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سیاسی

وطن امروز شماره 1689

امنیت
با پیام سرلشکر جعفری صورت گرفت

در واکنش به کشف صرافی رفسنجانی در اوین عفت مرعشی مسؤوالن قضایی را به باد ناسزا گرفت

آغاز رزمایش بزرگ
«اقتدار ثاراهلل(ع)» در تهران

رزمای��ش اقتدار ث��اراهلل(ع) با پیام س��ردار
سرلش��کر محمدعلی جعف��ری ،فرمانده کل
سپاه آغاز شد .به گزارش «وطن امروز» ،سردار
سرلشکر محمدعلی جعفری ،فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی با پیامی آغاز رزمایش
اقتدار ثاراهلل(ع) را اعالم کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمهتعالی

از :فرماندهی رزمایش اقتدار ثاراهلل(ع)
ب��ه پ��اس ارادت و اطاع��ت مح��ض
از فرمان��ده واقع��ی رزمای��ش ،حض��رت
0
بقی��ه0اهلل االعظ��م جلاهللتعالیفرجهالش��ریف

جه��ت س�لامتی آن حض��رت با اع�لام پیام
رزم و ش��روع رزمایش هرک��دام از رزمندگان
 19صلوات به برکت «بسماهللالرحمنالرحیم»
ختمنمایید.
فرماندهی قرارگاه ثاراهلل(ع) تهران
سرلشکرپاسدارمحمدعلیجعفری

همزم��ان نماینده ولی فقیه در س��پاه تهران
بزرگ درباره رزمایش اقتدار ثاراهلل(ع) گفت :بسیج
در هم��ه عرصهها حضور مقتدر داش��ته و دارد و
این رزمایش وحدت ،انس��جام و اقتدار جمهوری
اس�لامی ایران را به جهانیان نش��ان خواهد داد.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم عبدالعلی گواهی
گفت :برگزاری این رزمایش فضای ارزش��مندی
ب��ه وجود میآورد ،چراکه نیروهای بس��یجی که
حافظان و وارثان اصلی این انقالب و نظام هستند
در آن حض��ور دارند .وی ادام��ه داد :این رزمایش
و همه رزمایشهایی که بسیج و نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی برگزار میکنند برای دوستان
ما پیامآور صلح و امنیت و برای دشمنان پیامآور
وحش��ت و ترس است .گواهی این رزمایشها را
حاوی پیامهای مختلفی دانس��ت و اظهار داشت:
یک��ی از مهمترین دس��تاوردهای این رزمایشها
وحدت داخلی است ،بسیجیان ما با این رزمایش
میخواهند وحدت ،آمادگی و همچنین پایداری و
بیداری خود را در برابر دشمنان به نمایش بگذارند.
شوخی کردم

دولت برای مجلس آینده
مهرهچینی نکرده اما...

رئیس ستاد انتخابات استان تهران میگوید
دولت روحانی برای مجلس آینده مهرهچینی
نمیکند! سیدش��هابالدین چاوشی ،در پاسخ
به این سوال که برخی معتقدند دولت با برخی
اقدامات و س��خنانی که مطرح کرده به دنبال
حمایت از جریان سیاس��ی خاص در انتخابات
مجلس است ،نظر شما چیست؟ به فارس گفت:
دولت تدبیر و امید هیچ اشاره پنهان و آشکار به
مسؤوالن امر درباره جریانسازی برای انتخابات
نداشته است ،با اطمینان عرض میکنم دولت
درصدد مهرهچینی برای مجلس نیست .البته
آرزوی قلبی هر جریان و هر کسی که فکر خود
را برای اداره کش��ور مناسبتر میداند انتخاب
ش��دن همفکران خ��ود در جایگاههای قانونی
تصمیمگیری در عرصه قدرت سیاس��ی است
اما دولت بهرغم این اش��تیاق که معتقد است
مجلس باید توس��ط نخبگان سراسر کشور با
مش��ی اعتدالی و پرهیز از افراط و تفریط اداره
ش��ود این ام��ر را حق مش��روع و قانونی ملت
میدان��د و هیچ گزینه خاص��ی مورد حمایت
دستگاههای دولتی نیست.
شایعه

پاسخ دادستان تهران پیرامون
شایعات اوین

اخی��را برخ��ی س��ایتهای
معاند و ضد انقالب ش��ایعاتی
را درب��اره خدابخش��ی ،دادیار
دادس��را و سرپرس��ت دای��ره
نظ��ارت ب��ر زن��دان اوی��ن و
تعلی��ق وی از س��متش مطرح ک��رده بودند که
جعفریدولتآب��ادی ،در جلس��ه روز سهش��نبه
 10شهریورماه دادیاران اجرای احکام محکومان
زندانی ج��واب ش��ایعهپردازان را داد .به گزارش
می��زان ،عب��اس جعفریدولتآبادی دادس��تان
عمومی و انقالب تهران هنگامی که نوبت به ارائه
گزارش از سوی خدابخشی رسید با اعالم اینکه
اخیرا برخی شایعات در سایتهای ضدانقالب و
معاند ،با موضوع تعلیق نامبرده مطرح میش��ود،
تاکید کرد :این موارد شایعه است .وی در اینباره
گفت :س��ایتهای ضدانقالب و کسانی که عناد
آنها با جمهوری اسالمی ایران آشکار است اخیرا
ش��ایعاتی را مبنی بر تعلیق خدابخش��ی عنوان
کردن��د که این موضوع صحت ندارد و همانطور
که مشاهده میکنید نامبرده عالوه بر حضور در
جلسه با قدرت به کار خود ادامه میدهد.

پنجشنبه  12شهریور 1394

گروه سیاسی :از قبل انتظار آن میرفت که کشف
خالفهای جدید مهدی هاشمی در زندان با یک
سناریوی جدید از سوی خانواده هاشمی رفسنجانی
مواج��ه ش��ود .ماجرای کش��ف  30س��که طال و
همینطور یک دستگاه تلفن همراه و سیمکارت از
مهدی هاشمی در اوین بار دیگر نشان داد آقازاده
رفسنجانی حتی در ندامتگاه هم دست از اقدامات
خود بر نداش��ته و رویهای متفاوت از آنچه بیرون
از زندان داش��ته اس��ت ،اختیار نکرده .به گزارش
«وط��ن امروز» ،حجتاالس�لام محس��نیاژهای،
سخنگوی قوهقضائیه یکشنبه گذشته در نشست
خبری با اهالی رس��انه در پاس��خ به سوالی درباره
صحت ماجرای بازرسی از اوین و نیز کشفیاتی که
طی این بازرسی از مهدی هاشمی به دست آمد،
گفت :هفته گذش��ته[2هفته قب��ل] از بند  7و 8
این زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی
که ارائه ش��د از مهدی هاش��می هم یک گوشی
تلفن همراه با س��یمکارت و  30سکه طال اعم از
ربعسکه ،نیمسکه و سکه گرمی کشف شد .معاون
اول قوهقضائیه با بیان اینکه نمیتوان گفت سکه
غیرمجاز است ،گفت :ممکن است سکه را همراه
خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز
اس��ت .این خب��ر همانند یک موج خب��ری افکار
عمومی کشور را متوجه خود کرد .سواالت زیادی
نیز در اینباره مطرح ش��د .از جمله اینکه آقازاده
هاش��می که به دلیل اثبات دریافت رشوه زندانی
شده است ،چرا دست از کارهایش نمیکشد؟ پسر
آقای رفس��نجانی برای رتقوفتق کدام کارهایش،
 30سکه طال به زندان برده است؟ و اینکه آیا میان
وی و س��ایر زندانیان تبعیض صورت میگیرد که
میتواند در بدو ورود به زندان یک صرافی کوچک
– احتماال برای مواقع لزوم -برای خود داشته باشد
و برای ارتباط با بیرون موبایل در دس��ت داش��ته
باش��د؟! با این حال اما خانواده آقای هاش��می که
در ماجرای بدرقه مهدی به زندان ،آن س��ناریوی
هندی را به نمایش گذاش��تند ،این بار که «مایه
افتخار» خاندان با ی��ک آبروریزی دیگر در زندان
حیثیت فامیل را هدف قرار داد؛ باز هم دس��ت به
کار شدند و با س��اختن یک سناریوی «تخیلی»
تالش کردند آبی بر اقدام فرزندانش��ان بریزند! به
گزارش «وطن امروز» ،این بار نیز عوامل سناریوی
گروه سیاس�ی :پس از توافق ایران و  5+1بر س��ر
جمعبندی برجام در وین ،تقریبا روزی نبوده است
ک��ه مقامات آمریکایی بر اس��تفاده خود از گزینه
نظامی علیه ایران در صورت لزوم ،تاکید نکنند.
پس از اظهارات جان کری که از ساخته شدن
س�لاحهای مخصوص جنگ با ایران به دس��تور
ب��اراک اوباما خبر داده بود؛ خود اوباما نیز در چند
نوبت بر باقی ماندن گزینه نظامی روی میز مقابله
با ایران تاکید کرد .در ایران نیز تحلیلگران معتقدند
محدودیتهای هستهای و نظامی گنجانده شده
در برج��ام و قطعنام��ه  2231میتوان��د با هدف
تضعیف بنیه دفاعی ایران و در نتیجه محتملتر
ش��دن حمله به ایران طی س��الهای آینده بوده
باش��د البته ای��ن موضوع هم توس��ط اوباما و هم
توس��ط جان کری به تلویح یا ب��ه صورت صریح
مطرح ش��ده اس��ت .البته حامیان دولت روحانی
در ای��ران معتقدند این اظهارات کری و اوباما تنها
برای مصرف داخلی آمریکا و راضی کردن منتقدان
توافق مطرح میش��ود! ام��ا در حالی که حامیان
دولت روحانی با این توجیه ساده ،خیال خود را از
تبعات و خطرات برجام راحت میکنند؛ وزیر دفاع
آمریکا در تازهترین اظهارنظر خود باز هم بر گزینه
نظامی درب��اره ایران تاکید کرد .وزیر دفاع آمریکا
ضمن خوب توصیف کردن توافق هستهای با ایران
گف��ت توافق هیچ محدودیتی بر قدرت نظامی ما
اعمال نمیکند و گزینه نظامی ما
واقعی اس��ت و واقعی خواهد
ماند .به گزارش تس��نیم به
نق��ل از واش��نگتن تایمز،
اشتون کارتر ضمن خوب

ماقبل ادبیات!

فیل م هندی در این سناریوی تخیلی نقشآفرین
شدند .پس از آبروریزی انتشار کشفیات از مهدی
هاشمی در زندان ،وحید ابوالمعالی وکیل رده دوم
مهدی هاش��می نوشتهای منتشر کرد و در نقش
وکیل خالفکاران در فیلمهای مافیایی ،مدعی شد
موبای��ل را زندانبانان به مهدی هاش��می دادهاند.
وی در این نوشته مدعی شد این موبایل به دلیل
مسائل امنیتی به مهدی داده شد تا در صورت قرار
گرفتن در معرض تهدید ،مسؤوالن زندان را باخبر
کند! خانم عفت مرعش��ی ،همسر آقای هاشمی
رفس��نجانی نیز نقش اول را ایفا و سایت هاشمی
رفس��نجانی نامهای را به قلم وی منتش��ر کرد .او
نامهای خطاب به حجتاالس�لام محسنیاژهای،
سخنگوی قوهقضائیه نوشت .مادر مهدی هاشمی
نامهای توهینآمیز به معاون اول قوهقضائیه نوشت
و ب��ا ع��رض پوزش از ای��ن مقام قضای��ی ،وی را
«بیمار» خطاب کرد .او که با آن اظهارنظرهایش
در فتنه  88و نیز «پدرسوختهبازی» دانستن حکم
فرزندش و اکنون این نامهنگاریها ،صاحب ادبیات
منحصربهفرد در حوزه سیاس��ی اس��ت؛ اینگونه
خطاب به سخنگوی قوهقضائیه کشور نوشته است:
«جناب محس��نیاژهای گویا عذابوجدان به
خاطر س��تمی که بر مهدی رفته ش��ما را راحت
نمیگذارد ک��ه با جواب س��والهای معلومالحال
خودت��ان را تس��کین میفرمایی��د .گوش��های از

عفت مرعشی94/6/10 ،

به پیوست این نامه توهینآمیز ،نوشتهای نیز با
امضای «بیت آیتاهلل هاشمی(!)» منتشر شد و در
آن حکم رشوهخواری مهدی هاشمی «مسخره»
و نیز یک اقدام سیاس��ی و از پیش طراحی شده
دانس��ته ش��ده بود! به گزارش «وطن امروز» ،در
این نوش��ته که پیوست نامه عفت مرعشی است،
اتهامات س��نگین و توهینهای زش��تی نس��بت
به دس��تگاه قضایی مطرح ش��ده است که به نظر
میرسد به دلیل جلوگیری از اعمال قانون در قبال
این توهینها و فحاش��یها ،نامه با امضای «بیت
آیتاهلل هاش��می» و پیوست نامه عفت مرعشی،
همس��ر آقای رفسنجانی منتشر ش��ده است! این
واکنش تخیلی و در عین حال توهینآمیز توسط
خانواده آقای هاشمی البته نمیتواند افکار عمومی
را از نکت��ه مهم ماجرا مغفول کند و آن مربوط به
صرافی کوچک رفس��نجانی در زندان است! آنچه
اف��کار عموم��ی را در جریان کش��فیات جدید از
مهدی هاش��می درگیر خود کرده ،آن  30س��که
طالیی اس��ت که اکثریت مردم ای��ران اکنون در
خانهه��ای خود آن را ندارن��د اما مهدی در زندان
 30عدد از آنها را یکجا داشته است!

وزیر دفاع :توافق هستهای خوب است اما گزینه نظامی واقعی خواهد ماند

صدای طبل جنگ در آمریکا

سردار دهقان :شوخی نداریم ،آمریکاییها ما را میشناسند
توصیف کردن توافق هس��تهای ب��ا ایران گفت:
توافق هیچ محدودیتی بر قدرت نظامی ما اعمال
نمیکند و گزینه نظامی ما واقعی اس��ت و واقعی
خواهد ماند .اشتون کارتر در شهر بالتیمور آمریکا
گفت برای اطمینان از اینکه ایران تهدیدی نظامی
ب��رای آمریکا ایجاد نمیکند فعالیت خواهد کرد.
وی افزود :این توافقی خوب اس��ت ،چرا که پس
از اج��رای آن منبع مهمی از خطر و ناپایداری را
در منطقهای مهم و پرتالطم رفع میکند .منظور
اشتون بلندپروازیهای آمریکا در منطقه براساس
توافق هستهای است .مقامات آمریکایی بارها اعالم
کردهاند میوه توافق هستهای را در منطقه خواهند
چید! وزیر دفاع آمری��کا در ادامه افزود :در حالی
ک��ه توافق بر روی ایران محدودیتهایی را اعمال
میکند ،هیچ محدودیت��ی را بر قدرت نظامی ما
برقرار نمیکند و گزینه نظامی ما واقعی اس��ت و
واقعی باقی خواهد ماند .مقامات آمریکایی بهرغم
توافق هستهای بارها علیه کشورمان از گزینههای
روی میز خود س��خن گفتهاند .دوش��نبه ش��ب
نی��ز جان کری در گفتوگو با ش��بکه تلویزیونی
س��یانان اظهارات مش��ابهی بیان کرد و گفت:
اگر ایرانیها آنگونه که ما انتظار داریم دسترسی
مناسبی فراهم نکنند آنگاه توافق را نقض کردهاند
و در معرض همه گزینههای در دسترس آمریکا
خواهند بود.
■■از مقاومت حمایت میکنیم

وزی��ر دف��اع آمریکا در
حال��ی درب��اره منطقه و
تاثیر تواف��ق در تحوالت
آن س��خن گفت��ه ک��ه
سردار دهقان وزیر دفاع
جمه��وری اس�لامی

براساسبرنامهریزیهایانجامشده
برجام
اعض��ای کمیس��یون برج��ام از
سایتهای فردو و نطنز بازدید کردند و هفته آینده
نیز از تأسیسات آب سنگین اراک بازدید میکنند.
سیدحسین نقویحسینی ،سخنگوی کمیسیون
برجام با اش��اره به برنامه کمیسیون ویژه بررسی
برجام برای بازدید از تاسیسات هستهای به آنا گفت:
اعضای کمیس��یون ویژه برجام صبح چهارشنبه
 11ش��هریور بهمنظور آش��نایی ب��ا فعالیتها و
گفتوگو با کارشناسان هستهای سایتها و بازدید

سواالت فراوان از جریان به اصطالح دادگاه مهدی
را برایتان میفرس��تم اگر جواب دادید ،سواالت
مهمتر را میفرستم شاید شفایدردتان باشد».

ایران تاکید کرده اس��ت ایران دس��ت از حمایت
جریانهای حامی مقاومت برنخواهد داشت .وزیر
دفاع کش��ورمان در مصاحب ه با ش��بکه المیادین
گفت :آمریکا در موضع ضعف قرار دارد و به بهانه
مساله هس��تهای ،ائتالفی بینالمللی را ضد ایران
تشکیل داده است .سردار حسین دهقان بر ادامه
حمایت ته��ران از دولت س��وریه و جنبشهای
مقاوم��ت در منطق��ه تاکید کرد و گف��ت ایران
قدرتمند ،عامل ثبات منطقه است.
وی اظهار داش��ت :باراک اوباما رئیسجمهور
آمریکا و دیگر سیاس��تمداران این کشور ،اندیشه
منطقی کمی دارند .وزیر دفاع جمهوری اسالمی
ایران تاکید کرد :ما در موضع دفاعی هس��تیم و
با هیچ کس ش��وخی نداری��م ،آمریکاییها ما را
در برهههای مختل��ف آزمایش کردند و خوب ما
را میشناسند .سردار دهقان افزود :هیچ سالحی
نمیتواند ملت ما را تهدید کند ،ملتی که با جان
و مال��ش برای ف��داکاری آماده اس��ت .وزیر دفاع
جمهوری اس�لامی ایران اظهار داشت :آمریکا در
موضع ضعف شدیدی قرار دارد و به بهانه پرونده
هس��تهای ،ائتالف بینالمللی علیه ایران تشکیل
داده است.
س��ردار دهقان تاکید کرد آنکه امروز منزوی
است ،آمریکاس��ت نه ایران .وی افزود :اگر طرف
دیگ��ر از تعهدات خود ش��انه خالی کن��د ،در آن
صورت جایی برای هیچ یک از تعهدات باقی
نخواه��د ماند(در صورت بدعه��دی آمریکا،
ای��ران هم به هیچ تعه��دی پایبند نخواهد
بود) و پاسخ ما س��خت خواهد بود .سردار
دهقان درباره جنبش حزباهلل لبنان اظهار
داشت :حزباهلل برای تامین موشکها و
س�لاحهایش به ما نیاز ندارد .وی افزود:

بازدید اعضای کمیسیون برجام از نطنز و فردو
نزدیک از سایتهای هستهای ،از سایت هستهای
نطنز بازدید کردند و بعد از ظهر چهارش��نبه نیز
بازدیدی از فردو داش��تند .سخنگوی کمیسیون
وی��ژه بررس��ی برجام ،درب��اره برنامهه��ای این
کمیس��یون در جلس��ه هفته آینده اظهار کرد:
جلس��ات کمیسیون ویژه بررس��ی برجام هفته
آینده و در روزهای یکشنبه ،دوشنبه و سهشنبه

برگ��زار میش��ود و براس��اس برنامهریزیهای
انجامشده ،قرار است سیدعباس عراقچی و مجید
تختروانچی  2عضو ارش��د تی��م مذاکرهکننده
هستهای در جلسه روز یکشنبه  15 -شهریور-
حضور یابند .وی ادامه داد :همچنین نشست روز
دوش��نبه  16-شهریور -با حضور سعید جلیلی،
دبیر س��ابق ش��ورایعالی امنیت مل��ی و اعضای

■■واکنش مادر  3شهید به عفت مرعشی

همزمان با انتشار نامه عفت مرعشی به سخنگوی
قوهقضائیه ،خان��م بتول روزبهانی مادر ش��هیدان
نورعلی ،فتحعلی و رستگار مومنی خطاب به عفت
مرعشی ،گفت :از تهمتهایی که به نظام میزنید
خجالت بکشید اینکه جرم پسرتان را انکار میکنید
و نظام را زیر س��وال میبرید در حقیقت خیانت به
شهداست .به گزارش جهان ،مادر شهیدان «نورعلی،
فتحعلی و رستگار مومنی»درباره نامهنگاری «عفت
مرعش��ی» مادر مهدی هاش��می ،اظهار داشت :ما
مادران شهدا بدون هیچ چشمداشتی فرزندان خود
را تقدیم انق�لاب و نظام کردیم و هیچگونه گله و
ش��کایتی از نظام نداریم .وی افزود :خطاب من به
مادر مهدی هاش��می این اس��ت که مگر میشود
کس��ی را ناحق به زندان بیندازند ،حتما پسر شما
جرمی مرتکب ش��ده است که زندان جزای کارش
بوده و جرم پس��رتان به اثبات رس��یده است .این
مادر  ۳شهید دفاعمقدس عنوان کرد :اینکه خانم
عفت مرعشی به نظام و قانون تهمت میزند و ادعا
میکند نظام مدیون آنها است باید بگویم ما زحمات
آقای هاشمی در س��الهای قبل از انقالب و زمان
ریاستجمهوری را فراموش نمیکنیم اما عالوه بر
ایشان افراد زیادی به انقالب و نظام خدمت کردهاند
که هیچ چشمداش��تی ندارن��د و حتی به زبان نیز
نیاوردهاند .خانم بتول روزبهانی در ادامه این مطلب
تصریح کرد :به خانم عفت مرعشی توصیه میکنم
وصیتنامه امام خمینی(ره) را به دقت مطالعه کنند
و ببینند که امام فرمودند «مالک حال فعلی افراد
اس��ت» .وی بیان داش��ت :به خانم عفت مرعشی
توصی��ه میکنم کمی پای صحبت مادران ش��هدا
بنشیند ،مادرانی که هنوز چشم به راه فرزندانشان
هستند و سالهاست آرزو دارند حتی تکه استخوانی
از فرزندشان پیدا کنند ،آنوقت اینطور از فرزند خود
که جرم مرتکب شده و به اثبات رسیده است دفاع
نمیکند و به نظام تهمت نمیزند .مادر ش��هیدان
مومنی خطاب به مادر مهدی هاشمی ،تصریح کرد:
شما در فتنه  ۸۸موضع خود را نشان دادید و اکنون
نیز صادقانه مسیر خود را بیان کنید و از تهمتهایی
که به نظام میزنید خجالت بکش��ید؛ اینکه جرم
پسرتان را انکار میکنید و نظام را زیر سوال میبرید
در حقیقت خیانت به شهداست.

جنبشه��ای حماس،جهاد اس�لامی و حزباهلل
ام��روز به توان داخلی خ��ود برای تامین نیازهای
تسلیحاتی دست یافتهاند .سردار دهقان با تاکید بر
ادامه حمایتهای تهران از دمشق و بغداد گفت :ما
به سوریه و عراق بنا به درخواستهای دولتهای
این دو کشور کمک میکنیم.

■■آماده کمک به انصاراهلل هستیم

وزیر دفاع جمهوری اس�لامی ای��ران درباره
اوض��اع یمن هم گفت :اگر جنب��ش انصاراهلل از
ما درخواس��ت کمک کند ،ما آماده هستیم .وی
افزود :من در شگفتم که عربستان چگونه پرچم
اسالم را به دست گرفته در حالی که علیه ملت
یمن جنگ به راه انداخته اس��ت .سردار دهقان
گفت :چرا س��ران عربس��تان به ج��ای دفاع از
فلس��طین ،به مقابله با یک کش��ور اسالمی که
ایران است ،برخاستهاند و با اسرائیل متحد شده
و طرحهای ضد اسالمی و ضد مسلمانان را اجرا
میکنند؟ وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در
ادامه گفتوگو با المیادین اظهار داشت عربستان
در حالی پرچم اسالم را باالگرفته و ادعای رهبری
جهان اس�لام و خدمت به حرمین ش��ریفین را
دارد که ملت فقیر یم��ن را از زمین و هوا مورد
حمل��ه ق��رار میدهد و آنها را محاص��ره کرده و
از رس��یدن کمکهای بشردوس��تانه به آنها هم
جلوگیری میکند.

تیم مذاکرهکننده سابق برگزار میشود .نماینده
م��ردم ورامین در مجلس اضاف��ه کرد :علیاکبر
صالح��ی ،رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی نیز در
جلسه روز سهش��نبه  17-شهریور -کمیسیون
ویژه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک -برجام-
حضور مییابد .نقویحس��ینی خاطرنشان کرد:
همچنی��ن قرار اس��ت اعضای کمیس��یون ویژه
بررس��ی برج��ام در ادام��ه بازدیده��ای خود از
تاسیس��ات هس��تهای ،چهارش��نبه هفته آینده
 18 -شهریور -از آب سنگین اراک بازدید کنند.

اخبار

طرح افزایش تعداد اعضای مجلس
خبرگان رهبری رأی نیاورد

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :مجلس
خبرگان رهبری در جلس��ه دیروز خود با طرح
افزایش تعداد اعضای خبرگان رهبری مخالفت
کرد .حجتاالس�لام س��یدمجتبی طاهری در
گفتوگو با تس��نیم ،اظهار داش��ت :در جلسه
دیروز مجلس خبرگان رهب��ری طرح افزایش
تعداد اعضای خبرگان رهبری بررسی شد و اعضا
با این طرح مخالفت کردند .وی افزود :براساس
مصوبه دیروز مجلس خبرگان ،تعداد نمایندگان
ای��ن مجلس در دوره پنجم  86نفر خواهد بود.
همچنین مقرر ش��د در آخرین س��ال هر دوره
بحث افزایش تعداد اعضای این مجلس به رأی
گذاشته ش��ود و در صورت تصویب نمایندگان
مجلس خبرگان به وزارت کشور ابالغ شود.

رایزنی امیرعبداللهیان با سیدحسن

حس��ین امیرعبداللهی��ان ،مع��اون عربی
و آفریق��ای وزی��ر امور خارجه با سیدحس��ن
نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان دیدار و درباره
آخرین تحوالت منطقه رایزنی کرد .به گزارش
خبرگزاری صداوس��یما ،سیدحسن نصراهلل در
این دیدار نقش ته��ران را در کمک به امنیت
منطقه و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی بسیار
مهم دانس��ت و بر ضرورت همراهی کشورهای
منطقه برای کمک به امنیت و ثبات منطقه و
مبارزه با تروریسم تکفیری تاکید کرد .در این
دیدار حسین امیرعبداللهیان اظهار داشت :ایران
همواره از امنیت و ثبات لبنان و منطقه حمایت
میکن��د و بر وحدت ملی در لبنان تاکید دارد.
وی گفت :م��ا از گفتوگوی لبنانیها حمایت
میکنی��م و معتقدیم دخالت خارجی س��بب
تشدید مشکالت در منطقه است .معاون وزیر
امور خارجه تاکید کرد :همه کشورهای منطقه
باید در مقابل توطئه رژیم صهیونیستی هوشیار
باشند و کشورهای اسالمی نباید با بیبصیرتی
در آتش جنگ ،تروریسم و افراطگرایی بسوزند.

نگاه مردم ایران به آمریکا منفی است

رئیس مجلس شورای اسالمی
میگوید م��ردم ایران یک نگاه
منفی نس��بت به آمریکا دارند.
عل��ی الریجان��ی در گفتوگو
با س��یانان ،با مهم ش��مردن
تفس��یر صحی��ح از رفتار گذش��ته ب��رای حل
مشکالت منطقه و بینالمللی به نحو واقعبینانه
و عاقالنه گفت :در این تردیدی نیست که رفتار
گذشته آمریکا ،مسالهسازی و جنگطلبی برای
منطقه بود و خس��ارات زی��ادی را به وجود آورد.
جنگطلبیهایی که در دوره رئیسجمهور قبلی
آمریکا در منطقه ما ایجاد شد ،چیزهای سادهای
نبود ،حمله به افغانستان و عراق ،جنگ  33روزه
که اسرائیل علیه مردم لبنان راه انداخت و پشتش
گرم بود به آمریکاییها .خسارتی که مردم عراق
از جنگ دیدند و بیش از یکمیلیون نفر کش��ته
و زخمی ش��دند .اینها چیز سادهای نیست .وی
تصریح کرد :حتی خود جنگ علیه ایران که االن
در اسناد و مدارکی که مسؤوالن اطالعاتی عراق
منتشر کردند ،نشان میدهد آمریکاییها صدام را
تشویق و پشتیبانی کردند در جنگ .این روشها
باعث شد نام شیطان بزرگ روی آمریکا گذاشته
شود .بنابراین ،اینکه نگاه مردم ایران به این رفتارها
منفی است ،مسالهای طبیعی و درست است.

منطقه راهحل نظامی ندارد

وزیر امور خارجه گفت :راهحل
بحرانه��ای منطق��ه ،نظامی
نیس��ت .ب��ه گزارش مش��رق،
محمدج��واد ظری��ف ک��ه در
الجزای��ر به س��ر میبرد ،صبح
روز چهارش��نبه در گفتوگو ب��ا تلویزیون ملی
الجزایر اظهار کرد :سیاس��ت جمهوری اسالمی
ایران تش��ویق گفتوگو و مبارزه با افراطگرایی و
تروریسم در منطقه است و معتقدیم همه دوستان
ما باید همین سیاست را داشته باشند .وزیر امور
خارجه کشورمان تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایران آماده اس��ت با همه همسایگان برای آینده
بهتر تالش کند و امیدواریم همس��ایگان ما نیز
اینگونه فکر کنن��د .وی روابط ایران و الجزایر را
بس��یار قدیمی ،محکم و دوستانه توصیف کرد و
گفت :در مشکالت منطقهای مانند لیبی ،سوریه
و یمن نیاز است که برای مشورت بین دولتهای
دوست گفتوگوهای مشترکی صورت گیرد .وزیر
امور خارجه کش��ورمان با تاکید بر اینکه راهحل
نظامی برای هیچ یک از مشکالت منطقه وجود
ندارد ،گفت :امیدواریم همه تالش کنند مشکالت
از طری��ق گفتوگو حل و فصل ش��ود .ظریف با
تاکید ب��ر اینکه امیدواریم برای حل مش��کالت
منطق��ه در رایزنیهای منطقهای اقدامات عملی
و مشترک داشته باشیم ،خاطرنشان کرد :نقش
الجزایر را بهعنوان یک دولت مهم و دارای مواضع
اصولی و ج��دی در منطق��ه و خاورمیانه مانند
سوریه و یمن بس��یار مفید و مناسب میبینیم
و امیدواری��م با همکاری با الجزایر به راهحلهای
خوبی در منطقه برسیم.

