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بدترین جنبندگان نزد خدا
»به یقین، بدترین جنبندگان نزد خدا، کســانی هستند که 

کافر شدند و ایمان نمی آورند«
االنفال- 55

حذف صفحه یک گروه انیمیشن ضدآمریکایی 
در اینستاگرام

صفحه یک گروه انیمیشن در اینستاگرام حذف شد.
فرهاد عظیما، انیماتور و مدیر گروه انیمیشن فاطمه الزهرا)س( در 
گفت وگو با کیهان اظهار داشت: ما یک صفحه برای معرفی آثار خودمان 
در اینستاگرام راه اندازی کردیم. آثار گروه ما با مضامین ضدآمریکایی 
و ضداسرائیلی هستند. اما هنوز یک هفته هم از شروع کار این صفحه 
نگذشته بود که بدون اخطار قبلی، صفحه ما از اینستاگرام حذف شد 

و این پیام به ما رسید که فعالیت گروه ما خالف قوانین است!
وی افــزود: بــا این حال ما پس از این اتفــاق، یک صفحه جدید 
بازســازی کردیم و در این پیام به مدیران اینســتاگرام هشدار دادیم 
که اگر بار دیگر صفحه ما را حذف کنند، این بار یک انیمیشــن علیه 
خود اینستاگرام خواهیم ساخت. خوشبختانه، صفحه گروه ما با عنوان 

»کوثر«)kosar3d.ir( بیش از شش هزار دنبال کننده دارد.
عظیما همچنین از تولید قسمت دوم انیمیشن »نبرد خلیج فارس« 
خبر داد گفت: داستان »نبرد خلیج فارس2« از آنجایی شروع می شود 
که به رغم توافق هسته ای اما آمریکا به ایران حمله نظامی می کند. این 
انیمیشن ماجرای جنگ دریایی میان ایران و آمریکا را نمایش می دهد 

که سرانجام به شکست و فروپاشی آمریکا می انجامد. 
به گفته وی »نبرد خلیج فارس2« حدود یک ماه و نیم بعد آماده 

اکران می شود.
رئیس سازمان سینمایی به جای توضیح 

تهدید کرد!
رئیس سازمان سینمایی در واکنش به انتقادات مطرح شده نسبت 
به حذف عنوان فجر از بخش بین الملل جشنواره فجر، مدیران فرهنگی 

و سینمایی قبلی را تهدید کرد!
حجــت اهلل ایوبی که هنوز توضیح قانع کننده ای درباره علت حذف 
عنوان پرافتخار »فجر« از بخش بین الملل جشــنواره فیلم فجر نداده 
است، در ادامه پروژه »بگم بگم« در دولت یازدهم، یادداشتی را منتشر 
کرده و در آن مدیران فرهنگی و سینمایی دولت قبل را تهدید کرد که 

علیه آنها پرده برخواهد داشت!
وی در حالی مدیریت فرهنگی و سینمایی دولت سابق را تهدید به 
پرده بــرداری کرده که در میان مخالفان اصلی حذف »فجر« از بخش 
بین الملل جشنواره، برخی از سینماگران منتقد دولت گذشته همچون 

عبدالحسن برزیده نیز حضور دارند.
اخراج مجری مشهور تلویزیون عربستان 

به خاطر مخالفت با جنگ در سوریه!
جورج قرداحی، مجری و خبرنگار مشــهور لبنانی که ســال ها در 
شــبکه های فرانسوی، لبنانی و عربستانی به ویژه شبکه mbc فعالیت 
کرده است و مسابقه او با عنوان »من سیربح الملیون«)چه کسی یک 
میلیون می برد( بســیار مورد توجه مردم کشورهای عربی قرار گرفته، 
از راز اخراج خود از این شبکه وابسته به رژیم آل سعود پرده برداشت.
او در آخرین دوره از کنفرانس اتحادیه رادیو تلویزیون های اسالمی به 
تهران سفر کرد و درباره نگاهش به ایران پس از حضور در کشورمان به 
فارس گفت: ایران را آن گونه که به عنوان یک اهل رسانه و روزنامه نگار 
دنبال می کنم یافتم؛ همه آنچه از ایران شــنیده بودم و توقع داشتم، 
ایران آن گونه بود. احساس کردم به این کشور نزدیک هستم و آن را 
دوســت دارم و شگفت انگیز بود و افتخار کردم به این کشور، کشوری 
که به آن احترام می گذارم؛ وقتی به ایران رسیدم خوشحال شدم چرا 
که فهمیدم که این کشور تسلیم هیچ تحریم و محاصره ای نشده است 
و آنچه دیدم وضعیت یک کشور عادی بود؛ فعالیت اداری و شهری در 
تهــران خوب و عالی بود، زیبایی و نظافت را دیدم و تعجب کردم که 
ملت ایران با  اراده با چالش ها و تحریم ها به زیبایی مقابله کرده و به 

مردم ایران و سیاستمداران ایرانی تبریک می گویم.
وی درباره اخراج خود از شبکه mbc هم گفت: آن اتفاق به دلیل 
مواضع سیاسی این شــبکه بود؛ اوالً به دلیل مواضع خودم نسبت به 
مقاومت لبنان و بعد نسبت به بحران سوریه، چراکه من مخالف جنگ 
در سوریه بوده و هستم و معتقدم باید بین مخالفان و حکومت سوریه 

و بشار اسد گفت وگو و مذاکره شود.
نمایش فیلم اسرائیلی ضد ایرانی 

در تورنتو
یک فیلم ضدایرانی درجه سوم، ماه آینده در جشنواره فیلم تورنتوی 

کانادا به نمایش درمی آید.
این فیلم که بدست دو شرکت صهیونیستی تهیه شده، کارگردان 

و بازیگران جهود ایرانی دارد.
»باباجون« نخستین فیلم اسرائیلی به زبان فارسی به شمار می آید 
و ســازندگان تالش کرده اند تا هویت ایرانی را از نگاه صهیونیســتی 

ارائه سازند.
این فیلم پروژه ای است برای مثبت ساز ی نگاه فارسی زبانان نسبت 
به صهیونیست های اشغالگر، فیلمی که بی بی سی فارسی در حد مبلغ 

آن ظاهر شده است.
کارگردان کار، یووال دلشاد است و دو بازیگر اصلی آن هم قبال در 

فیلم ضدایرانی و ضداسالمی »سنگسار ثریا« بازی کرده اند.
رادیوی همجنس بازان 
وکیل مدافع وکال شد

رادیــو همجنس بازان که از هلنــد برنامه پخش می کند، در نقش 
وکیل مدافع وکالی ایرانی ظاهر شد.

رادیو زمانه که نزدیک به گروهک منافقین است و بدست خبرنگاران 
اصالح طلب فراری اداره می شــود، بدلیل آنچه توهین ســریال صدا و 
سیما به وکال خواند، رسانه  ملی را هدف تخریب قرار داد و وکال را به 

اعتراض فراخواند!
در ســال 88 رادیو زمانه مردم تهران را به حضور در کف خیابانها 
و اعتراض به نقض حقوق بشر و از جمله نادیده انگاشته شدن حقوق 

همجنس بازان تحریک می کرد.

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: مبادا از حرف های خارجی ها بترسیم 
و در پیاده کردن احکام خدا سستی کنیم.

نخستين همايش بين المللي 
بانوان مروج فرهنگ رضوي برگزار شد

نخستین همايش بین المللي بانوان مروج فرهنگ رضوي با 
حضور ابوذر ابراهیمي تركمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي، موالوردي معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
رهبر رئیس فراكسیون زنان مجلس شوراي اسالمي، صديقه 
حجازي مدير كل بانوان و خانواده  و جمعي از شخصیت هاي 
فرهنگي و علمي كشورمان و تعدادي از خادمان فرهنگ رضوي 
از كشورهاي مختلف در حسینیه الزهرا)س( سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمي آغاز شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطالع رساني سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي، ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی در این مراسم، خاطرنشان کرد: اینکه دل انسان به سمت خدا 
هدایت می شود و کار خوب انجام می دهیم همه از کار دل است. بانوان 
خادم رضوی بدانند که دلشان به این سمت هدایت شده است و این 

هدایت معجزه امام رضا )ع( است.
صدیقه حجازي، مدیرکل امور زنان و خانواده ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی و دبیر این همایش نیز هدف اصلی این همایش را 
شناسایی بانوان مروج فرهنگ رضوی، افزایش آگاهی های الزم برای 
گسترش فعالیت ها در این زمینه و همچنین فراهم کردن زمینه های 
همــکاری و همراهی در فعالیت های رضــوی بانوان و ایجاد انگیزه و 

تعامل بیشتر دانست.
بر اساس این گزارش، شهیندخت موالوردی، معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده در نخســتین همایش بین المللي بانوان مروج 
فرهنگ رضوي، با بیان اینکه باید ویژگی ها و مختصات فرهنگ رضوی 
را به درستی شــناخته و ترویج کنیم، گفت: فضای باز سیاسی عصر 
امام رضا)ع( منجر به تجمیع افکار و شبهه های انحرافی شده بود که 
ایشــان برای عرضه چهره صحیح دین از روش مناظره و آزاداندیشی 
بهره می بردند در این راســتا، این روش اکنون نیز باید به عنوان یک 

شاخص مطرح شود.
وي با بیان اینکه باید شخصیت حضرت معصومه)س( را به درستی 
بشناســیم، مطرح کرد: باید برای معرفي این شخصیت به نسل جوان 
فعلی، گامی اساسی برداریم که اجرای این برنامه در این راستا بسیار 

کمک کننده خواهد بود.
موالوردي خاطرنشــان کرد: اگر جامعه امروز را با جامعه معاصر 
امام رضا)ع( در نظر بگیریم، به اهمیت این موضوع بیش از پیش پی 
می بریم که چرا ایشان روش آزاداندیشی را برای انتقال معارف حقیقی 
ناب در بســتر سیاسی آن زمان برگزیده بودند و امروز ما مي توانیم از 
این الگو براي ترویج فرهنگ رضوي در سطح بین الملل استفاده کنیم.
همچنین، فاطمه رهبر، رئیس فراکســیون زنان مجلس شوراي 
اسالمي در این همایش با اذعان اینکه در اندیشه اسالمی زنان و مردان 
در حقوق انسانی خویش عموماً مشترک هستند، گفت: در دیدگاه اسالم 
زنان از حقوقی مانند برخورداری از حیات شایسته، آزاد اندیشی، اراده 
اجتماعی، آزادی، مصونیت از ضررهای مادی و معنوی و تأمین امنیت 
روانی و عاطفی برخوردار هستند. زنان مسلمان همچنین دارای حق 
بهره مندی از بهداشــت، برنامه ریزی و سیاست گذاری و قانون گذاری، 

مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه های گوناگونی مي باشند.
وي بیــان داشــت: زنان مســلمان دارای حق کســب و کار، کار 
شــرافتمندانه، افزایش آگاهــی در زمینه های مختلف، شــرکت در 
اجتماعات عبادی، فرهنگی، سیاسی، هنری و ورزشی هستند؛ عالوه 
 بــر آن حق فعالیت های فرهنگی، تفریحــی و برخورداری از آموزش، 

پژوهش و تولید آثار علمی نیز از دیگر حقوق آنهاست.
رهبر، به حمایت های قضایی از زنان مسلمان اشاره و تصریح کرد: 
به دلیل این حمایت ها، زنان مسلمان می توانند در همه مجامع حضور 
فعال داشته باشند، همچنین الزم است به دلیل بهره گیری از دیدگاه 
اسالم نسبت به حقوق انسانی زنان، حقوق مشترک زن  و مرد و حقوق 
ویژه زنان اقدام کنیم و وظیفه ما زنان مسلمان است که الگویی شایسته 

به جهان ارایه دهیم.
جنان جودي جبار، پژوهشگر قرآن کریم و معارف رضوي از عراق 

از دیگر سخنرانان این مراسم بود.
بنابر اعالم این خبر، نخستین همایش بین المللی تکریم بانوان مروج 
فرهنگ رضوی، به همت اداره کل بانوان و امور خانواده این سازمان با 
همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری، جامعه المصطفی )ص( 
العالمیه و مجمع جهانی اهل البیت )ع( و با حضور اندیشمندان خارجی 
همراه با مراســم تقدیر از بانوان برگزیده مروج فرهنگ رضوی، ارایه 
مقاالت برتر نشســت های ســه گانه تخصصی در مشهد شیراز و قم و 
ترجمــه و چاپ چکیده مقاالت )حدود 200 مقاله( برگزار و در قالب 
ســه نشســت تخصصی به زبان های عربی، انگلیسی و فارسی، ادامه 

خواهد یافت.
در این همایش از بانوان مروج فرهنگ رضوي تقدیر به عمل آمد. 
گفتني است، رونمایي از کتاب »امام مهرباني ها« به سه زبان فارسي، 
عربي و انگلیســي در قالب احادیث و زندگاني امام رضا)ع( از ســوي 
انتشــارات بین المللي الهدي وابسته به ســازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســالمي از دیگر برنامه هاي همایش بین المللي بانوان مروج فرهنگ 

رضوي بود.
مدير امور عشاير استان تهران خبر داد

بهره برداری از 5 طرح عشايری 
در هفته دولت

مدير امور عشاير استان تهران از افتتاح 5 طرح عمرانی و 
خدماتی در هفته دولت در مناطق عشايری استان خبر داد.

سیروس نصیری مدیر عشایر استان تهران در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، گفت: در هفته دولت پنج طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری 
بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال در مناطق عشایری استان تهران 

به بهره برداری می رسد.
وی افزود: مرمت خط انتقال آب شرب عشایر به طول 12 کیلومتر، 
احداث خط انتقال و لوله گذاری شبکه تامین آب به طول 3/۵ کیلومتر 
و مرمت و بهسازی چهار دهانه چشمه از طرح هایی است که در مناطق 

عشایری شهرستان شمیرانات به بهره برداری می رسد.
مدیر امور عشایر اســتان تهران تصریح کرد: بهسازی یک دهانه 
چشمه، احداث خط انتقال و لوله گذاری شبکه تامین آب به طول 200 
متر و احداث مخزن ذخایر آب به حجم 30 متر  مکعب از طرح هایی 

است که در مناطق عشایری شهرستان فیروزکوه افتتاح می  شود.
مدیر امور عشایر استان تهران تصریح کرد: بازسازی یک دهانه پل 
لوله ای به مساحت 1۵0 متر مربع در شهرستان شمیرانات، شن ریزی 
و تسطیح جاده دسترسی به طول سه کیلومتر در شهرستان دماوند و 
شن ریزی و تسطیح جاده دسترسی به طول 2/۵ کیلومتر در شهرستان 
شمیرانات از دیگر پروژه هایی است که در مناطق عشایری استان تهران 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی افزود: حدود 3 هزار خانوار عشــایری در استان تهران زندگی 
می کننــد که در حال حاضر این افراد تا 1۵ شــهریور ماه در مناطق 

ییالقی به سر می برند.

2 شهيد گمنام دفاع مقدس 
نگين شهر فيروزه شدند

پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس صبح ديروز بر دستان 
مردم واليتمدار شهرستان فیروزه تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، صبح دیروز پیکر دو شهید 
گمنام دفاع مقدس که به تازگی تفحص شــده اند، با حضور مردم و 

مسئوالن شهرستان فیروزه تشییع شد.
این شهدا که در عملیات خیبر به شهادت رسیده اند، جمعه شب 
توســط مردم روستای کفکی بخش مرکزی فیروزه تا مسجد امام 

حسن)ع( این روستا تشییع و با این شهدا وداع کردند.
مردم شهرســتان های همت آبــاد و فیروزه نیز  با این شــهدا 
وداع کردنــد و با حضور انبوه مردم پیکرها را تشــییع و به خاک 

سپردند.

اعزام نخستين گروه از زائران خانه خدا به سرزمين وحی
نخستین گروه از زائران حج تمتع درمراسمي 
با بدرقه   سرپرست حجاج ايراني صبح ديروزاز 
فرودگاه بین المللي امام خمیني )ره( به سرزمین 

وحي اعزام شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني حج، در نخستین 
روز اعزام، دو پرواز دیگر از مشهد و ساري نیز زائران 
را به مدینه منــوره منتقل کرد. انتقال زائران از 19 
فرودگاه کشوربه عربستان تا 26 شهریور ادامه خواهد 

داشت.
در این مراســم که رئیس سازمان حج و زیارت 
نیزحضورداشت نماینده ولي فقیه درامور حج و زیارت 
درسخناني با اشاره به اهمیت فریضه روحاني حج گفت 
حج موجب آرامش روح انســان مي شود و زائر را به 

خدا نزدیک مي کند.
حجت االســالم والمسلمین ســید علي قاضي 
عســکر با اشاره به اینکه زائران باید توفیق تشرف به 
مســجدالحرام و مسجد النبي را قدر بدانند از زائران 
ایراني خواســت درکنار مسلمانان دیگر کشورها در 

نمازهاي جماعت حضور یابند.
رئیس سازمان حج و زیارت هم درمراسم بدرقه 
حجاج ایراني ازصدور بیش از 90 درصد ویزاي حجاج 

تا دیروز خبر داد.
مهندس ســعید اوحدي با اشاره به اینکه حجاج 
ایراني، سفیران معنوي کشورمان هستند گفت: درحج 

 امسال 80 هتل در خدمت 64 هزار زائر ایراني است.
گفتني اســت زائران حج تمتع امسال در قالب 4۵۵ 
کاروان و 2۵۵ پرواز از 19 ایستگاه پروازي تا بیست 
 وششم شهریور به سرزمین وحي اعزام خواهند شد.

هواپیمایــي جمهــوري اســالمي ایــران،  ماهان و 
شــرکت ســعودي به ترتیب 20 ، 30 و ۵0 درصد 

 انتقال زائران را به ســرزمین وحــي به عهده دارند.
زائران استان هاي لرستان،  سمنان،  قزوین، کرج،  تهران،   
قم و  شهر کاشان  از طریق فرودگاه  امام خمیني)ره( 

به مراسم حج تمتع  مي روند.
برگشــت حجاج نیزاز ششم مهرآغازمی شود و تا 

بیست و ششم مهر ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور در آستانه روز پزشک، با خانواده 
معظم 6 تن از شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
و همچنین 4تن از جانبازان و آزادگان دفاع مقدس 
كه همگی از جامعه پزشکی كشور هستند، ديدار 

و گفت وگو كرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن 
روحانی  عصر شــنبه در آســتانه روز پزشک در دیدار 
خانواده های 9 تن از شــهدا و ایثارگران جامعه پزشکی 
کشور، با بیان اینکه دیدار با شما به نیابت از همه پزشکان 
و فعاالن جامعه پزشکی که در دوران، انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس برای انقالب و کشور زحمت کشیده اند، انجام 
می شــود، گفت: پزشکان نیز مانند سایر آحاد جامعه در 
دوران پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس به خوبی از 

عهده انجام وظیفه و رسالت بزرگ خود برآمدند.
وی با اشاره به اینکه زحمات و تالش های شما پزشکان 
و پرستاران در دوران دفاع مقدس جان رزمندگان زیادی را 
نجات داد، افزود: در جایی که نجات یک انسان یک عمل 
مقدس و بسیار بزرگ و با اهمیت است، کار پزشکان در 
نجات رزمندگانی که بهترین های این ملت بودند، بسیار 

قابل تقدیر و دارای اجری عظیم نزد پروردگار است.
وی اظهارداشــت: پزشکانی بودند که در دوران دفاع 
مقدس در همه عملیات های بزرگ حضور داشتند و وقتی 

آنها عازم جبهه می شدند، خیلی ها متوجه می شدند که در 
آستانه انجام یک عملیات بزرگ هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در عملیات های بزرگ 

دوران دفاع مقدس در مقاطعی بیمارســتان هایی بودند 
که بسیار نزدیک به خط مقدم احداث می شدند، تصریح 
کرد: با وجود همه خطراتی که فعالیت در بیمارستان های 
احداث شده در مناطق جنگی داشت، پزشکان با شهامت 

کار خود را انجام می دادند.
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه پزشکان، امروز نیز 
در خدمت به کشور تالش زیادی می کنند، خاطر نشان 
کرد: اجرای طرح تحول سالمت بدون همراهی، تالش و 
یاری جامعه پزشکی مقدور نبود و خدا را شاکریم که با 
اجرای این طرح و با کمک پزشکان بخشی از بار سنگین 
هزینه های ســالمت از دوش مردم برداشته شده است و 
امیدوارم این طرح همچنان که تا حال حاضر با موفقیت 
اجرا شــده پس از این نیز با همت پزشکان و تالشی که 
وزیر بهداشت و مجموعه ایشان داشتند با موفقیت ادامه 

پیدا کند.
رئیس جمهــور در پایان تاکید کــرد: مردم همواره 
قدردان خادمان خودشان هستند و امیدوارم اجرای این 
طرح، خدمتی از طرف ما و همه تالشگران عرصه پزشکی 

و سالمت کشور به مردم باشد.

به مناسبت روز پزشک انجام شد

ديدار روحانی با خانواده های معظم شهدا و ايثارگران جامعه پزشکی

ديپلماسی وارونه در بازگشايی سفارت انگلیس

بازار 80 ميليونی ايران
هديه به سردمدار تحريم های بانکی!

سفارت انگلیس در تهران، روز گذشته و در میان 
تدابیر شديد امنیتی با حضور فیلیپ هاموند وزير 

خارجه انگلستان بازگشايی شد.
هنوز یک هفته از بیانات راهبردی رهبر معظم انقالب 
درباره سیاســت های خصمانه آمریکا و استاد آن انگلیس 
نگذشــته است که جاســوس خانه روباه پیر علیرغم میل 
باطنی دلســوزان انقالب و اکثریت مردم و بدون توجه به 

قانون نمایندگان مجلس شورای اسالمی گشایش یافت!
از ساعاتی قبل از این مراسم، نیروهای امنیتی و انتظامی 
به منظور جلوگیری از اعتراضات احتمالی دانشــجویان و 
مردمی که نسبت به بازگشت مقامات دیپلماتیک انگلیس 
به ایران معترض بودند، در اطراف ســفارت حضور داشتند 
و همین امر ســبب ایجاد ترافیک گسترده در خیابان های 

منتهی به سفارت بود. 
صبح تلخ فردوسی 

خیابان فردوســی روزهای مختلفی را در خود دیده و 
ایام تلخ و شیرین گذشته را از خاطر نمی برد؛ اما  این کهنه 
خیابان تهران در یکشــنبه سیاه بازگشایی جاسوس خانه 

انگلیس متفاوت بود.
عبور مــرور مردم، بازبودن مغازه هــا، حضور ماموران 
زحمتکش انتظامی، وجود تعداد زیاد عکاس رســانه های 
داخلی و خارجی، نگرانی عابران و نگاه های دورنمای متفاوتی 
از فضای خیابان فردوسی در یکشنبه اولین روز شهریور94 

را تشکیل می داد.
از صبح یکشنبه ترافیک عجیبی در خیابان فردوسی 
مشاهده می شد و نگاه بسیاری از مغازه داران و عابران عبوری 
به مقابل سفارت انگلیس، رفت و آمد ها و جنب و جوش و 
حضور ماموران انتظامی و آمد و شد در داخل سفارت بود.

اما در میان ترافیک عبور و مرور یکشنبه سیاه خیابان 
فردوسی و بعد از آمد و شد وزیر خارجه و مقامات انگلیسی 
و در لحظه ای که مردان بریتانیایی در حال رفت و آمد بودند 
یک چیز بســیار مشهود بود و آن رفتار مردم و رانندگانی 
بود که خشم  ونفرت از انگیسی ها در چهره شان آشکار بود!

رانندگان خیابان فردوســی بعد از مشــاهده کاروان 
روباه پیر با خشــم و انزجار نســبت به انگلیسی ها صدای 
بــوق اعتراضی خــود را به راه انداختند تــا ثابت کنند از 
انگلیسی هایی که همیشه نسبت به ایران دشمنی و دسیسه 

داشته اند بیزارند.
مردم و رانندگان عبوری در خیابان فردوسی از شلوغی 
این خیابان و یا رفت و آمد با ترافیک ناراحت نبودند بلکه در 
عمق نگاه آنها نگرانی نسبت به سیاست های روباه پیر بود. 
رهگذر جوانی که پژوهشگر مسائل اجتماعی است در 
پاسخ به پرســش به خبرنگار ما درباره بازگشایی سفارت  
می گوید: بازگشایی سفارت مهم نیست مهم آن است که 
مسئوالن نســبت به این محل و افراد آن با احتیاط رفتار 
کنند تا حوادثی همچون سال 88 و یا بعد از آن رخ ندهد.

روباه سیاه رو!
به گزارش خبرنگار ما، رهبر معظم انقالب در 26 مرداد 
مــاه 94 و در دیدار علما، صاحبنظران و میهمانان اجالس 
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم و اجالس اتحادیه رادیو 
تلویزیون های اسالمی انگلیسی ها را متخصص اختالف افکنی 
و آمریکایی ها را شــاگرد آنها خواندنــد و افزودند: »ایجاد 
گروه هــای جرار، هتاک و جبــار تکفیری که آمریکایی ها 
به دست داشــتن در ایجاد آنها اذعان کرده اند، مهم ترین 
ابزار برای ایجاد اختالف های به ظاهر مذهبی میان ملت ها 
اســت که متأسفانه برخی مسلمانان ساده لوح نیز به دلیل 
نداشــتن بصیرت، فریب این توطئه و نقشه را خورده و در 
داخل طراحی دشــمن قرار گرفته اند.« و سپس به عنوان 
نمونه ای از فتنه انگیزی انگلیسی ها فرمودند: »رادیو انگلیس 
ادعا می کند که ما بی طرفیم؛ دروغ می گویند؛ درســت در 
میدان سیاست های استکبار و استعمار حرکت می کنند.«

اما تنها پس از گذشــت 72 ساعت از بیانات راهبردی 
رهبر معظم انقالب، رسانه های انگلیسی گزارشی را مبنی 
بر سفر فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس به تهران 

را منتشر کردند!
این رسانه های غربی گزارش ›دادند که قصد هاموند از 
سفر به تهران گشایش سفارت خانه ای است که از آذر سال 

90 تعطیل شد و درب آن بسته گردید.
این سفر در حالی صورت می گرفت که انگلیس پس از 
آمریکا اصلی ترین دشمن مردم ما در سال های گذشته بوده 

و مبدع و بنیان گذار تحریم های بانکی و مالی قلمداد می شود!
روز خوب تعطیلی!

دلیلی که 4 سال قبل  موجب تعطیلی این جاسوس خانه 
شــده بود موضع گیری ها، خباثت ها و تحریم های ظالمانه 
مقامات انگلیسی نســبت به جمهوری اسالمی ایران بود 
و یکــی از اصلی تریــن دالیل تعطیلی این ســفارت خانه 
سیاست های خصمانه انگلیسی ها نسبت به موضوع هسته ای 

و دانشمندان کشورمان بود.
به موجب ماده واحده ای که سال 90 در مجلس شورای 
اســالمی تصویب شد،  وزارت امورخارجه موظف است در 
چارچوب حفظ منافع ملــی و دفاع از حقوق ملت بزرگ 
ایران ظرف دوهفته، روابط سیاســی را با دولت انگلیس به 
سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز 

به حداقل ممکن برساند.
براســاس تبصره 1 این مــاده واحده در صورت تغییر 
سیاســت های خصمانه کشــور مزبور وزارت امورخارجه 

می تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.
همچنین تبصره 2 تصریــح دارد، وزارت امورخارجه 
موظف اســت در مورد سایر کشــورهایی که رفتار مشابه 
انگلیس داشته باشند، گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب 

به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.
پس از این تصمیم نمایندگان مجلس و اظهار نظرات 
کارشناسان مشخص شــد که اغلب مسئوالن و دلسوزان 
کشــور نیز از بازگشــایی ســفارت درصورت عدم تغییر 
سیاست ها ناراضی هستند و باید گفت اکثریت نمایندگان 
مردم هم با مردم در این جهت همراه هســتند و از وجود 

جاسوس خانه ناراحت می باشند. 
این ســفارت پس از اعتراض دانشجویان کشورمان و 
به جهت ترس از فاش شــدن مدارک جاسوسی اش مورد 
تعطیلی قرار گرفت و مجلس شورای اسالمی نیز مصوبه ای 

در این باره به تصویب رساند.
آينده تلخ با بازگشايی جاسوس خانه؟ 

به نظر می رسد با بازگشایی سفارت انگلیس در تهران 
باید منتظر وقایع مختلفی در آینده باشیم چرا که سیاست 
انگلیس زندگی آرام و مســالمت آمیز نیست و رویکرد آنها 
همچنان همان سیاست شوم تفرقه  بینداز و حکومت کن  

است که آن را نسبت به همه مد نظر دارد.
در طی این  4 ســال که قفل سفارت انگلیس گشوده 
نشــد کمتر فتنه ای را نیز در کشور شاهد بوده ایم، اما در 
آستانه انتخابات اســفند 94 که حساسیت بسزایی برای 
کشور دارد باید بیش از پیش مراقب جاسوس خانه و رفت 
و آمد هایش بود، فراموش نمی کنیم که  در فتنه 88 برخی 
نقشه های شوم توسط عوامل مستقیم یا پادوهای سفارت 

در جامعه عملیاتی می شد.
پاداش به خیانت كنندگان!؟

جای تردیدی وجود ندارد که مقامات انگلیسی در زمره 
منفورترین افراد عالم نزد ملت ما هســتند. سوابق سیاه و 
ننگین ســالیان طوالنی گذشته وقتی با جنایات سال های 
اخیرشان پیوند می خورد،دل هر انسان وطن دوستی را به 
درد می آورد. از نقش محوری و اساسی آنها در جداسازی 
بحرین از ایــران یا ده ها و صدها جنایــت قدیمی تر آنها 
که بگذریم،ترور دانشــمندان هسته ای با دستور و فرمان 

مستقیم جان ســاورز، رئیس mi6 همکاری اطالعاتی و 
امنیتی با اســرائیل غاصب در این پروژه شوم ،برگ سیاه 
دیگری در کارنامه آنهاســت. اما در موضوع تحریم ها، آنها 
نخستین کشــوری هستند که تحریم های گسترده بانکی 
را بــا هدف ضربه زدن به گردش مالی و در نتیجه تعطیل 
کردن معامالت خارجی کشــورمان آغــاز کردند. در اثر 
این اقدام خباثت آمیز انگلیس،میلیاردها دالر خســارت به 
کشورمان وارد شــد و خش های قابل توجهی از معامالت 
خارجی کشورمان دست خوش مشکالت جدی شد. گذشته 
از ایــن، انگلیس با اعمال تحریم در حوزه بیمه نفتکش ها 
و کشتی های تجاری هم کوشید صدمات سنگین مالی به 
ایران وارد کند. خباثت و حقارت آنها تا آنجا پیش رفت که 
حتی حاضر نشدند مدارک علمی دانشجویان شرکت کننده 
در آزمون زبان انگلیسی را هم تایید کنند و آنها را در این 

مسیر دچار مشکالت جدی کردند!
با ایــن همه و با این ســابقه تیره و شوم،مســئوالن 
کشورمان بی توجه به نفرت عمومی و بدون در نظر گرفتن 
محدودیــت قانونی که دولت را تنها در صورت تغییر رفتار 
انگلیس، مجاز به برقراری رابطه می سازد،فرش قرمز پیش 
پای وزیر خارجه روباه پیر پهن کرده و بازار ارزشمند ایرانی 
را به روی آنها گشــوده اســت! جای تردید وجود ندارد که 
انگلیس بدنبال کسب منفعت از بازار ماست و البته اگر به 
همین بسنده می کرد مشکلی نبود، بلکه به یقین می توان 
دخالت ها، کارشکنی ها و شکار افراد ساده لوح و وطن فروش را 
از هم اکنون در داخل کشور و توسط سفارت آنها پیش بینی 
کرد. باید از مقامات کشــورمان و از رئیس جمهور محترم 
پرسید آیا سابقه رفتار تحقیر آمیز آنها با خودتان را فراموش 
کرده اید!؟ آیا خاطرات منتشر شده جک استراو، وزیر خارجه 
پیشین انگلیس که از داخل توالت قطار با دکتر روحانی با 

لحنی تمسخرآلود سخن گفته را فراموش کرده اید؟!
حتی اگر آن سخنان را فراموش کرده باشند، بعید است 

سخنان اخیر وزیر خارجه انگلیس از یادشان رفته باشد.
هامونــد اخیراً و پس از توافق هســته ای در اظهاراتی 
مداخلــه جویانه و از ســر غرور گفته بــود: بعد از امضای 
توافق  هسته ای، به شرط آنکه ایران به تعهداتش به موجب 
توافق پایبند بماند امکان اینکه جامعه بین الملل در مسائل 
دیگر با ایران ارتباط بگیرد وجود دارد)!( از جمله اینکه از 
دخالتش در امور دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس دست 
بردارد)!( ... ما باید درباره ایران واقع نگر باشــیم. این کشور 
نظامی با یک صدا نیســت صداهای مختلفی از آن شنیده 
می شــود. افراطی ها و اصالح طلبان. ما باید امیدوار باشیم، 
اصالح طلبانی که می خواهند ایران نقش مثبت تری در دنیا 
ایفا کنند، کار را به نفع خود  تمام کنند که البته این کار 

یک شبه اتفاق نمی افتد.
 به نظر می رســد دولتمردان کشورمان،ســراب روابط 
اقتصادی مثبت با انگلیس را باور کرده و در دام آن افتاده اند.

وزير خارجه انگلیس تاكید كرد: در مبارزه با داعش 
در عراق و سوريه همکاری خواهیم كرد. نکته مهم اين 

است كه االن كانالی برای تماس داريم.
وزیر خارجه انگلیس روز گذشــته که برای بازگشایی 
ســفارت این کشور به تهران آمده است با وزیر امور خارجه 

کشورمان دیدار کرد.
در ادامه کنفرانس خبری مشترک فیلیپ هاموند، وزیر 
خارجه انگلیس و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان 

برگزار شد.
ظریف در این کنفرانس خبری گفت: امروز در تهران و 
لندن سفارتخانه های طرفین در حد کاردار کار خود را آغاز 
کردند و این می تواند شروع روابط ایران و انگلیس باشد. امروز 

وارد روابط با طرف مقابل براساس احترام متقابل شده ایم.
وی ادامــه داد: دیدگاه های متقاوتــی در مورد بعضی 
موضوعات بین مــا وجود دارد و این اختالف نظرها به نظر 
ما از طریق گفت وگو و تعامل و درک مشترک روش بهتری 
برای برخورد با اختالف نظرهاســت. البته در برخی موارد 
اشتراک نظر وجود دارد مانند نحوه اجرای برجام. همینطور 

اشتراک نظر درخصوص مبارزه با افراط فرقه گرایی و مبارزه 
با موادمخدر وجود دارد.

وزیر خارجه کشورمان همچنین اظهار داشت: اشتراک 
نظر درباره امکانی که برجام درباره همکاری های اقتصادی 
ایجاد کرده اســت. در مورد مسائلی که  اختالف نظر داریم 
مانند حقوق بشــر و سایر موارد حاضریم از طریق گفت وگو 

مشکالت را حل کنیم.
در ادامه وزیر خارجه انگلیس از حضورش در ایران ابراز 
خوشــحالی کرد و گفت: ایران کشور مهمی هست و باقی 
خواهد ماند در منطقه ای ملتهب. بازگشایی سفارتخانه فقط 
یک نماد نیست بلکه کانال هایی برای تعامل خواهد بود. ما با 
هم موفقیت را تضمین خواهیم کرد. می دانیم که حوزه هایی 
خواهند بود که اختالف خواهیم داشت. اما آنجایی که منافع 

مشترک خواهیم داشت با هم همکاری خواهیم کرد.
وزیر خارجه انگلیس افزود: در مبارزه با داعش در عراق 
و سوریه همکاری خواهیم کرد. نکته مهم این است که االن 

کانالی برای تماس داریم.
وی در پاسخ به سوالی ابراز داشت: نکته مهم در روابط 

سیاســی گفت وگوی منظم اســت و مهمترین نکته برای 
گفت وگو بازگشایی سفارتخانه ها هست. ما با گفت وگو اعتماد 

و تفاهم ایجاد می کنیم. دیدارهای بسیار خوبی داشتیم.
در ادامه وزیر خارجه کشــورمان در پاسخ به خبرنگار 
رویترز درباره احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران گفت: 
ما با انگلســتان  روابط سیاسی داشتیم که مدتی با دشواری 
روبرو شــده بود. وضعیت ما با آمریکا  متفاوت اســت. مردم 
ایران نسبت به سیاست های آمریکا نگرانی های جدی دارند. 
وضعیت ما با آمریکا در مقایسه با  وضعیت ما با کشورهای 

دیگر متفاوت است.
به گزارش تســنیم هامونــد در ادامه کنفرانس خبری 
مشترک درپاسخ به این سوال که آیا انگلیس به عنوان یکی 
از اعضای 1+۵ دارای نظری مســتقل از آمریکا بوده یا خیر 
اظهار داشــت: کشــور من نظرات کامال مستقلی از آمریکا 

داشت. دیدگاه من کامال مستقل از دیدگاه آمریکاست.
وزیر خارجه انگلیس در پایان تاکید کرد: همه ما از ابتدا 
می دانســتیم که این فرایند چگونــه خواهد بود. امیدواریم 

آمریکا تصمیم درستی بگیرد.

در كنفرانس خبری با ظريف

هاموند: مهم اين است كه اكنون كانالی برای تماس داريم


