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درمکتب امام

امروزهمهانقالبیاند!

نگاه

واقعاً رسفرود بیاورید به قانون؛ و واقعاً رس فرود بیاورید به اسالم. لفظ را همه 

می گویند. شاید شیطان را هم ازش بپرسند، می گوید من انقالبی هستم! امروز همه 

انقالبی هستند! امروز همه دلسوز برای ملت هستند! ]...[ باید به حسب واقع، به 

حسب انصاف، به حسب وجدان، این مردمی که شامها را روی کار آورده اند، این 

مردم زاغه نشــین که شــامها را روی مسند نشانده اند مالحظه آنها را بکنید، و این 

جمهوری را تضعیفش نکنید. 

صحیفهامام؛ج۱۴؛ص۳۸۰|جماران؛۶خرداد۱۳۶۰

اخبار کوتاه

رئیسقوهقضائیه:

فتنه گران با احزاب جدید به صحنه آمده اند
بهبهانهبازگشاییسفارتانگلیسدرتهران

چراغ سبز به خیانتکاران!
سمیراخطیبزاده

درســت در ســالگرد کودتای 28 مرداد که مردم ایران را دوباره به یاد جنایت 
و خیانت هــای آمریکا و انگلیس علیه کشــورمان انداخت خبر کوتاهی در روزنامه 

گاردین به چاپ رسید:
سفارت انگلیس در تهران پس از چند سال تعطیلی روز یکشنبه اول شهریور 

94 با حضور وزیر خارجه آن کشور بازگشایی می شود!
قرار شــد فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلســتان در سفر به ایران سفارت 
این کشــور را بازگشــایی نماید و طبق معمول همیشه ما خبر را قبل از اینکه در 
خبرگزاری های رسمی و یا از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه بشنویم در روزنامه 
رسمی انگلیس خواندیم و روز یکشنبه اول شهریور 94 شد آنچه شد! این پنهان کاری 
مقامات رسمی وزارت امور خارجه که این روزها گویی عرف هم شده است عالمت 
سوال بزرگی است که نیازمند پاسخگویی شفاف و صریح مقامات مسئول است. اما 
ســوال اساسی شاید آن باشد که چه شد که مقامات ایرانی به این نتیجه رسیدند 
که روابط خود با انگلستان را دوباره بهبود ببخشند؟ آیا در نوع برخورد  و مواجهه 
خصمانه و دیرینه این کشــور در قبال ملت ایران چرخشــی حاصل شده است که 
مردم از آن بی خبرند؟! اگر چنین است طرح و یا ذکر مواردی از آن به شفاف سازی 

هر چه بیشتر اذهان ملت کمک شایانی خواهد نمود.
امــا حافظه تاریخی ملت ایران را که ورق بزنید پر اســت از صفحاتی که مهر 
خیانت و جنایت این روباه پیر را در خود ثبت و ضبط کرده اســت. شاید یادآوری 

این صفحات تاریخی چندان خالی از لطف نباشد.
درســت پاییز ســال 89 بود زمانی که »جان ســاورز« رئیس دستگاه 
جاسوســی انگلیس )MI6( برای اولین بار در برابر رســانه های عمومی رخ 
نشان داد! اما موضوع این رسانه ای شدن برای »جان ساورز« چه بود که این 

قدر اهمیت داشت.
جان ساورز در سخنانی تعجب برانگیز اعالم کرد سازمان جاسوسی انگلیس 
)MI6( در حال »انجام عملیات جاسوســی« با هدف »توقف برنامه هسته ای 
ایران« است. اما سخنان جان ساورز یک نکته کلیدی داشت که از اتفاقات آتی 
رمزگشایی می کرد. نکته کلیدی که به نظر می رسید فرمان آغاز یک عملیات 
جدید و غیرانسانی علیه مردم ایران باشد: »دیپلماسی برای متوقف کردن برنامه 
هســته ای ایران کافی نیست و باید به فعالیت های جاسوسی و اطالعاتی برای 

مقابله با ایران ادامه داد.«
درست 8 آذر ماه 89 و تنها چند روز پس از این اظهارات، دو تن از دانشمندان 
هسته ای کشورمان یعنی مجید شهریاری و فریدون عباسی در دو عملیات جداگانه 
ترور شدند تا به زودی ترجمه عملی سخنان ساورز و مراد او از فعالیت های جاسوسی 

و اطالعاتی علیه برنامه هسته ای ایران نمایان شود.
اما انگلستان هیچ گاه به خاطر جنایات فراموش ناشدنی اش در حق دانشمندان 
هســته ای کشورمان نه تنها عذرخواهی نکرد بلکه در کمال وقاحت در برابر خشم 
جوانان انقالبی که »احساسات« آنها به تایید رهبر انقالب هم رسید، ادعای غرامت 

و خسارت هم نمود!
اما پرداختن به تمامی جنایاتی که این کشور استعمارگر تاکنون در حق ما روا 
داشــته اســت خود نیازمند وقت و فرصتی مضاعف است که از بارزترین آن همان 
کودتای 28 مرداد اســت که بعد از سال ها نیازمند بازخوانی و یادآوری به کسانی 

است که این روزها فراموشی گرفته اند!
نقش بارز و آشکار انگلیس در حمایت از سران فتنه 88 و هزینه های میلیاردی 
این کشور چه در قالب فضاسازی و جریان سازی رسانه ای علیه کشورمان و چه اجیر 
کردن اراذل و اوباشــی که به خیابان ها بریزند و آتشــی را شعله ور سازند بر کسی 
پوشیده نیست اما جای این سوال است که چرا این پیشینه از اذهان مقامات وزارت 

امور خارجه کشورمان پنهان مانده است؟!
با جمع بندی مطالبی که در این نوشته به عنوان بخشی کوچک از مصداق های 
اثبات ســوء نیت انگلستان در برقراری رابطه با جمهوری اسالمی آمده و همچنین 
تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر خطر نفوذ آمریکا و  دیگر ایادی استکبار 
در کشــور، امــا باز هم دولــت تدبیر و امید تصمیم به بازگشــایی مجدد این النه 

جاسوسی  گرفته است.
این در حالی اســت که مقامات انگلیســی به دولت روحانی نیز نه تنها حسن 
نیــت خود را ثابت نکرده انــد بلکه با لحنی تند آن را به باد انتقاد گرفته، به عنوان 
مثال دیوید کامرون در سخنرانی سال گذشته خود در سازمان ملل ضمن اشاره به 

اختالف نظر شدید با روحانی، ایران را حامی گروه های تروریستی معرفی می کند.
با بررســی این مورد و قرار دادن موضوع بازگشایی سفارت انگلستان در کنار 
 BBC برخی دیگر از موضوعات عرصه سیاسی از جمله صدور مجوز فعالیت شبکه
در ایران و همچنین نزدیک بودن دو انتخابات مهم در کشور از دولت محترم انتظار 
می رود تا در تصمیم گیری ها، دقت و حساسیت بیشتری صرف نماید چرا که همواره 
تشکیل این گونه پازل ها توسط دشمنان قسم خورده نظام آن هم در برهه های مهم 
و حساس در جمهوری اسالمی ایران بیانگر این موضوع است که خطر فتنه انگیزی 

و توطئه همواره در کمین است.
اما در پایان شــاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشــد که بعد از شنیدن خبر 
بازگشایی سفارت انگلیس در تهران و تالش آمریکا در پی افتتاح دفتر حافظ منافع 
در تهران این جمله »نگروپونته« یکی از ارشدترین اعضای جامعه اطالعاتی آمریکا 

در ذهن متبادر می شود که زمانی هم در عراق مسئولیت داشته است.
»نگروپونته« نخســتین ســفیر آمریکا در عراق پس از صــدام پیش از پایان 
ماموریتش در عراق به یکی از ســران سیاسی این کشور گفته بود می دانی چرا در 
آمریکا کودتا نمی شــود؟ و خود بی درنگ جواب می دهد: زیرا آمریکا در واشنگتن 

سفارت ندارد.

رئیسمجلسدردیدارباوزیربهداشــتعمومی
افغانستانبااشــارهبهاینکهمجلسشورایاسالمی
برایتوســعههمکاریهایخودبامجالسافغانستان
آمادگیدارد،گفت:ایرانازافغانستانبااقتصادیپویا

وشکوفااستقبالمیکند.
به گزارش تسنیم، علی الریجانی در دیدار فیروزالدین فیروز 
وزیر بهداشت عمومی افغانستان با اشاره به اشتراکات مختلف 
دو کشور ازجمله مشترکات دینی، فرهنگی و زبانی مردم ایران 
و افغانســتان، گفت: دیدار و گفت وگوی مقامات دو کشور به 
تحقق ظرفیت های دو طرف و منافع مشترک کمک می کند. 
در همین راستا مجلس شــورای اسالمی آمادگی کامل برای 
توسعه همکاری های خود با مجالس افغانستان جهت تسهیل 
و تسریع مناسبات دولتی و بخش خصوصی دو کشور را دارد.

رئیس مجلس در ادامه این دیدار سیاست  اصولی جمهوری 
اسالمی ایران را تحکیم و تقویت هرچه بیشتر روابط دوستانه 
با همسایگان دانســت و گفت: با در نظر گرفتن این نکته که 
صلح و ثبات کشورهای همجوار بر یکدیگر تأثیر مثبتی بر جای 
می گذارد؛ لذا جمهوری اسالمی ایران، وجود یک افغانستان امن 
با اقتصادی خودکفا، پویا و شکوفا را در جهت تأمین منافع خود 
و سایر کشورهای منطقه ارزیابی و از آن استقبال می کند و در 

این راستا آماده ارتقای روابط فیمابین می باشد.
الریجانی با اشاره به توانمندی ها و پیشرفت های جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه پزشکی، بهداشت و سالمت، از آمادگی 
انتقال این تجربیات به افغانستان خبر داد که فیروزالدین فیروز 
خواستار تنظیم برنامه و مساعدت در این زمینه ها برای بهبود 

استانداردهای زندگی در کشورش شد. 

دیدارالریجانیباهیئتپارلمانیموریتانی
رئیس مجلس در دیدار با رئیس گروه دوســتی پارلمانی 
موریتانی با اشــاره بــه ظرفیت های بالقوه موجــود از جمله 
رویکردهای پارلمانی برای گسترش روابط دو کشور در زمینه 
های مختلف گفت:  مجلس شــورای اسالمی از توسعه روابط 

و همکاری های دو کشور در سطوح مختلف حمایت می کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به مشکالت مبتال به جهان اسالم در عصر حاضر 
خاطرنشان کرد: تاکید همیشگی بنیانگذار انقالب و نیز رهبر 
معظم انقالب، حفظ اتحاد بین فرقه های اســالمی و پرهیز از 
قرارگرفتن در دام تفرقه و توطئه های دشمنان اسالم بوده است.
وی تاکید کرد: جریان های افراطی و تروریســتی که در 
حال حاضر در سرزمین های اسالمی به ارتکاب جنایات مختلف 

می پردازند، مشــکوک بوده و رهبران کشورهای مسلمان باید 
توجه کافی برای بازگشــت عالم اســالم به مســیر وحدت و 

همبستگی از خود نشان دهند.
در ادامه این دیدار، »محمد ولدفال« رئیس گروه دوستی 
پارلمانی موریتانی - ایران، هدف از ســفر خود و هیئت همراه 
را انتقال پیام رئیس مجلس و وزیر خارجه این کشور مبنی بر 
تاکید و اصرار موریتانی بر تحکیم روابط با جمهوری اســالمی 
عنوان کرد و در این خصوص گفت: اراده مقام های عالی کشور 
موریتانی بر لزوم توســعه بیش از پیش مناســبات سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی با کشوری تعلق دارد که در جهان اسالم به 
اتخاذ مواضع اصولی و انقالبی و حفظ عزت و کرامت مسلمانان 
شهرت دارد و در مقابله با تروریسم و رژیم صهیونیستی، ایران 

برای ما الگو است.

الریجانیدردیدارباوزیربهداشتافغانستان:

ایران از پویایی و شکوفایی اقتصاد افغانستان استقبال می كند

نوبختخبرداد
صرفه جویی ۴۸00میلیاردی 

با انصراف و حذف یارانه ۴/۴میلیون نفر
رئیسسازمانمدیریتتاکیدکرد:»باانصرافوحذفچهارمیلیون
و۴۰۰هزارنفــرازیارانهبگیراندرپرداخت۴۸۰۰میلیاردتومانازیارانه

نقدیصرفهجوییکردیم.«
محمدباقر نوبخت در گفت وگوی تلویزیونی یکی از مشــکالت دولت یازدهم را 
از ابتــدای کار انحراف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانســت و گفت: قرار بر 
این بود که نیمی از منابعی که از افزایش قیمت ها حاصل می شود به طور مستقیم 
به مردم داده شود، ۳۰ درصد آن به طرح های تولیدی اختصاص یابد و 2۰ درصد 
مابقی هم به منابع دولت اضافه شــود. وی افزود: این در حالی اســت که عالوه بر 
۵۰هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم ساالنه ۱۱هزار و ۳۰۰میلیارد تومان دیگر 

هم از خزانه عمومی برداشت و بین مردم توزیع شد.
نوبخت تصریح کرد: مردم بدانند توزیع مبلغ 4۵هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر 

نفر خالف قانون است و بر اساس قانون، نیمی از آن باید پرداخت شود.
وی با اشاره به انصراف دو میلیون و 4۰۰هزار نفر از دریافت یارانه ها ابراز داشت: 
بر اســاس قانون، دولت با شناسایی پردرآمدها تاکنون یارانه دومیلیون نفر دیگر را 

قطع کرده است.
نوبخت با بیان »با انصراف و حذف چهارمیلیون و 4۰۰هزار نفر از یارانه بگیران در 
پرداخت 48۰۰میلیارد تومان از یارانه نقدی صرفه جویی کردیم« خاطر نشان کرد: 

همین مبلغ را در اجرای طرح تحول سالمت به خود مردم بازگرداندیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: بنا داریم یک هزار میلیارد 
تومان دیگر از همین منابع صرفه جویی شده را به تولید کنندگان پرداخت کنیم و 
ما به التفاوتی را هم برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج های جوان اختصاص دهیم.

به گزارش تســنیم، نوبخت در پاسخ به ســؤالی مبنی بر »آیا بهتر نیست که 
افراد نیازمند را شناسایی و یارانه را به آنها پرداخت کنید؟« تاکید کرد : افراد تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی در کشــور ۱۰میلیون نفر هستند که در صورت اجرای 
این پیشــنهاد باید 66 میلیون نفر را حذف کنیم در حالی که بسیاری از آنها برای 

دریافت یارانه ها محق هستند.
سردارفضلیدریادوارهشهدایاصنافوبازار:

بیش از ۲ هزار گردان بسیجی
 آماده دفاع از ایران هستند

جانشینرئیسسازمانبسیجمستضعفینگفت:نیروهایمردمیبسیج
درتمامیعرصههایانقالبباالهامازوالیتفقیهحضورداشتهواکنون
با2هزارو2۰۰گردانرزمیوآموزشدیدهدرتمامیسطوحآمادهدفاع

همهجانبهازنظاممقدسجمهوریاسالمیایرانهستند.
به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی در آیین یادواره بزرگ سرداران 
و ۵۰۰ شــهید ترور اصناف و بازار که همزمان با ســالروز شــهادت شهید اندرزگو 
در میدان ارک تهران برگزار شــد،گفت: در مجموع ۱7 هزار شــهید ترور توســط 
منافقین کوردل در تاریخ انقالب اسالمی ایران به ثبت رسیده و امیدواریم  بتوانیم 
 در مســیر و جهت شــهدا بدون لغزش حرکت کرده و به تکلیف خود عمل کنیم.
فضلــی افــزود: لبیک بازاریــان و اصناف در طــول انقالب به حضــرت امام)ره( 
 و مقــام معظم رهبــری، خود نوعــی پیام مجاهــدت و عمل به ارزش هاســت.
وی بــا اشــاره به ۱7 هزار شــهید ترور در طــول تاریخ انقالب گفــت: منافقان 
کوردل نمی دانســتند که شــهدا بــا خدا معاملــه کرده اند و هراس از شــهادت 
 نداشــته و خدمت به مردم و کشــته شــدن در این راه را مایه افتخار می دانند.
فضلی افزود: امروز تمامی بسیجیان با تمام قدرت و با پیروی از مقام عظمای والیت 

حضرت امام خامنه ای، در همه عرصه ها آماده خدمت هستند.
بذرپاش:

اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام
 از مراکز هسته ای و نظامی بازدید می کنند

عضوکمیسیونویژهبررسی»برجام«درمجلساعالمکرداعضایاین
کمیســیونبهمنظورارائهگزارشدقیق،بازدیدهاییراازمراکزمختلف

هستهایونظامیخواهندداشت.
به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون ویژه 
بررسی »برجام« در مجلس شورای اسالمی درباره نحوه برگزاری جلسات و برنامه های 
این کمیسیون اظهار داشت: مقرر شده است کمیسیون ویژه که ترکیب هیأت رئیسه 
آن روز گذشــته تعیین شــد، از همین امروز جلسات خود را در قالب کارگروه های 
مختلف و با اساتید مختلف علوم سیاسی، روابط بین الملل و انرژی هسته ای و نظامی 

و مدیران و کارشناسان این بخش ها برگزار کند.
وی افزود: مقرر شده است اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس به 
منظور ارائه گزارش دقیق، بازدیدهایی را از مراکز مختلف هسته ای و نظامی داشته 
باشند، ان شاءاهلل از هفته آینده یا اواخر هفته جاری بازدیدهای کمیسیون ویژه در 

قالب گروه های چند نفره آغاز خواهد شد.
بذرپاش با بیان اینکه پس از این بازدیدها گزارش کمیســیون ویژه به صورت 
دقیق و جمع بندی شده از نظرات کارشناسان در جلسات و بازدیدهای میدانی تقدیم 
هیأت رئیسه مجلس می شود، تصریح کرد: بررسی های ما در کمیسیون ویژه مبتنی 
بر اعتماد به تیم مذاکره کننده و بی اعتمادی به طرف های غربی است و این موضوع 

اساس بررسی های ما را در کمیسیون ویژه تشکیل می دهد.
وی تأکید کرد: در جلسه فردای کمیسیون ویژه بررسی »برجام« زمان بندی و 
نیز مکان های در نظر گرفته شده برای بازدید اعضای کمیسیون تعیین خواهند شد.

این عضو کمیسیون ویژه بررسی »برجام« در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: 
توصیه هیأت رئیســه مجلس به اعضای کمیســیون این است که کمیسیون ویژه 
جلسات خود را به طور جدی و دقیق برگزار و همچنین گزارش نهایی خود را هر 

چه سریعتر به صورت دقیق و منظم تقدیم این هیأت کند.

رئیــسقوهقضائیــهگفت:ازشــوراینگهبان
میخواهیمدرمســئلهانتخاباتکهسرنوشتکشور

استمحکمبایستد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی درجلسه مســئوالن قضایی گفت: به ایام انتخابات 
نزدیک می شــویم و متأسفانه برخی رســانه ها برای این که 

فضاسازی حاشیه ای کنند حرف هایی را مطرح می کنند.
وی با اشــاره به این که انتخابات در هر کشوری نیازمند 
ناظر اســت، افزود: ناظر آگاه، تیزبین و مستقلی باید باشد که 

بتواند اوصاف را احراز کند.
رئیس دستگاه قضایی شورای نگهبان را نهادی واقعاً مهم 
و سرنوشت ساز در جمهوری اسالمی ایران و متولی نظارت در 
انتخابات خواند و گفت: هم براســاس نص قانون اساسی و هم 
براساس تفسیری که خود شورای نگهبان دارد نظارت این شورا 

از بدو عملیات انتخابات تا به پایان استصوابی است.
وی اظهار داشت: اینکه گاه گفته می شود که این نظارت 
به این معنا که صالحیت را تشــخیص دهیم مربوط به هیئت 
اجرایی است اشتباه اســت، البته آن هم هست اما نظارت به 
معنای اینکه کسی تصویب کند با شورای نگهبان است و این 

امری بسیار واضح است.
آیت اهلل الریجانی گفت: ما نباید حرف هایی را که سالهای 
ســال مطرح و پاسخش داده شده است دوباره مطرح کنیم و 
گاهی انسان حرف های عوامانه ای می شنود که تعجب می کند.
آملی الریجانی افــزود: یک آقایی که هم به دیانت و هم 
به انقالبی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته است مبنی بر این 

که ما فقط از مجاری قانونی چهارگانه می توانیم نظارت کنیم.
وی گفت: نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی که باشد 
انجام می شــود و گفته اند که ما عدم احراز صالحیت نداریم، 
این حرف باطل و غلطی است و این حرف ها برای کسی است 

که قانون را نمی شناسد.
رئیس قوه قضائیه افزود: عده ای می گفتند اصل بر برائت 
است که این هم حرفی عوامانه است، در قانون یک سری اوصاف 
را آورده اند و گفته اند که نامزدان باید آن را داشته باشند، اگر 
شــورای نگهبان بخواهد تائید کنــد باید اوصاف را احراز کند 
بنابرایــن ما عدم احراز صالحیت هم داریم و این حرف غلطی 
اســت که احراز صالحیت نداریم. وی تصریح کرد: این چیزی 
منطقی و استداللی است و رد از باب عدم احراز صالحیت است، 
تعجب می کنم مسئولی که انسان واقعا توقع ندارد مسایلی را 

می گوید و روزنامه ها رسانه ای می کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: مکرر می گفتند که اصل بر برائت 
است، مگر کسی می خواهد جرم کسی را اثبات کند که اصل 
بر برائت است؟ ما نمی توانیم در جایی که باید وصفی را احراز 
کنیم بگوییم اصل بر برائت اســت، مگر برائت برای ما وصف 

درست می کند که بگوییم اصل بر برائت است؟
آملی الریجانی افزود: اگر گفتند کسی مشتهر به پذیرش 
قانون اساســی باید باشد باید احراز کنیم که قانون اساسی را 
پذیرفته اســت؟ باید احراز کنیم که نظام والیت فقیه را قبول 
دارد؟ ما بگوییم شــک داریم و با بحث برائت درست می کنیم 

حرف باطلی است.
وی شــورای نگهبان را نهادی واقعــاً مهم در جمهوری 

اسالمی ایران خواند و گفت: به حمد خداوند تا به حال محکم 
ایســتاده اند و مطمئنم الاقل برخی افرادی که من در شورای 
نگهبان می شناسم کالجبل الراسخ پای حرف ها می ایستند و 

پای این شعارهای مختلف هم هرگز نخواهند لرزید.
آملی الریجانی افزود: راه، روشــن و تفسیر قانون اساسی 
هم روشن و وظایف هر نهاد و همچنین وظیفه نظارتی شورای 
نگهبان هم روشن است. وی گفت: اینکه وظیفه شورای نگهبان 

استصوابی است یا نه هم معلوم است.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما از شورای نگهبان می خواهیم 
در مســئله انتخابات که سرنوشت کشور است محکم بایستد 
چراکه سالمت انتخابات حق مردم است و همان طور که نباید 
حقوق نامزدان نمایندگی مجلس ضایع شود حقوق ملت هم 

نباید ضایع شود.
آملی الریجانی گفت: شــورای نگهبان را در بحث نظارت 
برای این قرار داده اند که هرکسی نتواند با هر وصف نادرستی 

وارد مجلس، ریاست جمهوری و یا خبرگان شود.
وی افــزود: در هر حال مســئله انتخابات و ســالمت آن 
مسئله ای مهم است و از همه مهمتر این که افرادی دارند رنگ 

و لعاب عوض می کنند.
آملی الریجانی خاطرنشــان کرد: برخی کســانی که در 
جریــان فتنه 88 فتنه گر بودند و برخی از  آنها محکومند حاال 
آمده اند لعاب و رنگ عوض کرده اند و احزابی درست می کنند 

و می خواهند در صحنه بیایند.
وی افزود: شورای نگهبان باید هوش و حواسش جمع باشد 

و محکم پای ارزش های انقالب بایستد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این کشور، کشور امام زمان)عج( و 
کشور والیت و ائمه اطهار است و ما نمی توانیم کشور را به دست 
کسانی بدهیم که نه نظام جمهوری اسالمی ایران و نه والیت 
فقیه و نه قانون اساسی را قبول ندارند و فقط یک چیزهایی را 
لقلقه لســان می گویند و وقتی سرکار سوار می شوند زیر همه 

این حرف هایشان می زنند.
آملی الریجانی افزود: مگر همین ها نبودند که حرف هایی 

می زدند که با هیچ جای قانون اساسی جور درنمی آمد؟
وی گفت: به هر حال شــورای نگهبان باید مسیر اینها را 
بشناســد و پای ارزش های انقالب بایستد و البته به کسی هم 
ظلم نکند و به کسی اجحاف نشود. رئیس دستگاه قضا افزود: 
با عدم احراز نمی شــود کسی را به مجلس راه داد و اگر احراز 

کردند وظیفه ای است که انجام داده اند.
آملی الریجانی گفت: ما امیدواریم همه کسانی که در این 
کشور دلسوز انقالب و نظامند برای تلطیف فضا به هم کمک 
کنند تا انتخاباتی سالم برگزار شود و افرادی صالح به مجلس 
وارد شوند تا بتوانند خیر و صالح مردم و کشور را رقم بزنند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با تبریک هفته دولت گفت: قوه 
قضائیه در حد توان به دولت کمک می کند.  رئیس قوه قضائیه 
گفت: کشوری که کشور ائمه اطهار و مسیرش مسیر ایمان است 
هیچ وقت زیر بلیط کشورهای کفر نخواهند رفت، در واقع  زیر 
ظلم کشورهایی که بنایشان ظلم بر مردم سرزمین های مختلف 
بود و استعمارگریشان بر همه آشکار است نخواهند رفت اما ما 
نباید کلمات و سخنانی بگوئیم که گویی راهی باز شده است 

که آنها بیایند و تغییرات ایجاد کنند.

صادقخرازیکهدرپیفشــارهایزیادازسوی
اصالحطلبانافراطیروزشنبهاستعفایخودراازریاست
شورایمرکزیحزبندایایرانیاناعالمکردهبود،متن

استعفانامهخودرامنتشرکرد.
رئیس شورای مرکزی حزب اصالح طلب ندای ایرانیان که 
روز شــنبه از مقام خود استعفا داده بود، روز گذشته متن این 
استعفا را منتشر کرد. در بخشی از نامه صادق خرازی آمده است: 
»بزرگان ما کنار ضدیت با اســتبداد، علیه استعمار هم مبارزه 
کرده اند و آنچه از آرمان های بزرگ آزادی خواهانه ملت ایران از 
عصر مشروطه تا انقالب اسالمی و از دوران اصالحات تا امروز 
به ما رسیده، همین اعتقاد به هم ترازی آزادی و استقالل است.

هیچ اصالح طلبی نیســت که به حفــظ تمامیت ارضی، 
حاکمیت ملی و اســتقالل سیاسی میهن خود بی اعتنا باشد، 
اگر هم بودند و هستند آنانی که دل در گروی کمک خارجی 

بستند، نه نام اصالح طلب داشتند و نه نشانی از آن.
هم نداییان عزیز، متأسفانه آنچه این روزها بر شما گذشت، 
هجمه های ناجوانمردانه رفیقان و رقیبانی بود که اخالق را که 
مهمترین پیمان حیات اجتماعی است، زیر پا نهاده و با تهمت 
و افترا و دروغ، از گفته ای معلوم، شنیده ای مجهول ساختند. 
گویی برای رفیقان دیروز، تازه واردی بودیم که باید با نشــانی 
رسانه های رقیب پی به منزلگه ما ببرند، حساب های کهنه را با 
حسادت های تازه درآمیختند و راه وحدت را به کج راهه زحمت 

بردند و شما را به خاطر کار ناکرده و نیت ناداشته نواختند.
این همه فشار بر هم ندائیان، از روز نخست تاکنون، نشان 
از راه درســتی می دهد که شــما انتخاب کردید. نه هراسی از 
تهمت ها به دل راه دادیم و نه ترسی از تهدیدها. از روز اول مقصد 
و مقصود معلوم بود. آمدیم و با صدای بلند اصالح طلبی مان را 
فریاد زدیم؛ ندای همدلی سر دادیم و خود را در قافله اصالحات 

همراهی دلســوز خواندیم. در این سنگ باران طعن و تهدید، 
لحظه ای بر راه آمده تردید نکردیم. یقین دارم شما نیز همچنان 

ثابت قدم و دلگرم، ندای اصالح طلبی تان را سر خواهید داد.
مدعیان گفتگو، چنان عرصه را بر گفتمان تنگ کرده اند 

که امنیت فردی و جمعی را تهدید ساخته اند.«
خرازی در پایان این نامه آورده است: »برای گام های بزرگ 
نیاز به هموار کردن زمین است. شما جوانان بزرگ این مرز و بوم 
که همیشه تاریخ حماسه آفریدید، این بار هم خالق فرصت های 
بزرگ خواهید بود. بودن یا نبودن یک فرد، خللی در این عزم 
جمعی به سوی آینده ای مشــحون از بردباری، اخالق گرایی، 
تحمل مخالف و اعتالی ارزش های اجتماعی پدید نخواهد آورد.
با این باور سترگ، با این دل امیدوار و با این دیده منتظر، 
از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان استعفا می دهم. 
به عنوان عضــوی کوچک کنار خانواده بــزرگ ندا و خانواده 

بزرگتر اصالحات می مانم و همچون همیشه پاسدار دوستی ها 
و شکرگزار محبت های همه خواهم بود. به مخالفان و منتقدان 
عزیــز، چه آنان که بودنمــان را زحمت و نبودنمان را رحمت 
می دانند و چه آنان که شادمان از حذف رقیبانند، مهر می ورزم 

و بی دل کینه دار خود را درس آموز آن ها می دانم.
»نــدای ایرانیان« متعلق به همه ایرانیان اســت؛ یادگار 
ارزشمند حرکت جمعی جوانان سرزمینم و گوهر تابناک اراده 
محکمــی که خود را کنار بزرگان انقــالب و اصالحات، همه 
رنج دیدگان سال های اخیر و معتقد به پیشبرد آرمان های بزرگ 
ملت با شیوه ای خردگرایانه، مداراجویانه و صلح طلبانه می داند.
و در پایان از اینکه برخی امروز شتاب زده و عده ای نقاب زده 
بر یاران اصیل اصالحات ترش رویی می کنند، عرض می کنم ندا 
منادی واقعی اســتقالل آزادی و جمهوریت اسالم در ایران و 

پرچم دار واقعی گفتمان اصیل بوده و خواهد بود.«

صادقخرازیدلیلاستعفایخودراازحزبندایایرانیانمنتشرکرد

حسابهایکهنهوحسادتهایتازهاصالحطلبان

اعضایهیئتنظارتبرانتخاباتمجلسوخبرگان
درتهران

هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره 
خبرگان رهبری در اســتان تهران تشکیل شد. به گزارش فارس اعضای این هیئت 
عبارتند از آقایان قاسم محمد طهرانی، فرهاد رهبر،محمد حسین صادقی، غالمحسین 

اسماعیلی و حجت االسالم حسین ابراهیمی.

استیضاحوزیرراه
پسازتعطیالتمجلسوصولمیشود

حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: ما به حد کافی امضا برای 
استیضاح آقای آخوندی وزیر راه جمع کرده ایم و ان شاءاهلل اگر بازی جدیدی در این 

باره صورت ندهند پس از تعطیالت باید اعالم وصول شود.

کشورنبایدبازاروارداتکاالیبیگانهشود
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: 
در شرایط فعلی کشور نباید بازار واردات کاالهای بیگانه شده و تولیدات داخلی باید 
رقابت پذیر باشــند. وی اظهار داشــت: در شرایط تحریم که بازار به سمت نیازهای 
اساسی از جمله مواد اولیه و کاالی سرمایه ای همچنین ماشین آالت می رود ولی با 
ایجاد گشــایش ها و انجام اقدامات میل به کاالی داخلی ایجاد می شود پس باید در 
این مرحله مراقبت کرد که کشور بازار واردات کاالهای بیگانه نشود و قانون حداکثری 

در این رابطه رعایت شود.

مبادادولتدچار»بیماریدیپلماسیزدگی«شود
جمعیت ایثارگران در بیانیه ای با اشــاره به اینکه  » مبادا دولت دچار »بیماری 
دیپلماسی زدگی« شود« تاکید کرد: مبارزه با استکبار استمرار خواهد داشت و تا زمانی 
این مبارزه ادامه خواهد داشت که مستکبر، خوی استکباری خود را کنار نگذاشته است.

آمریکناینترپرایزفاشکرد

برنامه پسا توافق اوباما 
براندازی است

بقیهازصفحه2
پیش از این، »جاش ارنست« سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری گفت: با 
توافق، گزینه نظامی بهبود خواهد یافت؛ براساس اطالعاتی که طی سال های توافق 
و از طریق رژیم بازرسی ها به دست می آید،تصمیمات ایاالت متحده و اسرائیل برای 
هدف قرار دادن )تأسیسات هسته ای ایران( به شکل عمده ای بهره مند خواهند شد.

پایگاهآمریکایی:هدفجمهوریخواهانازمخالفت
انتخاباتیاست

به گزارش تسنیم، پایگاه آمریکایی »د ویک« در گزارشی نوشت: حرف نامزدهای 
جمهوریخواه درباره پاره کردن برجام را باور نکنید.

در ادامه گزارش آمده اســت: این اظهارات برای نشــان دادن قاطعیت آنها به 
عنوان نامزد است و کاری نیست که رئیس جمهور آن را انجام دهد. د ویک افزود: 
جمهوریخواهان طی شش سال اخیر مشت های خود را در اعتراض به کارهایی که 
باراک اوباما انجام داده، گره کرده اند. این همان کاری است که شما وقتی خارج از 
قدرت هســتید، انجام می دهید. عبور از حق وتوی رئیس جمهور به دو سوم آرای 

اعضای مجالس کنگره نیاز دارد و مخالفان توافق نمی توانند به این حد برسند.
فروپاشیتحریمهاوافزایشغنیسازیایران،نتیجهردتوافق

 لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی اعالم کرد: اگر کنگره توافق را رد کند، اعتبار 
آمریکا سریعتر از بازار بورس چین سقوط می کند.

در ادامه گزارش آمده است: در صورتی که کنگره آمریکا توافق هسته ای ایران 
را رد کند، همپیمانان این کشور، آمریکا را تنها خواهند گذاشت.

تمامی این شــرایط موجب می شود که ایران برنامه هسته ای خود را مجدداً از 
ســربگیرد. نظام تحریم ها از بین می رود و ایران می تواند دهها هزار سانتریفیوژی 

داشته باشد و چندین تن اورانیوم غنی سازی کند.
فرماندهان نظامی آمریکا برآورد کرده اند که بمباران ایران تنها برنامه هسته ای 

این کشور را تنها یک تا سه سال به تعویق می اندازد.
کنگره باید احمق باشد که این فرصت تاریخی را رد کند.

در همین حال، فارین پالیسی نیز در گزارشی اعالم کرد: واشنگتن فکر می کند که 
همیشه می تواند روی رای کشورهای اروپایی حساب کند ولی این یک اشتباه است.

کشورهای اروپایی انگیزه های اقتصادی قوی و دالیل خوبی دارند که در صورت 
تهدید ایران برای یک بازگشت هسته ای، از ایاالت متحده تبعیت نکنند. در حالی 
که واشــنگتن می تواند تحریم ها را یکجانبه دوباره وضع کند ولی این امر توســط 

کشورهای اروپایی نامحتمل است.
دهانکمپانیهایاروپاییآبافتادهاست

روزنامه صهیونیستی »ژروسالم پست«نیز در گزارشی نوشت: دهان کمپانی های 
اروپایی برای دسترســی به قراردادهای عظیم تجاری با ایران آب افتاده است و در 

صورت نقض تحریم ها، آنها توسط دولت های خود حمایت خواهند شد.

سرویس سیاسی-
نمایندگانمجلسباتاکیدبراینکهموضعجمهوری
اســالمیدربارهرژیمصهیونیستیتغییرناپذیراست،
ازدولتخواستندقاطعانهپاسخگستاخیهایبرخی

کشورهایاروپاییرادراینقضیهبدهند.
چندی پیش،»زیگمار گابریل« وزیر اقتصاد آلمان و قائم 
 مقام »آنگال مرکل« صدراعظم این کشــور در سفر به تهران، 
از ایران خواســت برای بهبود روابط اقتصادی با غرب، مسئله 

رابطه اش با اسرائیل را حل کند! 
گابریل در این سفر،پیشنهاد گستاخانه میانجی گری آلمان 

برای بهبود روابط ایران با رژیم اشغالگر قدس را مطرح کرد.
»فیلیــپ هاموند« وزیر خارجه انگلیس نیز در ســفر به 
تهران در مصاحبه با رادیو 4 بی بی ســی با این ادعا که موضع 
ایران نسبت به اسرائیل اندکی تغییر کرده است گفت که ایران 
را براســاس اقداماتش در قبال اسرائیل قضاوت می کنیم. وی 
به رادیو بی بی ســی گفت »آنچه در مــورد ایران اهمیت دارد 
رفتار ایران در قبال بازیگران منطقه چه اســرائیل و چه دیگر 
کشورهاست که معلوم می شود ایران دیگر تهدیدی برای آنها 

نیست.«
حال پرسشی که در اذهان عمومی ایجاد شده این است که 
مقامات غربی با چه هدفی به مطرح کردن موضوع اسرائیل در 

سفرهای اخیر می پردازند؟ و واکنش ایران به اینگونه اظهارات 
گستاخانه چگونه باید باشد؟

هدف،ایجادانگیزهستونپنجموتضعیف
روحیهانقالبیون

»محمد سلیمانی« نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در مصاحبه با کیهان گفت: موضع ملت ایران و مسئولین 
نظام درباره رژیم اسرائیل کامال مشخص بیان شده است و آن 

محو اسرائیل از روی زمین است.
ســلیمانی افزود: امام خمینی)ره( فرمودنــد: »این غده 
سرطانی باید از بین برود« و ملت ایران نیز در این بحث پیشتاز 
هستند. وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دشمن برای 

نفوذ در نظام برنامه دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: هدف دشمن 
ایجاد امید و انگیزه در ســتون پنجم خود در ایران و تضعیف 
روحیه انقالبیون و بهره برداری حداکثری از شرایط مذاکره است.

سلیمانی تصریح کرد: دشــمن در پی آن است تا چنین 
وانمود کند که توافق در نتیجه نرمش ایران در مقابل استکبار 
است ولیکن این موضوع از سوی ملت ایران قابل قبول نیست.
وی در ادامه گفت: فتنه گران و ستون پنجم از نظر ملت 
ایران منفور هستند. نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان 
کرد: دولت باید موضع ملت ایران را شفاف و قاطع بیان کند و 

اجازه سوءاستفاده به دشمن ندهد.
لزومواکنشقاطعوفوریدستگاه

دیپلماسی
»سید حســین نقوی حسینی« نماینده مردم ورامین در 
مجلس شــورای اســالمی نیز در مصاحبه با خبرنگار کیهان 
گفت: من نمی دانم که مقامات غربی این موارد را از کدام مقام 
ایرانی دریافت می کنند ولیکن آنچه بدیهی است اینکه موضع 
جمهوری اســالمی نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی تغییر 

نکرده و همان مواضع امام و رهبری است.
نقوی حسینی افزود: اینگونه اظهارنظرها با این هدف صورت 
می گیرد که به صهیونیست ها نشان دهند که همچنان به دنبال 

تامین امنیت آنها هستند. 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
خاطرنشــان کرد: ما به هر کشور و گروهی که در مقابل رژیم 

اشغالگر قدس بایستد، کمک خواهیم کرد 
نماینده مردم ورامین در مجلس اظهار داشــت: دستگاه 
دیپلماسی می بایست فوری و به شــدت با این گونه اظهارات 

بی اساس برخورد کند و از موضع انقالبی با آن برخورد کند.
نقوی حسینی در ادامه گفت: اگر الزم باشد مجلس شورای 

اسالمی نیز موضع گیری خواهد کرد.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

تصریح کرد:  هدف دشــمن تضعیف محور مقاومت است. ما 
نبایــد اجازه دهیم تــا در دل گروه هایی که علیه رژیم غاصب 

صهیونیستی مبارزه می کنند یاس و ناامیدی ایجاد شود.
دولتمجریسیاستهاینظاماست

حجت االسالم »سید مرتضی حســینی« نماینده مردم 
قزوین در مجلس شــورای اسالمی نیز در مصاحبه با خبرنگار 
کیهــان گفت: بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم، احســاس 
طرف غربی این اســت که دولت ایران از مواضع انقالبی خود 
تغییر موضع داده اســت و از حمایت از محور مقاومت دست 
کشــیده است. حسینی افزود: نکته حائز اهمیت این است که 
سیاست گذاری های کالن نظام جمهوری اسالمی ایران توسط 
رهبــر معظم انقالب صورت می گیــرد و دولت ها مجری این 
سیاست ها هستند. نماینده مردم قزوین در مجلس خاطرنشان 
کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل 
بیت علیهم الســالم و اتحادیه ی رادیو و تلویزیون های اسالمی 
فرمودند: ایران، از مقاومت در منطقه از جمله مقاومت فلسطین 
کاماًل دفاع می کند و از هرکسی که با اسرائیل مبارزه می کند و 

رژیم صهیونیستی را می کوبد حمایت خواهد کرد.
وی در خاتمــه اظهار داشــت: اســرائیل در حال نابودی 
است و ما از کســانی که در این نابودی شرکت داشته باشند 

حمایت می کنیم.

وزیرکشوردرنشستخبریگفت:درانتخابات
مجلسبرایهراســتانتعرفهبارنگخاصدرنظر

گرفتهمیشود.
»عبدالرضا رحمانی فضلی« در نشســتی که بعدازظهر 
دیروز)دوشــنبه( به مناســبت هفته دولت در وزارت کشور 
برگزار شد، با تبریک هفته دولت و دهه کرامت یاد و خاطره 

شهدا رجایی و باهنر را گرامی داشت.
رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری در سال جاری تصریح کرد: 
امروز همه از مردم و مســئوالن اجرایی و نظارتی گرفته تا 
نامزدهای انتخابات خود را آماده می کنیم تا بار دیگر قدرت 
ملی خود را در عرصه سیاســی توأم با مشارکت قوی تحت 

لوای قانون اساسی و سالمت انتخابات به نمایش بگذاریم.
به گزارش تســنیم،وی خاطرنشــان کرد: در انتخابات 
مجلس برای هر اســتان تعرفه با رنگ خاص در نظر گرفته 

می شود.
وزیر کشــور همچنین به وضعیت امنیت داخلی کشور 
اشــاره و با تأکید بر این که طی دو ســال اخیر تالش های 
خوبی در این زمینه صورت گرفته اســت،  اظهار داشت: در 
حوزه امنیت داخلی هیچ مشــکلی و نا امنی وجود ندارد و 
به لطف خدا امروز کشــور از لحاظ امنیتی در ثبات کامل و 

شرایط مناسب و پایداری قرار دارد. 
در ادامه رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره تدبیر 
وزارت کشور برای احقاق حقوق نامزدهای انتخابات مجلس، 

عدم  گاهــی  گفت: 
از  صالحیت  احــراز 
مسیر قانونی و مراجع 
چهارگانــه حاصــل 
می شود و گاهی عدم 
احراز صالحیت به این 
دلیل است که فرصت 
کافی برای تحقیق و 
ندارد.  وجود  بررسی 
شــورای نگهبــان و 
و  نظارتی  هیأت های 

اجرایی باید تالش کنند تا صالحیت همه نامزدهای انتخاباتی 
به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع وقت کافی و امکانات 

مناسب باید فراهم شود. 
وی همچنین افزود: ما در این حوزه با شــورای نگهبان 
هنوز وارد مذاکره نشــده ایم. اعضای شورای نگهبان افرادی 
عادل بوده که منتخب مجلس و سایر نهادها هستند. آنها هم 
دنبال احقاق حق هستند. ما باید اصل را بر برائت گذاشته و در 
چارچوب قانون پیگیر حقوق همه نامزدها و حتی مردم باشیم. 
وزیر کشــور در ادامه درباره واکنش مقامات لشــکری 
و اظهارات اخیر رئیس جمهور در جمع اســتانداران اظهار 
کرد:چارچوب های قانونی جایگاه های هیأت های نظارتی را 
مشــخص کرده اســت و دخالت این نهادها در کار یکدیگر 
غیرقانونی است. رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون تأکید 

دارند اما تفاســیر از 
رئیــس  اظهــارات 
جمهور یا ناقص بوده 
یا درست نبوده است. 
فضلی  رحمانــی 
پاســخ  در  همچنین 
به ســوال خبرنگاری 
حواشــی  مــورد  در 
ایجاد شده در جریان 
بازگشــایی ســفارت 
انگلیــس در تهران و 
دســتگیری عده ای از تجمع کنندگان خاطر نشان کرد:  درباره  
موضوع تجمع در مقابل سفارت انگلیس هیچ درخواست کتبی 
به وزارت کشــور و استانداری تهران ارجاع داده نشده است در 
همین راستا نیز نیروی انتظامی بنا به وظیفه ی خود که برخورد 
با هرگونه تجمع غیرقانونی اســت، نسبت به این موضوع نیز با 
حساسیت برخورد و تالش کرد که از ایجاد تجمعات جلوگیری 
کند.  وی خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی دیروز اقدام به 
متفرق کردن  تجمعی که با حضور تعداد کمی ایجاد شــده 

بود، کرد. 
در ادامه خبرنگاری با اشــاره به مراسم تشییع شهدای 
غواص در اصفهان گفت: عده ای با حمل پالکاردی با شــعار 
مرگ بر آمریکا بازداشت شده اند که وزیر کشور در پاسخ گفت: 
نه این گونه نیست. در این مراسم ده ها و صدها پالکارد مرگ 

بر آمریکا وجود داشت که کسی هم با این شعارها مخالفتی 
نداشت اما چهار نفر در حال تحریک سایرین برای دادن شعار 
تند علیه مسئوالن و تصمیم های نظام بودند که شورای تامین 

از آن ها خواست که از این اقدامات خودداری کنند. 
وزیر کشور ادامه داد: هیچ بازداشتی اتفاق نیفتاد و این 
چهار نفر چند ساعت مهمان دستگاه امنیتی بوده و سپس 
رفته انــد. اگر بخواهیم امنیت تجمعات را حفظ کنیم باید با 

کسانی که دنبال ایجاد تنش هستند مقابله شود. 
رحمانی فضلی دربــاره فعالیت حزب اتحاد ملت ایران 
نیز گفت: مجــوز اولیه حزب اتحاد ملت ایران داده شــده 
است. این حزب باید جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی 
خود را برگزار کرده تا مجوز نهایی آن ها داده شــود. درباره 
این حزب اســتعالمات کافی گرفته شده و فقط یکی دو نفر 
در هیئت موسس این حزب مورد این تائید نبودند که آن ها 

هم جابجا شدند. 
وی با بیان اینکه ســایر افراد هیئت موسس این حزب 
واجد شرایط قانونی هستند، افزود: ما معتقدیم هر کس در 
چارچوب قانون حرکت کند مورد حمایت قرار می گیرد و در 

مورد این حزب هم قانون را اجرا کردیم. 
وزیر کشور تاکید کرد که اعضای شورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت ایران پس از برگزاری جلســه مجمع عمومی و 

شورای مرکزی مجددا مورد بررسی قرار می گیرند. 
رحمانی فضلی گفت: اتحاد ملت ایران فقط مجوز اولیه 

را گرفته است.

نمایندگانمجلسدرگفتوگوباکیهان:

موضعایراندرقبالرژیمصهیونیستیتغییرناپذیراست
دولتقاطعانهپاسخاروپارابدهد

رحمانیفضلیدرنشستخبری:
در انتخابات مجلس برای هر استان تعرفه با رنگ خاص در نظر گرفته می شود


