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اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه عربستانی در رسانه ها 
»ولی  نصر« مشاور ســابق رئیس جمهوری آمریکا در 
توییتی این اقدام را با عنوان »تحریک ایران و تشــدید 
تنش های فرقه ای« توصیف کرد. حاال تعداد بیشتری 
از سیاســتمداران و تحلیلگران مسائل سیاسی حتی 
در تهــران احتماال بــا »ولی نصر« موافقند. شــامگاه 
شنبه زمانی که ســرمای هوای کوه های برفی تهران 
خیابان های پایتخت را به تدریج خالی از رهگذر می کرد، 
شبکه های اجتماعی تصاویری از تجمع جلوی سفارت 
عربستان در خیابان پاسداران تهران را منتشر کردند. 
فقط چند دقیقه طول کشــید تا اخبار تجمع جای 
خود را به تصاویر و فیلم های حمله، به آتش کشیدن 

و تخریب اموال ساختمان سفارت بدهد. 
سردار حسین ساجدی نیا، فرمانده پلیس پایتخت 
در روایت چگونگی حمله به ســفارت عربستان گفته 
است: حوالی ســاعت ۲۰: ۲۲ شنبه شــب عده ای از 
نیروهای خودســر روبه روی سفارت عربستان تجمع 
و مدتی بعد اقدام به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به 
سمت ساختمان سفارت کردند. وی با بیان این که در 
پی این اقدام خسارت هایی به ساختمان سفارت وارد 
شد، گفت: ماموران پلیس از همان دقایق اولیه با این 
اقدام مقابله کردند. تعــدادی از ماموران ما نیز زخمی 
شدند. ساجدی نیا که با ایســنا گفت وگو می کرد، با 
بیان این که تعدادی از نیروهای خودسر حمله کننده 
به سفارت دستگیر شــدند، افزود: عده قلیلی هم وارد 
سفارت شدند که ماموران پلیس اقدام به خارج کردن 

این افراد کردند.
به گفته ساجدی نیا درحال حاضر اوضاع در اطراف 
سفارت عربســتان آرام اســت و ماموران پلیس تا هر 
زمان که الزم باشــد، در محل حضور خواهند داشت. 
رئیس پلیس پایتخت همچنین از شهروندان خواست 
اعتراضات خود را از شیوه های قانونی پیگیری کنند. 
حسینعلی امیری، سخنگو و قائم مقام وزیر کشور نیز 
روز گذشته گفت: متاســفانه شاهد بعضی رفتارهای 
خارج از قانون و مقررات توســط جمعی از کسانی که 
نتوانستند بر احساســات خود غالب شوند، بودیم که 
منجر به خساراتی به ســفارت و کنسولگری کشور 
عربستان شد. امیری افزود: وزارت کشور تاسف خود 
را از آنچه پیش آمد، اعالم می کند. وی یادآور شد: در 
کشور جمهوری اســالمی نقض قانون به منزله نقض 
مقررات شرعی اســت و این گونه اعمال و رفتارهای 
خالف شئونات جمهوری اسالمی قابل قبول و توجیه 
نیست. سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همان طوری 
که ریاســت جمهوری اعالم کردند این گونه رفتارها 
توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری اســالمی 
اســت. وی در ادامه با بیان این کــه معاونت امنیتی 
وزارت کشور و استاندار تهران مسئول اجرای دستور 
وزیر کشور در برخورد با عامالن سفارت و کنسولگری 
عربســتان هســتند، تاکید کرد: امنیت کامل برای 
نمایندگی های سیاسی دولت ها در جمهوری اسالمی 
برقرار است و هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود 
ندارد. امیری یادآور شــد: برای وزارت کشور عالوه بر 
تکالیف قانونی، آموزه های اسالمی مبنی بر حفاظت از 
جان و مال همه کسانی که در خاک جمهوری اسالمی 
به هر عنوان حضور دارند یک امر شــرعی است. حاال 
مســأله ای جدید در رابطه میان ایران و عربستان، دو 
رقیب منطقه ای مطرح شده است. ایران بار دیگر پس 
از 4 سال متهم به کوتاهی در تامین امنیت سفارتخانه 
کشوری دیگر است. 4 ســال پیش و در اقدامی مشابه 
شماری از دانشجویان به ســفارت بریتانیا در تهران 
حمله ور شدند، از دیوار سفارت باال رفتند و بخشی از 
اموال سفارت را از بین بردند. خسارتی که برای ایران 
چندان هم ارزان تمام نشد. هنگامی که کار به پرداخت 
غرامت کشــید تنها در یک قلم خسارت تخریب یک 

تابلوی نقاشی تاریخی 5.5 میلیارد تومان برآورد شد. 
از ســوی دیگر اگرچه هر دو حملــه در اوج تیرگی 
روابط انجام شــد اما به نظر می رسد تجربه تلخ حمله 
به ســفارت بریتانیا که هیچ گاه مانند تسخیر سفارت 
آمریکا از سوی مقامات نظام انقالب دوم خوانده نشد، 
باعث شده است تا واکنش های منفی در سطح نظام به 
این رخداد گسترده تر باشد. برخالف حمله به سفارت 
بریتانیا که مورد حمایت لفظی شماری از سیاستمداران 
و نماینــدگان مجلس هم قرار گرفــت، تا این لحظه 
حمله به ساختمان ســفارت و کنسولگری عربستان 
در تهران و مشــهد واکنش های منفی گسترده ای در 
داخل کشور به دنبال داشته است. فارغ از عکس العمل 
شــدید رئیس جمهوری به این اقدام، عباس جعفری  
دولت آبادی، دادســتان عمومی و انقالب تهران نیز با 
اشاره به حوادث شنبه شب گذشته در مقابل سفارت 

سعودی و تعرض عده ای به ســاختمان این سفارت 
گفت: تا این لحظه 4۰ نفر از کســاني کــه در ورود به 
ساختمان ســفارت مذکور نقش داشتند، شناسایی 
و دستگیر شده اند. دادســتان تهران همچنین اعالم 
کرده که تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد موثر در 
این حادثه ادامه دارد. جعفری دولت آبادی گفته است: 
دستور قضائی براي شناسایی و دستگیری سایر افراد 
در این زمینه صادر شده اســت. پرونده مذکور نیز در 
دادسرای شهید مقدس تهران تحت رسیدگي است. 
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه هم روز گذشته 
گفته است: اقدامی که نســبت به سفارت عربستان 
صورت گرفت، اقدامــی خالف قانون بود که بر همین 
اســاس تعدادی تحت تعقیب قرار گرفته و تعدادی 
دیگر درحال حاضر بازداشت شدند و تعداد دیگری نیز 

درحال شناسایی هستند تا با آنها برخورد شود.
واکنش های خارجی به حمله به سفارت 

عربستان
همزمان با اقدام جنایت آمیز عربستان در اعدام 47 
نفر از مخالفان عقیدتی اش ازجمله آیت اهلل نمر و درست 
زمانی که این کشور به سمت یک انزوای بین المللی و 
حقوق بشری پیش می رفت، به نظر می رسد اقدامات 
خودســرانه معترضان تا حد زیادی به عربستان برای 
به انحراف کشــیدن افکار عمومی جهان از اقدامات 
ضد حقوق بشــری اش در اعدام مخالفان سیاســی 
فرصت داده است. عصر روز گذشته شورای همکاری 
خلیج فارس، شورای علمای عربستان، اردن، دولت و 
پارلمان کویت و امارات متحده عربی حمله به سفارت 
و کنسولگری عربســتان در تهران و مشهد را محکوم 

کردند.
اســماعیل احمدی مقدم، فرمانده ســابق نیروی 
انتظامی پیش از این در تحلیلش از حمله به سفارت 
بریتانیا گفته بود: »حمله به ســفارت گامی به سوی 
بریتانیا بــود، به نظرم این موضوع دامــی بود که آنها 
گســتراندند و خودشــان در را باز کردند چرا که در 
دوالیه و ضد گلوله اســت و تنها از اتاق کنترل هدایت 
و باز می شود. البته معتقدم عده ای افراطی این اقدام را 
کردند چرا که وقتی خودمان در خاکمان جا می دهیم 
باید از آنها حمایت کرده و امنیت شان را تأمین کنیم. 
عده ای رفتند در باغ قلهک و پرچم را پایین کشیدند که 
این کار بسیار زشت بود. وقتی برای دستگیری آنها وارد 
عمل می شدیم، مورد هجوم جریان های دانشجویی 
قرار می گرفتیم. در میدان فردوســی خواهران را جلو 
فرســتاده بودند که ماموران با آنها برخورد نکنند. او 
می گوید: یک نفر از آنها در را باز کرده که این یک توطئه 
بود اما نباید به داخل می رفتیم. دانشجویان ماموران 
را هل می دهند تا وارد ســفارت شوند. وقتی خدمت 
حضرت آقا رسیدم ایشان فرمودند کار بسیار غلطی بود 

و به ضرر ما شد.«
به نظر می رســد ایــن موضوع به مــرور ثابت 
شــده اســت که ضرر نیروهای خودسر بیشتر از 
منفعتشان خواهد بود؛ از حمله به سخنرانی های 
اصالح طلبان در نقاط مختلف کشور تا باال رفتن 
از دیوار ســفارتخانه ها در تهــران تفاوت زیادی 
وجــود دارد و هرچند به طریقی ســوال برانگیز 
چهره ها مشابه است اما هزینه ها شباهتی به هم 

ندارد. 

گپروی خط خبر

»شهروند« از تبعات حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد گزارش می دهد

باز هم حکایت خودسری و خودسرها
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 معاون دبیرکل حزب اتحاد ملت در گفت وگو
با »شهروند«: 

اصالح طلبان با حامیان دولت لیست 
مشترک می دهند 

غالمعلــی دهقان، 
حــزب  ســخنگوی 
اعتدال و توسعه گفته 
همچنان  که  اســت 
عقبــه  معتقدیــم 
اجتماعــی اصالحات 
در پیــروزی آقــای 

روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری  ســال 
9۲ نقش بســزایی داشته اســت و امروز نیز به 
نظر می رسد که دو جریان اعتدال و اصالحات 
حداکثر هم پوشانی را داشته باشند. در همین 
حال؛ حسین کاشــفی، معاون دبیرکل حزب 
اتحاد ملت ایــران در گفت وگو با »شــهروند« 
با تایید این مطلب می گویــد: احتمال این که 
اصالح طلبان با اعتدالیون لیســت مشــترک 

انتخاباتی بدهند، بسیار باالست.
تا چه حد این احتمــال و امیدواری وجود 
دارد که اصالح طلبــان و اعتدال گراها در 
لیســت مشترک  انتخابات مجلس دهم 

بدهند؟
امکان آن بسیار زیاد اســت چون با توجه به 
ضرری کــه نیروهای افراطی به کشــور زدند، 
کســانی که دل در گرو رشــد و توسعه کشور 
دارند، حتما دنبال این هســتند کــه در آینده 
مجلســی شــکل بگیرد کــه در آن اعتدال، 
عقل گرایی، اخالق گرایی و قانون گرایی حاکم 
باشــد، به همین دلیل به نظر می رســد آنچه 
درباره لیســت واحد گفته شــده، ان شــاءاهلل 
عملی می شود. انسجامی که بین اصالح طلبان 
و حامیان دولت دیده می شــود، آنها را به این 
جمع بندی رسانده است که برای نجات کشور 
با یکدیگر همــراه و همدل شــوند همان طور 
که تاکنون نشــان داده اند و به هرچه گفته اند، 
عمل کرده اند، از این پــس با این میثاق نامه ای 
که امضا می کنند، شوراهای استانی تشخیص 
می دهند افرادی که مناسب ترند و می توانند به 
برنامه های مطرح شــده عمل کنند، در لیست 
قرار بگیرند و در این رابطه همه متعهد شده اند 
طبق همین الگو عمل کنند و دیده می شود که 
ان شاءاهلل این وحدت با  درصد باالیی اجرایی و 

عملیاتی خواهد شد.
اصولگرایانــی که در 2ســال گذشــته 
مواضع شــان نزدیک به دولت شده است، 

می توانند در این لیست جا بگیرند؟ 
درحــال حاضر شــاید نشــود گفــت که 
اصولگرایــان معتدل با اصالح طلبــان در یک 
لیســت واحد جا می گیرند یا نه ولی در این که 
اهداف ما به یکدیگر نزدیک است، شکی نیست 
و ما باید قبــول کنیم کــه می خواهیم فضای 
آرامی داشته باشــیم و کشور را از این وضعیتی 
که پیش آمده نجات دهیم. خیلی اشــتراکات 
وجود داد اما این که االن از لیســت مشترک با 
اصولگرایــان معتدل حرف بزنیم شــاید فعال 
 چنین چیزی مطرح نباشــد ولی این موضوع

به حوزه های انتخاباتی بستگی دارد.
در مجموع هدف نخســت ما این اســت که 
افرادی که به قانون بی توجهی کردند و حمایت 
کردنــد یا ســکوت کردند در جریــان اجرای 
برنامه هایی که دولت های نهم و دهم انجام داد، 
طبیعتا بیشترین تالش خواهد شد که این افراد 

دیگر در مجلس آینده حضور نداشته باشند.
آیا درحــال حاضر اصالح طلبــان برای 
جمع بندی لیست ها رایزنی می کنند یا این 
موضوع به بعد از اعالم صالحیت ها موکول 

شده است؟
درست هم همین اســت که باید بگذاریم برای 
وقتی که مشخص شد چه افرادی کامال در عرصه 
باقی می مانند. آن زمان است که باید بحث لیست 
و سرلیست مطرح شود و به جمع بندی برسیم و 
االن هنوز این بحث مطرح نیست. هنوز که چیزی 
مشــخص نیســت ولی باالخره مشخص است 
افرادی که چهره های مورد قبولی هم هســتند، 
حضور دارند اما این که بگوییم االن روی لیســت 
صحبت و نهایی شــده اســت، نه چنین چیزی 
نیست. هنوز فرصت کافی وجود دارد و در آینده 

این کار انجام خواهد شد.
پیش بینی تان از بررسی صالحیت ها در این 

دوره از انتخابات چیست؟
من فکــر می کنم همان طور کــه مقام معظم 
رهبری بحث حق الناس را مطرح کردند، باالخره 
در اینجا هم حتما اعضای شورای نگهبان به این 
مسأله توجه می کنند چون حق الناس فقط بحث 
این نیست که خدای نکرده رأی بخواهد جابه جا 
شود. نماینده مردم باید کســی باشد که بتواند 
تامین کننده حقوق مردم و منافع ملی باشد و اگر 
در این مرحله از انتخابات نیز بی توجهی صورت 
بگیرد همان حق الناس تضییع می شود. از این رو، 
به نظر می رسد که شورای نگهبان در این زمینه 

حتما توجه می کند که حق کسی ضایع نشود.
یعنی اصالح طلبان می توانند امیدوار باشند 
که با نیروهای سطح اول خود در انتخابات 

حضور پیدا کنند؟
باالخره ما باید امید داشــته باشیم که افراد 
کارشــناس و ذیصالح از دانش الزم برخوردار 
باشــند و مقبولیت داشته باشــند و به همان 
چهار مرجعی که قانون گفتــه توجه کنند که 
امیدواریــم در این زمینه کســانی که وظیفه 
اجرایی و نظارتی برعهده دارند، دقت داشــته 

باشند.

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد:

 ۳۸ نفر در حمله
به سفارت عربستان دستگیر شدند

سخنگوی دســتگاه قضا در نودمین نشست 
خبری خود بــه موضوعاتی همچــون برخورد 
با عامالن حمله به ســفارت عربســتان، آخرین 
وضع پرونده بقایی، تبدیل قرار بازداشــت موقت 
زنجانی به قرار وثیقه، بازجویی افراد فتنه و هجمه 
به شــورای نگهبان پرداخت. حجت االســالم 
غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه 
قضا در نودمین نشســت خبری خود با اشــاره 
به حمله به ســفارت عربســتان گفت: حمله به 
سفارت عربســتان خالف قانون و مقررات بوده 
اســت که تعدادی از مرتکبان ایــن اقدام تحت 
تعقیب، شــماری تحت بازداشــت و برخی نیز 
شناسایی شــدند که با آنها برخورد خواهد شد. 
حجت االســالم اژه ای خاطرنشــان کــرد: باید 
براســاس موازین شناخته شــده، حرکت کرد و 
اقدام شب گذشته نســبت به سفارت عربستان 
خالف قانون و مقررات بوده اســت که تعدادی از 
مرتکبان این اقدام تحت تعقیب، شماری تحت 
بازداشــت و برخی نیز شناسایی شدند که با آنها 
برخورد خواهد شد. ســخنگوی دستگاه قضا در 
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در حادثه 
سفارت عربستان چند نفر دستگیر شده اند، گفت: 
کســانی که خالف قانون عمل کنند، بالفاصله 
تحت تعقیب قرار می گیرند و درخصوص حادثه 
سفارت عربستان نیز 38نفر دستگیر شدند. وی 
ادامه داد: من شــنیده ام که دستگیری ها ادامه 
داشــته اما تا کنون 38نفر را به من اطالع دادند. 
اژه ای ادامه داد: کســانی کــه از اهل فتنه مجدد 
فعالیت غیرقانونی خود را شروع کردند که در این 
زمینه برخی احضار و بازجویی شدند. همچنین 
به آنها یادآوری شــد که اگر به این فعالیت خود 
ادامه دهند، برخورد شدیدتری با آنها خواهد شد. 
خبرنگار دیگری درخصوص مطلب توهین آمیز 
یک نشریه علیه موالوردی ســوال کرد و گفت: 
آیا معاون رئیس جمهوری در این زمینه شکایتی 
داشته است یا خیر که اژه ای گفت: هیچ کس حق 
ندارد به هیچ فرد حقیقی و حقوقی توهین کند. 
من آن مطلب را ندیدم و نمی توانم قضاوت کنم 
اما آزادی بیان مستلزم توهین نیست. وی افزود: 
اگر توهین به ســبب وظیفه اداری آن فرد بوده، 
مدعی العموم هم می تواند ورود کند. در غیراین 
صورت اگر خود فرد شکایت کند، حتما موضوع 
دنبال می شود. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به 
سوال خبرنگاری مبنی بر این که موضع دستگاه 
قضا در رابطه با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان 
موادمخدر اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و از 
طرفی می دانیم که قاچاق موادمخدر خانمانسوز 
است و خانواده های زیادی را گرفتار کرده است. 
طی بیش از یک دهه اخیــر 44 درصد از زندانیان 
به صورت مســتقیم به دلیل قاچــاق یا فروش 
موادمخدر و 7۰ درصد به صورت غیرمســتقیم 
در ایــن زمینه محکــوم شــده اند و در زندان به 
سر می برند. سخنگوی دســتگاه قضا گفت: اگر 
قوه قضائیه، مجلس دولت و سازمان های مردم نهاد 
بخواهند این مسأله را بررسی کنند که آیا اعدام ها 
جوابگو بوده یا خیر اشکالی ندارد ولی این که صرفا 
بگوییم اعدام جواب نداده و آن  را برداریم، این حرف 
کارشناسانه نیست و قاچاق را افزایش می دهد ولی 
اگر کسی بخواهد تجدیدنظر کند، درست بوده و 

هر نهادی به این امر وارد شود، حسنه است.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

اعتراضات سراسری مردم عربستان 
دور از ذهن نیست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقبیح 
حمله به کنسولگری و سفارت عربستان سعودی، 
اظهار داشــت: هر پدیــده ای راه حل منطقی و 
مناسب خود را طلب می کند و حرکات افراطی 
و حمله به اماکن دیپلماسی و تخریب و خشونت، 
ادامه راه را ســخت و بحران هــای منطقه ای را 
تشــدید می کند. به گزارش ایرنا، آیت اهلل اکبر 
هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه در دیدار جمعی 
از معتمدین شمیران به اقدام نابخردانه عربستان 
سعودی در اعدام شیخ نمر اشــاره و این جنایت 
را محکوم کــرد. وی ادامه داد: بارها دلســوزان و 
عقالی جوامع بشریت و بزرگان عرصه سیاست به 
حاکمان عربستان هشدار داده بودند که شیخ نمر 
عقبه محکمی در میان مردم دارد. رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام راهپیمایی ها و اعتراضات 
مردم کشــورهای مختلف و به ویژه پاکستان را 
نشانه ای از محبوبیت شــیخ صبوری دانست که 
علیرغم ســال ها زندان، همیشه برای اعتراضات 
خویش از زبان اســتفاده می کرد. رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام غرور عربستان به خاطر 
پول، نفت، ذخیره ارزی و پشتیبانی های آمریکا را 
اشتباه تاریخی آنان برای مصون پنداری دانست و 
گفت: هیچ بعید نیست که مردم عربستان علیرغم 
میل حاکمان سلفی و وهابی به سرکوب، دست به 
اعتراض سراسری بزنند که البته داعش با حضور 
فراوان خویش در آن کشــور، زمینه ای برای این 
کار هم دارد. هاشمی رفسنجانی با تقبیح حمله به 
کنسولگری و سفارت عربستان سعودی و با تأکید 
بر ضرورت همراهی و همکاری همه کشورهای 
اســالمی برای پایان دادن به جنگ و خون ریزی 
و تنش در جهان اسالم، گفت: هر پدیده ای راه حل 
منطقی و مناسب خود را طلب می کند و حرکات 
افراطی و حمله به اماکن دیپلماسی و تخریب و 
خشونت، ادامه راه را سخت و بحران های منطقه ای 

را تشدید می کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز 
در جلسه درس خارج فقه، جنایت بزرگ عربستان سعودی در به 
شهادت رساندن عالم مؤمن و مظلوم، شیخ نمر باقرالنمر را به شدت 
محکوم کردند و با تأکید بر لزوم احســاس مسئولیت دنیا در قبال 
این جنایت و جنایات مشابه سعودی در یمن و بحرین، خاطرنشان 
کردند: بــدون  تردید خون به ناحق ریخته این شــهید مظلوم به 
سرعت اثر خواهد کرد و دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران 
ســعودی را خواهد گرفت. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: این 
عالِم مظلوم نه مردم را به حرکت مسلحانه تشویق می کرد و نه به 
صورت پنهانی اقدام به توطئه کرده بود، بلکه تنها کار او، انتقاد علنی 
و امر به معروف و نهی ازمنکِر برخاسته از تعصب و غیرت دینی بود. 
رهبر معظم انقالب، شهادت شــیخ نمر و ریختن به ناحق خون او 
را خطای سیاسی دولت سعودی خواندند و افزودند: خداوند متعال 

از خون بی گناه نمی گذرد و خون به ناحق ریخته، بســیار سریع 
دامان سیاستمداران و مجریان این رژیم را خواهد گرفت. ایشان با 
انتقاد شدید از سکوت مدعیان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و 
حمایت آنان از رژیم سعودی که خون بی گناه را تنها به خاطر انتقاد 
و اعتراض به زمین  می ریزد، تأکید کردند: جهان اسالم و همه دنیا 
باید نسبت به این قضیه احساس مسئولیت کنند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای آزار و شــکنجه مردم بحرین توسط نظامیان سعودی و 
تخریب مساجد و خانه های آنان و همچنین بیش از 1۰ماه بمباران 
مردم یمن را نمونه های دیگری از جنایات رژیم سعودی خواندند و 
تأکید کردند: کسانی که صادقانه به سرنوشت بشریت و سرنوشت 
حقوق بشر و عدالت عالقه مند هستند، باید این قضایا را دنبال کنند 
و نباید نسبت به این وضع بی تفاوت باشند. رهبرمعظم انقالب 
همچنین افزودند: یقینا شــهید شیخ نمر مورد تفضل خداوند 

خواهد بود و بدون شک دســت انتقام الهی گریبان ظالمانی را 
که به جان او تعــّدی کردند، خواهد گرفت و این همان چیزی 

است که مایه تسلّی است.

ریختن خون شیخ نمر خطای سیاسی بود

رئیس جمهوری: 

 اقدام دولت عربستان محکوم
و در راستای سیاست های فرقه گرایانه است

رئیس جمهوری در پیامی در واکنش به شــهادت شــیخ نمر باقر النمر، این اقدام غیراسالمی 
و غیرانسانی دولت عربســتان را محکوم کرد و در راستای سیاســت های فرقه گرایانه و دامن 
زدن به تروریسم و افراط دانســت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام 

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر اعدام عالم مجاهد، شیخ نمر باقر الّنمر موجی از اندوه و تأسف در بین جوامع اسالمی به وجود 
آورد. اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانســانی که در تعارض آشکار با حقوق بشر و 
ارزش های اسالمی اســت، به خانواده شهید شیخ نمر، علمای اعالم و عموم مسلمانان تسلیت 

عرض می کنم.
تردیدی ندارم که دولت عربســتان با این اقدام غیراســالمی، وجهه خود را در بین کشورهای 
جهان به ویژه کشورهای اسالمی بیش از پیش مخدوش نموده است. چنین اقدامی در راستای 
سیاست های فرقه گرایانه و دامن زدن به تروریسم و افراط در منطقه و جهان بوده که در سال های 
اخیر منجر به بی ثبات کردن منطقه و ایجاد جنگ و درگیری گردیده است. مردم مسلمان ایران 
اگرچه در کنار همه مسلمانان جهان این اقدام غیراسالمی را به شدت محکوم می کنند اما اجازه 
نمی دهند که این جنایت، دستمایه افراد و گروه های خودسر در کشور برای انجام اعمال غیرقانونی 
و هتک حیثیت نظام مقدس جمهوری اسالمی گردد. حرکتی که توسط جمعی افراد افراطی شب 
گذشته در تهران و مشهد صورت گرفت و به وارد آمدن خسارت به سفارت و کنسولگری کشور 
عربستانـ  که شرعاً و قانوناً باید در پناه جمهوری اسالمی ایران در امنیت باشدـ  منجر گردید، 
به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و قبل از هر چیزی توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری 
اسالمی ایران تلقی می شود. همه مسئوالن نظام، عزم قاطع دارند که با این خودسری ها و اعمال 
مجرمانه برخورد جدی شود. از این رو، از وزیر کشور می خواهم که با همکاری قوه محترم قضائیه و 
وزارت محترم اطالعات و با قاطعیت کامل، عامالن این تهاجم را شناسایی و برای اجرای عدالت به 
دستگاه قضائی معرفی کنند تا برای همیشه به این گونه اعمال زشت پایان داده شود و امنیت کامل 
نمایندگی های سیاسی دولت ها در جمهوری اسالمی ایران تضمین گردد. خداوند روح شهید 

شیخ نمر را با شهدای کربال محشور نماید و اسالم و مسلمانان را عزت عنایت فرماید.

 عامالن حرکت های افراطی در تهران و مشهد به دستگاه قضا معرفی شوند

علی خرم، دیپلمات سابق وزارت امور خارجه: 

نظام باید تصمیم بگیرد که صراحتا در برابر این 
اقدامات بایستد

علی خرم، دیپلمات ســابق وزارت امور خارجه در گفت وگو با »شــهروند« تأکید می کند 
که قطعا مســئولیت حفاظت از اماکن دیپلماتیک برعهده کشور میزبان است و اگر کشور 
مورد تهاجم قرار گرفته بخواهــد موضوع را نه از طریق حقوقی کــه از طریق روابط بین 
کشورها حل وفصل کند باید مسئوالن دولتی ایران اعالم کنند که این مسائل پیش آمده 
اراده دولتی نبوده و عده ای جوان از ســر احساســات اقدام به این کار کرده اند. دیپلمات 
سابق وزارت امور خارجه همچنین گفته است که در دادگاه های بین المللی این اقدامات 
قابل پیگیری است. وزارت امور خارجه اکنون بر ســر دوراهی گیر کرده است که چگونه 
هم می توان از موضوع خون بیگناه شیخ نمر دفاع کرد و از سویی ادعاهای عربستان پس 
از این اقدام خودسرانه را هم پاســخ داد. خرم تأکید می کند که به نظر می رسد نظام باید 
تصمیم بگیرد که از این پس در مقابل چنین قانون شــکنی هایی صریحا بایستد. زیرا اگر 
دولت خود این اقدامات را محکوم کند و متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی کند، آنگاه 
راه برای این که عربستان به دادگاه های بین المللی شکایت کند بسته می شود. علی خرم 
تصریح کرده اســت: اگر دادگاه های داخلی متخلفان را مجــازات کند در آن صورت کل 
رخداد به عنوان حادثه تلقی شده و در هر دادگاهی که موضوع پیگیری شود نهایتا منتهی 

به پرداخت غرامت خواهد شد.

رهبر معظم انقالب در جلسه درس خارج فقه:


