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سیاسی

وطن امروز شماره 1686

اخبار
اظهارنظر عجیب مجری انتخابات

وزیر کشور :قرار است روحانی
 8سال رئیسجمهور باشد!

وزیر کش��ور دولت حسن روحانی که در واقع
مس��ؤول اجرایی انتخابات اس��ت در اظهارنظری
عجیب و شائبهبرانگیز گفت قرار است دولت حسن
روحانی  8ساله باشد! عبدالرضا رحمانیفضلی در
گفتوگو با پایگاه اطالعرسانی دولت در پاسخ به
سوالی درباره آماده شدن گزارش تفریغ از عملکرد
 2ساله وزارت کشور و اینکه تاکنون که عمر دولت
به نیمه رس��یده چقدر از اهداف و برنامههای این
وزارتخانه عملیاتی ش��ده است؟ گفت :البته عمر
این دولت ،به نیمه نرسیده ،یکچهارم آن سپری
شده! آقای روحانی قرار است  8سال رئیسجمهور
باش��ند! ما ب��ه  70درصد برنامههای��ی که اعالم
کردیم ،رس��یدهایم .من این گ��زارش را حتما به
دولت میدهم و امی��دوارم دیگر وزرا هم گزارش
تفریغ برنامههایش��ان را ارائه دهند .من چون در
دیوان محاس��بات بودم ،چنین گزارشی را تدوین
ک��ردم .به گزارش «وطن ام��روز» ،این اظهارنظر
رحمانی فضلی درحالی اس��ت که حسن روحانی
روز شنبه در نشست خبری خود گفت انتخاباتها
همیش��ه س��الم بوده اما آنها در دولت یازدهم به
گونهای عمل خواهند کرد که «سالمت انتخابات»
برای مردم کامال محس��وس باش��د! اینکه تاکید
رحمانیفضلی بر ق��ول و قرارهایی که میخواهد
حسن روحانی را یک بار دیگر رئیسجمهور کند
تا چه اندازه بر احساس سالمت انتخابات مورد نظر
روحانی منطبق اس��ت ،موضوعی است که خود
آقای��ان دولتی باید درباره آن گزارش دهند .البته
این اظهارنظر مجری انتخابات در دولت روحانی
ب��رای آن ع��ده از حامیان بهانهج��وی دولت که
همواره بهانه سالمت انتخابات را پیش کشیدهاند
نیز میتواند درسآموز باشد!

در کمیسیون برجام مناظرهای
برگزار نمیشود

س��خنگوی کمیس��یون ویژه برجام مجلس
ش��ورای اس�لامی گف��ت در کمیس��یون برجام
مناظ��رهای برگ��زار نمیش��ود .سیدحس��ین
نقویحس��ینی درباره جلس��ات ام��روز و فردای
این کمیس��یون به فارس گفت :با توجه به اینکه
جلس��ات کمیس��یون در هفته جاری به صورت
متوالی در روزهای دوش��نبه و سهش��نبه برگزار
میش��ود در  2هفته آتی نیز نسبت به برگزاری
 3جلسه در هر هفته مبادرت میورزیم .وی افزود:
مقرر ش��د جلس��ات این هفته با حضور اعضای
تی�� م مذاکرهکننده فعلی و س��ابق صورت گیرد.
سخنگوی کمیس��یون ویژه برجام مجلس درباره
برخی اظهارات درباره مناظره  ۲تیم مذاکرهکننده
کنونی و سابق نیز واکنش نشان داد و تصریح کرد:
برخیه��ا از مناظره  ۲تیم مذاکرهکننده صحبت
کرده بودند که الزم است گفته شود کمیسیون به
هیچ عنوان چنین هدفی را دنبال نمیکند.

توافق باید به پارلمان بیاید

نماینده حامی دولت و عضو کمیس��یون ویژه
برجام مجلس شورای اسالمی گفت :طبق مصوبه
مجلس توافق باید به پارلمان آمده ،نمایندگان آن
را بررس��ی کرده و آن��گاه نظر خود را اعالم کنند.
مسعود پزشکیان با بیان اینکه بحث تصویب توافق
هس��تهای در مجلس را تبدیل به قانون کردند و
حال طب��ق آن( ،توافق) باید به مجلس بیاید ،به
فارس گفت :من ب��ا این موضوع مخالف بودم اما
مجلس با اکثریت آرا این مساله را مصوب کرد .وی
افزود« :نمایندگان مصوب کردند توافق هستهای
باید به مجلس بیاید یعنی توافق به مجلس آمده،
نمایندگان آن را بررسی کرده و آنگاه نظر خود را
اعالم کنند».

ایراد شورای نگهبان به زمانبندی
برگزاری الکترونیک انتخابات

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان
از ایراد شکلی شورای نگهبان به جدول زمانبندی
انتخابات الکترونیک خبر داد و گفت این جدول
ب��رای رف��ع ایراد به وزارت کش��ور عودت ش��ده
ک رهپیک در گفتوگو با تسنیم از
است .س��یام 
واصل شدن جدول زمانبندی برگزاری انتخابات
الکترونیک از س��وی وزارت کش��ور به ش��ورای
نگهب��ان خب��ر داد و گف��ت :ج��دول زمانبندی
برگ��زاری انتخابات الکترونیک از وزارت کش��ور
به ش��ورای نگهبان آمده است ،اما بهدلیل اینکه
اشکاالتی داشته ،آن را به وزارت کشور برگرداندیم
تا اصالح کنند .وی به اشکاالت جدول زمانبندی
برگزاری انتخابات الکترونیک که از س��وی وزارت
کشور به ش��ورای نگهبان اعالم شده است ،اشاره
ک��رد و افزود :این جدول زمانبندی اش��کاالتی از
جهت تاریخ و ش��کلی داش��ت که قرار شد آن را
اصالح و دوباره به شورای نگهبان ارسال کنند.
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اخبار

سخنگوی قوهقضائیه :در بازرسی از زندان اوین
 30سکه طال و یک تلفن همراه از مهدی هاشمی کشف شد

به وحدت اصولگرایان امیدوارم

صرافی رفسنجانی!

گروه سیاس�ی :پس��ر جنجالی خاندان پرحاش��یه
هاشمی رفسنجانی باز هم خبرساز شد .به گزارش
«وطن امروز» ،مهدی هاش��می ک��ه خاندانش در
هنگام عزیمت او به زندان یک فیلم هندی تمامعیار
برایش ب��ازی کردند و در نقش ی��ک قهرمان وارد
ندامتگاه شد؛ در زندان وسایلی به همراه خود داشت
که کش��ف آنها میتواند باز ه��م ماهیت این فرد را
نزد افکار عمومی بیشتر روش��ن کند! روز گذشته
سخنگوی قوهقضائیه خبر داد در بازرسی از بندهای7
و  8اوین 30 ،عدد سکه طال از مهدی هاشمی کشف
شد .براساس اظهارات حجتاالسالم محسنیاژهای
ب��ه همراه این  30س��که ،یک ع��دد تلفن همراه و
س��یمکارت نیز کشف ش��د .در هشتادوچهارمین
نشست خبری سخنگوی قوهقضائیه ،خبرنگار فارس
خطاب به محسنی اژهای گفت :در هفتههای اخیر
اخباری منتشر شده مبنی بر بازرسی از زندان اوین
بوی��ژه بند  7این زندان که مهدی هاش��می در آن
دوران محکومیت خود را سپری میکند و در همین
بازرسیها تعدادی وسایل غیرمجاز کشف شده ،آیا
شما این خبر را تایید میکنید یا نه؟ در صورتی که
تایید میکنید این وسایل چگونه وارد زندان میشود
که اژهای در پاسخ گفت :طبق ضوابط زندان معموالً
بازرسیها به صورت سرزده یا با تمهیداتی که از قبل
اندیشیده شده صورت میگیرد .سخنگوی دستگاه
قضا تصریح کرد :گاهی از برخی بندها بازرسیهایی
به عمل میآید و در آنجا وس��ایل غیرمجازی پیدا
میش��ود که بالفاصل��ه رفع میش��ود و گاهی هم
ی صورت
زندانیان سر و صدا میکنند که چرا بازرس 
میگی��رد در حالی که اگر این کار انجام نش��ود با
همان وس��ایل مرتکب جرم میشوند و مجددا ً هم
خودش��ان و هم ما را دچار مشکل میکنند .وی با
تایید خبر بازرس��ی از زن��دان اوین گفت :در هفته
گذش��ته از بن��د  7و  8این زندان بازرس��ی صورت
گرف��ت و طبق گزارش��ی ک��ه ارائه ش��د از مهدی
هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با سیمکارت و

گروه سیاس�ی :همزمان با ورود فیلیپ هاموند وزیر
خارج��ه انگلیس به ای��ران ،نگرانیه��ای امنیتی از
بازگشت دارودسته انگلیسیها به ایران افزایش یافت.
در این میان برخی صاحبنظران معتقدند بازگش��ت
انگلیسیها ،این بار متفاوت از گذشته است و چون
این بازگشت ،پس از توافق هستهای صورت گرفته،
بنابرای��ن باید به دنبال ردپای آمریکا در بازگش��ایی
سفارت انگلیس در ایران گشت.
ب��ه گزارش «وطن ام��روز» ،همان زمان برخی
تحلیلگران اظهار داش��تند بازگش��ت انگلیسیها،
پروژه نفوذ آمریکا در ایران را تس��هیل و تس��ریع
میکند .این موضوع اکنون مورد اش��اره هفتهنامه
اکونومیس��ت هم قرار گرفته است .اکونومیست در
مقالهای گزارش داده اس��ت که انگلیسیها ،عامل
رابطه ایران با آمریکا خواهند بود و سفارت انگلیس
در ایران ،دروازه ورود آمریکاس��ت! اکونومیست در
این مقاله با اش��اره به سفر اخیر مقامات انگلستان
به ایران نوش��ت« :این اقدام بس��یار نمادین بود و
مقامات انگلیس برای اینکه مانند دیگر کشورهای
غربی سراسیمه هستند تا روابط این کشور را با ایران
از س��ر بگیرند ،بعد از حصول توافق هستهای فورا
به تهران آمدند .انتظار میرود بیش��تر تحریمهای
ضد ایرانی در طول چند ماه برداش��ته ش��وند و با
بازگش��ایی س��فارتها روابط تازهای میان ایران و
انگلی��س برقرار خواهد ش��د» .به گزارش نس��یم،
اکونومیس��ت ادامه داد« :هیچک��س اینطور فکر
نمیکند که بازگشت انگلیس به ایران یک بازگشت
عادی مثال مانند ورود انگلیس به دیگر کشورهای
اروپایی باشد .شعارهایی که بر دیوار سفارت انگلیس
در تهران باقیس��ت ،نشان از غیرعادی بودن روابط
انگلیس و ایران دارد» .نویس��نده یادآور شده وقتی
 4س��ال پیش عدهای به سفارت یورش بردند روی
دیوار و در کنار عکس ملکه انگلیس عبارت مرگ بر
انگلیس را نوشتند که همچنان بر دیوارهای سفارت
گروه سیاس�ی :نفت اوپک روز گذشته به ازای هر
بش��که  42دالر داد و ستد ش��د .بهگزارش «وطن
امروز» ،هفته گذش��ته هر بشکه نفت اوپک تا 39
دالر نیز افت قیمت داش��ت .این افت شدید قیمت
نفت از  2س��ال گذشته ش��دت گرفت و طی این
مدت ،هر بش��که نفت اوپک ح��دود  60دالر افت
قیمت داشته است.
توطئه بودن این ماجرا زمانی مطرح شد که وزیر
وقت خارجه عربستان سعودی ،در حاشیه یکی از
مذاکرات هستهای ایران و  5+1با جان کری دیداری
محرمانه داش��ت و پس از آن روند کاهش ش��دید
قیمت نفت کلید خورد به گونهای که عربستان به
عنوان محور جریان مخالف کاهش تولید در اوپک،
با اصرار بر عدم کاهش تولید نفت ،سبب شد قیمت
ای��ن فرآورده با ارزش بش��دت افت کند و این افت
 60درصدی برای ایران که تحت تحریم نفتی نیز
بود ،بس��یار پرهزینه شد به گونهای که هم حسن
روحان��ی رئیسجمهور و هم علی الریجانی رئیس
مجلس شورای اسالمی ،به مقامات سعودی هشدار

س��که طال اعم از ربعسکه ،نیمسکه و سکه گرمی
کش��ف ش��د .معاون اول قوهقضائیه ب��ا بیان اینکه
نمیتوان گفت س��که غیرمجاز است ،گفت :ممکن
است سکه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن
همراه غیرمجاز اس��ت .وی تأکید کرد :همچنین از
برخی دیگر از زندانیان هم تعدادی وسایل غیرمجاز
از جمله گوش��ی موبایل و فلشمموری کشف شد.
وی همچنین درباره رد مال و پرداخت جزای نقدی
در پرونده مهدی هاشمی ،گفت :اینگونه مسائل را
دادسرا اجرا میکند و پیگیری آن نیز با دادسرا است.
اظهارات حجتاالس�لام اژهای درباره کش��ف سکه
طال و س��یمکارت از مهدی هاشمی میتواند منشأ
اقدامات جدید تنبیهی نس��بت به این مجرم باشد.
حم��ل تلفن همراه در زن��دان یک اقدام غیرقانونی
است و قاعدتا باید مجازاتی بر مجرم نیز اعمال شود.
این به این معناس��ت که مهدی هاشمی به خاطر
حمل تلفن همراه باید مجددا مجازات شود .از سوی
دیگر از فردی که به جرم دریافت رش��وه اکنون در
زندان است 30 ،سکه طال کشف شده است .طبیعی
است در چنین شرایطی شائبههای زیادی نسبت به
فردی که رفتار ناسالم اقتصادی داشته است ،مطرح
میشود بویژه اینکه این  30سکه طال قرار بوده است
در ازای چه خدماتی خرج شود؟!

■■دستگیریفتنهگرفراری

حجتاالس�لام اژهای در ادامه نشست خبری
دیروز به  2متهم جاسوسی آمریکا و اسرائیل اشاره
کرد و گفت :این  2نفر در دادگاه انقالب اس�لامی
تهران به  10س��ال حبس محکوم شدهاند .اژهای
درباره یکی از مجرمین فتنه  88که به طور غیابی
محکوم شده بود ،گفت :برای این فرد به طور غیابی
حکم صادر ش��ده بود اما ای��ن فرد فراری بود و در
هفتههای اخیر در داخل شناسایی و دستگیر شد
که هماکنون رسیدگی به پرونده وی دنبال میشود.
وی در ادامه اظهار داش��ت :پرونده دیگر مربوط به
وکیلی اس��ت که به عنوان بررس��ی پرونده موکل

دبیر کل جمعیت ایثارگران گفت :دشمنان
داخل و خارج تالش میکنند انسجام و وحدت
اصولگرایی ش��کل نگیرد و اصولگرای��ان باید با
وحدت ،صبوری و تدبیر این وحدتی را که شکل
گرفته پایدار پیش ببرند .به گزارش مهر ،حسین
فدایی در اجالس سراس��ری دبیران اس��تانی 3
تشکل جبهه پایداری انقالب اسالمی ،جمعیت
ایثارگران انقالب اسالمی و حزب موتلفه اسالمی
با تاکید بر ضرورت وحدت اصولگرایان در شرایط
فعلی کش��ور اظهار داشت :ما راهی جز اینکه با
هم باشیم و با هم کار کنیم نداریم .اصولگرایان
باید در انتخابات آینده و در مقابل رقبا ائتالف و
وحدت داشته باشند .فدایی تصریح کرد :دشمنان
داخل و خارج تالش میکنند انسجام و وحدت
اصولگرایی ش��کل نگیرد و اصولگرای��ان باید با
وحدت ،صبوری و تدبیر این وحدتی که ش��کل
گرفته را پایدار پی��ش ببرند .دبیر کل جمعیت
ایثارگران بیان داشت :خوشبختانه فضای همدلی
میان اصولگرایان فضای بسیار خوبی است و من
به وحدت اصولگرایان امید بسیاری دارم.
خود به دادسرا مراجعه کرده بود و مخفیانه برگهای
از پرونده برداش��ته ،دستکاری کرده و میخواست
دوب��اره به ص��ورت مخفیان��ه وارد پرونده کند که
مأموران متوجه میشوند و ایشان تحتتعقیب قرار
میگیرد و باید گفت این کار کار زشتی است .اژهای
در ادامه درباره پرونده متهمان سیگار مارلبرو اظهار
داشت :دادگاه این متهمان مشخص شده و پرونده
این افراد به دادگاه ش��ماره  1065دادگاه عمومی
تهران ارجاع شده که هماکنون وقت نظارتی دارد.
اژهای در ادامه به شایعهای که در بعضی از سایتها
و بویژه س��ایتهای ضد انقالب منتشر شده اشاره
کرد و گفت :در این س��ایتها شایعه شده معاون
حفاظت اطالعات قوهقضائیه فردی به نام احمدی
دستگیر ش��ده است .سخنگوی قوهقضائیه با بیان

هفتهنامه اکونومیست حضور فیلیپ هاموند در ایران را ارزیابی کرد

سفارت انگلیس دروازه ورود آمریکا

این که این ادعا کذب محض اس��ت ،گفت :لیکن
در یکی از اس��تانهای غرب کشور فردی که خود
را منتسب به برادر فالنی در قوهقضائیه کرده بود،
دس��تگیر شده و در بازداشت است اما اسم آن فرد
احمدی نیست و ربطی به حفاظت قوهقضائیه نیز
ندارد .در ادامه نشست خبری سخنگوی قوهقضائیه،
یکی از خبرن��گاران درباره آخرین وضعیت پرونده
محمدعلی طاهری ،س��رکرده عرفانحلقه س��وال
کرد که اژهای گفت :اتفاق جدیدی نیفتاده و بعید
میدانم حکم وی تایید شده باشد .وی درباره اعالم
رضایت خانواده شهید خلیلی و انصراف از قصاص
مته��م پرونده گف��ت :از باب ش��خصی کار متهم
تمام ش��ده اما از جنبه عمومی جرم ممکن است
آزاد نشود.
تصریح کرد« :این مس��اله تناقضآمیز اس��ت که
بدنامی انگلیس در ایران میتواند به س��ود باش��د.
ممکن اس��ت انگلیس نفوذ اقتص��ادی کمتری از
آلمان یا فرانسه [در ایران] داشته باشد اما همچنان
این انگلیس است که دروازه ورود آمریکاست» .یک
تحلیلگر ایرانی مقیم انگلیس به اکونومیست گفته
است« :ایران انگلیس را مانند واسطهای برای عادی
کردن روابطش با آمریکا میداند .این نزدیکترین
روش برای برافراشتن پرچم آمریکاست».
■■هاموند :به  28مرداد نگاه نکنید!

باقی است .اکونومیس��ت در ادامه اذعان کرد ،برای
دهههای متمادی ش��رکت نفتی «آنگلو-پرشین»
استخراج نفت ایران را انحصاری کرده بود ،از سوی
دیگر بعد از آنکه مصدق در س��ال  1950میالدی
( 1329شمس��ی) صنعت نفت ایران را ملی کرد،
انگلیس برای براندازی محمد مصدق که قانونی و
طی انتخابات به نخستوزیری رسیده بود در ایران
مداخالتی کرد ت��ا وی را از قدرت برکنار کند .این
خاطرات هم��واره در ذهن ایرانی��ان باقی مانده و
انگلیس کشوری بدجنس در ذهن ایرانیان است و در
ایران معموال بعد از آمریکا که شیطان بزرگ است،
انگلیس معموال ش��یطان کوچک معرفی میشود.
این مقاله افزود« :اما اکنون که دوباره این  2کشور با
یکدیگر در حال گفتوگو هستند ،ایران با جمعیت
 80میلیونی فرصتهای اقتصادی را برای انگلیس
فراهم میکند .به همین دلیل هاموند با همراهی 7
هیأت از بزرگترین شرکتهای اقتصادی انگلیس
به ایران س��فر ک��رد و ایرانیها ه��م میخواهند با
به دس��ت آوردن فن��اوری ،کش��ور و اقتصاد خود

را بازس��ازی کنند و بس��یار مش��تاق هس��تند از
شرکتهای انگلیسی کمک بگیرند» .در ادامه مقاله
آمده است« :پیش از اعمال تحریمها ،انگلیس یکی
از  3کش��ور برتر در تجارت با ایران بود اما در طول
س��الهای اخیر ،دادوس��تد میان  2کشور به طور
چش��مگیری کاهش یافته است .دلیل این کاهش
اعمال سرسختانه تحریمها از سوی انگلیس علیه
ایران است» .اکونومیس��ت ادامه داد ،شرکتهای
انگلیس��ی میتوانن��د در بخشهای متع��ددی از
ساختوس��از و معماری در فرودگاه و بنادر گرفته
تا ش��رکتهای مهندس��ی و در زمینه نفت و گاز
در ایران حضور داش��ته باشند .در ادامه مقاله آمده
اس��ت« :ایرانیان نیز مشتاق هستند به بازار بیمه و
سرمایه لندن دسترسی داشته باشند البته این امر
برای بانکهای انگلیسی همراه با دلواپسی خواهد
بود چون باید این معامالت تازه را با درخواستهای
آمریکاییها هماهنگ کنند بنابراین در این مقطع
انتظار میرود شرکتهای انگلیسی با احتیاط درباره
ای��ران پیش روند» .در انتهای مقاله اکونومیس��ت

هر بشکه  42دالر

وزیر دفاع :جنگ نفتی توطئه آمریکاست
دادند این اقدام آنها را فراموش
نخواهن��د کرد .با ای��ن حال اما
اکنون و پس از توافق هستهای
ایران و  5+1باز هم روند کاهش
قیمت نفت ادامه یافته و هفته
گذشته هر بش��که نفت اوپک
به قیمت  39دالر فروخته شد!
سردار حسن دهقان ،وزیر دفاع
جمهوری اسالمی ایران میگوید
این کاهش قیمت نفت ،توطئه
آمریکاییها اس��ت و عربستان س��عودی میداندار
این توطئه اس��ت .سرتیپ دهقان دیروز در مراسم
صبحگاه س��تاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی
با گرامیداش��ت هفته دولت و نام و یاد ش��هیدان
رجایی و باهنر ،گفت :ما امس��ال در کشور شرایط

س��ختی را تجربه میکنیم زیرا
نظام سلطه در سلسله اقدامات
و توطئههای��ی که علیه انقالب
اس�لامی انجام داده است ،تمام
تالش خود را ب��ه کار گرفته تا
سختترین شرایط را بر کشور
م��ا تحمیل کن��د ،اگرچه ملت
همیش��ه در صحنه ای��ران در
نهایت طرف پی��روز هر نبردی
خواهد بود .سردار دهقان سپس
افزود :اخیرا آمریکا با میدانداری عربس��تان جنگ
نفتی را به راه انداخته است و باعث شده درآمدهای
نفتی بش��دت کاهش و به  40دالر یا کمتر برسد
و در عین حال دس��تیابی به س��رمایه و دانش را از
خارج مرزها بشدت محدود کردهاند البته ملت ایران

«فیلیپ هاموند» در س��فر  2روزه خود به ایران
گفتوگویی با شبکه خبر داشت .او در این گفتوگو
وقتی در مقابل س��وال مجری درباره نقش انگلیس
در کودتای  28مرداد قرار گرفت ،گفت این موضوع
مربوط به گذشته است و باید به آینده فکر کرد! وی
گفت :نمیتوانیم آنچه که در گذش��ته اتفاق افتاده
را برگردانی��م و تاریخ را بازنویس��ی کنیم؛ باید رو به
جل��و حرکت کنیم و به دنبال برقراری روابط مثبت
در قرن  21باش��یم .وی افزود :این مربوط به گذشته
اس��ت ،باید رو به جلو حرکت و به آینده نگاه کنیم؛
هدف از بازگشایی سفارتهای ما در لندن و تهران و
گفتوگوها آن است که به جای گذشته ،به آینده نگاه
کنیم .هاموند بیان داشت :اتفاقات بسیاری در گذشته
رخ داده اس��ت ،ایران و بریتانیا تاریخ بسیار پیچیده
و طوالنی دارند ،نمیتوانیم آنچه را که در گذش��ته
اتفاق افتاده برگردانیم و تاریخ را بازنویسی کنیم؛ به
ج��ای تمرکز روی وقایعی ک��ه در قرن  20یا حتی
قرن  19رخ داده است ،باید رو به جلو حرکت کنیم
و ب��ه دنب��ال برق��راری روابط مثبت در ق��رن  21و
آینده باشیم .وزیر خارجه انگلیس گفت :از دید من
تاریخ چیزی اس��ت که وج��ود دارد اما میخواهیم
روابط نوین و علمی میان ایران و بریتانیاینوین برقرار
کنیم و این بس��یار متفاوت از بریتانیای س��الهای
 1950میالدی است.
تم��ام محدودیتها را به فرصت و آنها را تبدیل به
اقتدار و توس��عه کرده و هیچگاه آنان قادر نخواهند
بود ملت ایران را از مس��یر عزت و استقالل خود
دور کنند .وزیر دفاع افزود :امروز در محیط پیرامونی
جمهوری اس�لامی ایران ،آمریکا و اسرائیل با علم
کردن و حمایت ،پش��تیبانی ،آموزش و پوش��ش
تبلیغات��ی از تروریس��تهای اج��ارهای درصدد
برقراری تس��لط بر کش��ورهای اسالمی و تحقیر
آنها هستند .س��ردار دهقان گفت :برخی کشورها
به صورت ناباورانه ،غیرانسانی و ددمنشانه دست به
کشتار کودکان ،زنان ،جوانان و نسلکشی و از بین
بردن همه زیرساختهای اقتصادی کشورها زده و
در این میان تنها حامی این ملتهای مظلوم ملت
ایران و جمهوری اس�لامی ایران است .وزیر دفاع
افزود :حمایت جمهوری اسالمی ایران از کشورهای
مظل��وم ،زمینه ادامه فعالیتها علیه تروریس��م را
فراهم میکند و ما مصرانه به حمایت از مقاومت و
تمام کشورهای تحت سیطره ظلم و تبعیض ادامه
خواهیم داد.

حامیان توافق
به روابط با اسرائیل رسیدند!

القای وجود اش��تیاق برای ایجاد رابطه میان
رژیم جعلی صهیونیستی و کشور ایران ،پروژهای
اس��ت که از س��الهای گذش��ته و تحت عنوان
کمپین دوس��تی مردم ایران و اس��رائیل ،تالش
کرده است عادیس��ازی روابط ایران با این رژیم
جعلی را موضوعی مطلوب و مورد مطالبه در هر 2
طرف این ماجرا معرفی کند اما نکته سوالبرانگیز،
تالش برای ایجاد تصویر غیرواقعی این اشتیاق در
مردم ایران از سوی برخی رسانههای داخلی است.
نکته قابل تامل اینکه این اشتیاق دروغین از سوی
کسانی تبلیغ میشود که حامیان سرسخت توافق
هس��تهای با آمریکا هستند .به گزارش رجانیوز،
روز چهارشنبه ۴ش��هریور وبسایت خبر آنالین
ک��ه گردانندگان پیش��ین آن ،مس��ؤوالن اصلی
اطالعرس��انی دولت یازدهم هس��تند ،خبری را
با عنوان «اینجا محل تاس��یس سفارت ایران در
اسرائیل است /تابلویی که عدهای یهودی در تلآویو
نصب کردند» منتشر کرد و در متن خبر ،به نقل
از روزنامه جمهوری اس�لامی نوشت« :گروهی از
یهودیان ساکن س��رزمینهای اشغالی یک تابلو
که روی آن پرچمهای جمهوری اسالمی و رژیم
صهیونیستی کنار همدیگر قرار گرفتهاند را در یکی
از خیابانهای اصلی تلآویو نصب و آرزوی برقراری
رواب��ط میان تهران و تلآویو را کردهاند .آنها روی
این تابلوی بزرگ نوشتهاند بزودی سفارت ایران در
این مکان افتتاح خواهد ش��د» .در بخش دیگری
از این یادداش��ت با اشاره به توافق هستهای آمده
است« :از  ۲۳تیر که توافق هستهای میان تهران
و  6قدرت جهانی اعالم شد ،بهرغم مخالفتهای
مکرر نتانیاهو ،نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی
تعدادی از س��اکنین س��رزمینهای اش��غالی به
حمایت از این توافق پرداخت��ه و آرزوی برقراری
روابط میان تهران و تلآویو را کردهاند! این گروه از
ساکنین رژیم صهیونیستی که خود را دوستداران
صل��ح مینامند عام�لان نصب تابلوی یادش��ده
هستند .مسؤوالن جمهوری اسالمی همواره تاکید
کردهاند رژیم صهیونیستی را نامشروع میدانند و
هرگز آن را به رسمیت نخواهند شناخت» .این در
حالی است که پس از انتشار این گزارش که در آن
صحبت از اشتیاق برای برقراری ارتباط با اسرائیل
به عنوان یک خواسته مردمی! تبلیغ شده است،
نظراتی از خوانندگان تایید شده که تکمیلکننده
پازل عادیسازی روابط با رژیم جنایتکار و جعلی
اسرائیل است .البته این رپرتاژ خبری خبرآنالین
در قس��مت نظرات نیز مورد استقبال بیبیسی
فارس��ی ،شبکه سلطنتی انگلس��تان واقع شد و
این ش��بکه در خط خبری خ��ود در یک گزارش
تصویری از انتش��ار چنین نظراتی در این سایت
استقبال کرده و با خواندن چند نظری که موافق
ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی بوده ،این اقدام را
جسورانه تلقی میکرد.

وزیر اطالعات :تصحیح نقلقول از
رهبر انقالب وظیفه اخالقی بود

س��ید محمود علوی وزیر اطالع��ات درباره
اطالعیه خود مبنی بر تصحیح نقل قول از رهبری
به ایرنا گفت :اینجانب وقتی از طریق سایتهای
منتقد ،متوجه این اشتباه برداشت در نقل مطلب
از مقام معظم رهبری ش��دم وظیفه شرعی خود
دانس��تم حقیقت امر را با م��ردم بزرگوارمان در
میان بگذارم و چون این اشتباه برداشت در برنامه
تلویزیونی اتفاق افتاده بود ،وظیفه اخالقی دیدم
که از آن طریق مردم شریف کشور در جریان قرار
گیرند؛ لذا به دفتر خود دستور دادم با صداوسیما
هماهنگ کنند ک��ه از آن طریق حقیقت امر به
استحضار مردم برسد.

