبهشت 20 دوشنبه روز علنی جلسه در اینکه وجود با

 کمیسـیون  تـاکنون  کردنـد،  موافقـت  اساسـی  قـانون  85 اصل صورت به اسالمی بانکداري
 گفته بارهاین در آگاه مقام یک .است نداده تشکیل ايجلسه طرح این بررسی براي اقتصادي

 و شده وارد اقتصادي کمیسیون در طرح این نشدن ررسیب براي ايگسترده هايالبی :است
 گفته به .نشد تشکیل اقتصادي کمیسیون در جلسه یک حتی گذشته هفته دلیل همین به

 ،است شده وارد الریجانیشخص آقاي  و مجلس رئیسهتهیئ به اول درجه در فشار این وي
 اسـت،  شـده  شـنیده : کرد تصریح وي .است رویکرد این تغییر از حاکی جدید خبرهاي اما

 و شـده  خواستاررا  طرح این بررسی ،مجلس رئیس با تماس در تقلید عظام مراجع از یکی
آینـده   هفتـه  از اقتصـادي  کمیسیون ه استشد قرار توافقات، آخرین طبق دلیل همین به

 بسـیاري  انتقـادات  روزها این د.کن آغاز را اسالمی جمهوري بانکداري طرح بررسی جلسات
سـود   در زمینـه یکی از این انتقادها شود. می مطرح کشورمان در بانکداري نحوه به نسبت

که  کننددریافت میسود از مردم درصد  35تا  28ها بانک در حالی ؛دریافتی از مردم است
  .تدرصد اس 6تا  4هاي غربی این میزان در بانک


