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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اما انتقادهــای عجیبی که مک ایر 
می گوید، چیست؟ ماجرا از این قرار است 
که آغاز این حاشیه از توئیتر بود و آن هم 
توئیت آقای سفیر. راب ماک ایر هفته 
پیش در صفحه توئیتری اش نوشــت: 
»باعث افتخار بود که میزبان تعدادی از 
همکاران دولت، بخش خصوصی و دیگر 
دیپلمات ها برای صرف افطار در سفارت 
بودیم. بیش از 3 میلیون مســلمان در 
بریتانیا زندگی می کنند و بســیاری از 
ســفارت های بریتانیا در دنیا طی ماه 

رمضان مراسم افطار برپا می دارند.«
سفیر انگلیس در ذیل این توئیت، 
تصاویری از این ضیافــت افطار را نیز 
منتشر کرده بود که البته دو عکس از میز 

افطار و قاشق و چنگال و بشقاب بود و دو 
عکس دیگر تصاویری مبهم از افرادی 

که چهره شان قابل تشخیص نبود. 
توئیت مک ایر صریحا می گفت که 
»تعدادی از همکاران دولت« میهمان 
سفارت انگلیس بوده اند. از آن جایی که 
موضوع »نفوذ« و »نفوذی ها« به دغدغه 
و بحثی جدی در کشور بدل شده است، 
این ضیافــت و میهمانانی که ســفیر 
انگلیس بخشی از آنها را همکاران دولت 
خوانده بود، سرآغاز واکنش های تند و 

حاشیه های دنباله دار شد.  
یقه آخوندی می پوشند

 قجری فکر می کنند
علیرضا سلیمی، نماینده محالت و 
دلیجان در صحن علنی مجلس لب به 
اعتراض گشود و درباره شرکت تعدادی 

از مســئوالن دولتی در ضیافت افطار 
سفارت انگلیس، به کنایه گفت: »اگر 
این آقایان توان مالی نداشــته و نیاز به 

یک وعده غذای انگلیســی داشتند، 
می گفتند در مجلس برایشان صدقه 

جمع آوری کنیم.«
او پــس از ایــن کنایه به ســوابق 
مســئله دار اســتعمار پیــر در ایران 
اشــاره کرده و افزود: »به یــاد داریم 
دیگ پلوی سفارت انگلیس در عصر 
مشــروطه چه مصیبت هایی را برای 
کشور به وجود آورد؛ برخی کت و شلوار 
و پیراهن یقه آخوندی می پوشند، اما 
فکرشان قجری است. آیا این افراد هدیه 
گرفته یا نگرفته اند؟ باید توضیح دهند 
مذاکره کرده یا نکرده اند؟ در این رابطه 

نیز باید توضیح بدهند.«
این نماینــده اصولگرای مجلس با 
بیان اینکه حضور دولتی ها در ســفره 
روباه پیر نشان داد که جماعتی انگلیسی 
و غرب پرســت در الیه های حاکمیت 
نفوذ کرده انــد،  ادامــه داد: »این افراد 
خودباخته بیهوده نیســت که از تشر 
رؤســای غربی خود قافیه را می بازند و 
به همین جهت است که اسرار کشور به 
ناگاه از ناکجاآباد ســر در می آورد و این 
جماعت انگلیسی زده نفوذی اند و اگر 
پلوی سفارت انگلیس را بخورند، دیگر 

برای مردم دلسوزی نمی کنند.«
ســلیمی گفت که بــه مدیرکل 
پارلمانی وزارت خارجه اعتراض کرده 
اما وی در اعتراضش گفته اســت که 
»سال های قبل هم چنین سفره های 
افطاری هم برپا بوده، اما قضیه امسال لو 
رفته است.« نماینده محالت تاکید کرد: 
»بر اساس این اعتراف این فرد متوجه 
شدم که چرا سرنوشت مملکت به اینجا 
رسیده است. به نظر می رسد که عمده 
مسئله و مشکل کشور همین ها هستند، 
افرادی که یا ساده لوح هستند یا خائن.«

خطی که کیهان میان این 
ضیافت و حلقه انحرافی کشید

رسانه های اصولگرا هم واکنش بسیار 
تندی به این ضیافت داشتند. کیهان به 
عنوان لیدر رسانه های اصولگرا با اشاره به 
توئیت عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای 
محمود احمدی نژاد سعی کرد ارتباطی 
میان داوری و به قــول کیهان »حلقه 

انحرافی« با این ماجرا ایجاد کند. 
عبدالرضا داوری در صفحه توئیتری 
خود نوشته بود: »توسعه ارتباط ایرانیان 
با همه کشورها از جمله بریتانیا و آمریکا 
حتماً مفید است به شرطی که ارتباطی 

عادالنه و مبتنی بر احترام و حفظ منافع 
متقابل باشد.ان شــاءاهلل میز افطاری 
سفارت بریتانیا در تهران هم با چنین 

هدفی چیده شده است.«
کیهان هم با استناد به این توئیت او 
نوشت: »سابقه سفارت انگلیس در این 
زمینه خراب است، چنان که در بحبوحه 
نهضت عدالت خواهــی و انحراف آن 
به مشروطه خواهی، سفارت انگلیس 
دیگ های غذای بسیاری را بار گذاشته 
بود و ضمن انحراف در راهبرد نهضت، 
از حضار در سفارت پذیرایی می کرد. 
اما آنچه در این میان جالب است، توئیت 
عضو حلقه انحرافی است، برخی اعضای 
حلقه انحرافی از طریق برخی واسطه ها، 

با محافلی در انگلیس مرتبط بوده اند.«
به سالمتی برجام!

روزنامه جوان اما ایــن میهمانی را 
ضیافتی به »ســالمتی برجام« خواند 
و درباره اش نوشــت: »در روزگاری که 
انگلیسی ها پیام می دهند ایران باید در 
برجام بماند، ولی ما نمی توانیم در عمل 
کاری برای تعهدات مان در برجام بکنیم؛ 
این افطــاری دادن و افطاری خوردن، 
حتماً به سالمتی برجام است و میهمانان 
دولتی افطاری سفارت انگلیس، دانسته 
یا ندانسته، حلوای سفارت انگلیس را 
خورده اند و فاتحه وطن دوستی و ِعرق 

ملی را خوانده اند.«
جوان در تحلیل خود اشاره کرده که 
»اتحادیه اروپا از طریق سفارتخانه های 
خود در تهران پس از »خروج عملی« 
اروپا از برجــام برای پیشــبرد هدف 
مهم یکطرفه کردن معاهــده برجام، 
تالش های خود را افزون کرده است که 
از جمله این تالش ها دیپلماسی عمومی 
برای تأثیر بر گروه های فعال سیاسی و 

رسانه ای و نیز مدیران دولتی است.«
این روزنامه اصولگرا ادامه داده که 
»ظاهر کار حضــور بخش خصوصی 
همراه با چنــد مدیر دولتــی و یک 
افطاری با حلوا و پلو بوده اســت که 
چنین القا شــود موضــوع می تواند 
برای گسترش همکاری ها باشد، اما 
باطن ماجرا آن اســت که همه چیز با 
انگلیسی ها در چنین رفت و آمدهایی، 
عادی و معمولی جلوه داده می شود، 
در حالــی که شــرایط بین المللی ما 
با اتحادیه اروپا، اصاًل شــرایط عادی 
نیست و در شــکننده ترین وضعیت 

سال های اخیر با آشکار ترین خیانت ها 
و عهدشــکنی های مصرح تاریخ قرار 

دارد.«
رمزگشایی از میهمانان مرموز

رســانه های منتقد دیگــر نیز به 
ابهامات ریز و درشت این گونه ضیافت ها 
پرداختنــد و اینکه »چــرا این گونه 
مهمانی های ســفارت های خارجی 
کاماًل خصوصی و بدون حضور رسانه ها 

برگزار می شود؟«
آنها تاکید می کنند که »کاش اگر به 
زعم سفیر انگلیس سفره افطاری شان 
افتخارآمیز بوده، الاقل به احترام ملت 
ایران تصاویر مهمانان شان را نیز منتشر 
می کردند تا مردم بدانند که چه کسانی 

سفیر انگلیس را مفتخر کرده اند.«
وزارت خارجــه واکنشــی به این 
حرف و سخن ها نداشــته و سفارت 
انگلیس هــم هویــت میهمانانش 
را آشــکار نکرده اســت، امــا با این 
حال منتقــدان این ضیافــت بنا بر 
اطالعــات غیررســمی و تاییــد 
نشــده خود می گویند کــه معاون 
وزیــر و مدیرکل هایــی از وزارت 
خارجه در ایــن ضیافــت میهمان 
نــد.  ه ا د بو نگلیــس  ا رت   ســفا
ســفیر انگلیس در تهــران اما دیروز 
گفته است که »خبرنگاران منتقد« 
را به یک مراسم افطار دعوت می کند 

تا نظراتشان را با او در میان بگذارند. 
او ادعا کــرده: »ما تعدادی میهمان 
که شــامل دیپلمات ها و اشــخاص 
ایرانی بودنــد را دعوت و بــا هدف به 
اشتراک گذاشتن و شفافیت در مورد 

آن توییت کردیم.«

مک ایر به حاشیه های مراسم افطار سفارت انگلیس واکنش نشان داد  

جنجال های ضیافت در سفارت

گزارش

 »انتقادهای بسیار عجیبی علیه برنامه افطاری رسمی اخیر سفارت مطرح شده 
است. دیپلمات های ایرانی و غیر ایرانی هر هفته برنامه های مشابهی در کشورهای 

دیگر انجام می دهند. مراسم افطار به نشانه احترام به اسالم و با توجه به اینکه 
مهمان نوازی از خصلت های برجسته ایرانی ها است، برگزار شد.« این توئیت دیروز 

راب مک ایر، سفیر انگلیس در ایران است. 

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت یک فرد 
به دلیل همکاری با سرویس های نفوذی انگلیس 
به ۱۰ ســال حبس خبر داد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از قوه قضائیه، غالمحســین اسماعیلی در 
حاشیه جلسه مسئوالن عالی قضائی اظهار کرد: 
از سالیان دور، شورای فرهنگی انگلیس معروف 
به بریتیش کانسل با نام اختصاری )BC( در ایران 
و تهران دفاتری داشــت که این دفاتر در پوشش 
اقدامات فرهنگی تحرکاتــی را انجام می دادند و 
سعی در استحاله و نفوذ فرهنگی در بخش های 
مختلف ایران اسالمی داشــتند. سخنگوی قوه 
قضائیه با بیان اینکه این دفاتر در تهران در ســال 
۱3۸۷ تعطیل شد، ادامه داد: این شورا در مراحل 
بعدی تصمیم گرفت با بهره گیری از دانشجویان 
و ایرانیان مقیم انگلیس و جذب آن ها با حمایت 
سرویس اطالعاتی انگلیس، به انجام برنامه های 
فرهنگی خود و در ظاهر بــه گفتگوهای ایرانی-

ایرانی مبادرت کند؛ به این معنا که از ایرانیان مقیم 

انگلیس و شهروندان داخل کشور برای این منظور 
استفاده نمایند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در 
این راستا موفق شدند عده ای را جذب کنند و برای 
آن ها آموزش های مختلفی را با حمایت سرویس 
امنیتی انگلیس، تدارک دیدند. با گستردگی این 
فعالیت ها چهار میز در شورای فرهنگی انگلیس 
تحت عناوین مختلف به عنــوان میزهای ایران 
تأسیس شد. وی گفت: یکی از کسانی که جذب 
این میزها شد، یک دانشــجوی دختر ایرانی بود 
که به دنبال اقامت و اشتغال در انگلیس بود که با 
فراخوان BC مواجه شد و به سمت آن ها رفت و 
بعد از یک فرآیند طوالنی به استخدام BC درآمد.

اســماعیلی بیان داشــت: در ادامه با اِشراف 
سرویس امنیتی انگلیس، آموزش های الزم به او 
داده شد و بعد از اعتمادی که به او شد، در انگلیس 
توانست به عنوان مســئول میز ایران در شورای 
فرهنگی انگلیس موســوم به بریتیش کانســل 
دربیاید و فعالیت های مختلفی را ساماندهی کند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: مشارالیها 
مکرراً با نام مســتعار به کشــور رفت و آمد کرد و 
پروژه های مختلف فرهنگی را در کشور طراحی، 
برنامه ریزی، مدیریت و هدایت نمود و این پروژه ها 
در راستای اهداف فرهنگی استعمار پیر در ایران 
اسالمی اجرا شد. وی افزود: این فرد با گروه های 
مختلف به ویژه در زمینه هنر و تئاتر ارتباط گیری 
کرد تــا در این راســتا بتواند پروژه هــای نفوذ و 
شــبیخون فرهنگی را عملیاتی کند. اسماعیلی 
اظهار داشــت: این فرد تحت رصد دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی ایران قرار گرفت و دســتگیر 
شد و فرآیند رســیدگی به پرونده او در دادسرا و 

دادگاه انجام شد.
کیس های دیگری هم
 تحت رصد هستند

ســخنگوی قوه قضائیــه گفــت: در فرآیند 
رســیدگی به پرونده قضائی، این فرد اعترافات 
صریحی را در زمینه موضوعاتــی از قبیل: نحوه 

جذب، همکاری با این شورای به اصطالح فرهنگی، 
تعالیِم داده شده توسط سرویس امنیتی انگلیس 
به وی و همچنین مأموریت های ویژه فرهنگی اش 
انجام داد و اطالعات خوبی را در زمینه سایر افراد 
جذب شده به این مجموعه در فرآیند دادرسی و 
تحقیقات ارائه و اقرار کرد و نهایتاً به موجب حکم 

دادگاه، به تحمل ده سال حبس محکوم شد.
وی افزود: این فرد بیش از یکسال است که در 
بازداشت می باشد و تاکنون به دلیل اینکه پرونده 
در مرحله تحقیقات و صدور حکم بود، آن را اعالم 
نکرده بودیم. اسماعیلی با بیان اینکه اتهام این فرد 

اقدام علیه امنیت داخلی کشور است، اظهار کرد: 
استعمار پیر انگلیس جنایتکار، مجّدانه به دنبال 
نفوذ فرهنگی در کشور ماســت و دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی ما اِشراف خوبی به موضوعات 

دارند و تمام فعالیت های آن ها را رصد می کنند. 
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در این پرونده 
همین یک فرد را داریــم؛ اما کیس های مختلف 
دیگری هم در حوزه های نفــوذ و در بخش های 
مختلف تحت رصد و اِشــراف اطالعاتی هستند 
که هر کدام از آن ها در موقع خود اطالع رســانی 

می شود.

سخنگوی قوه قضاییه:

عنصر نفوذی انگلیس به ۱۰ سال حبس محکوم شد
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رئیسی:
نه مذاکره، نه تسلیم

فقط مقاومت
ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضائیه در جلسه 
مســئوالن عالی قضائی گفت: آنچه امــروز با آن 
مواجهیم، شیطنت ها، فتنه ها و جنگ اقتصادی، 
روانی و سیاسی است که دشمن به راه انداخته و در 
مقابل این اقدامات خصمانه، آنچه موجب پیروزی 
ملت بزرگ ایران خواهد شد، نه مذاکره، نه تسلیم 
و نه پیام های نادرستی است که متضمن هر گونه 
عقب نشینی یا اســتقبال از مذاکره با متجاوزان به 
حقوق مردم باشــد. بلکه پیروزی ما صرفاً در گرو 
آموزه های واالیی است که آموخته ایم و آن چیزی 
نیست جز ایستادگی، مقاومت، اتکا به خدا، اعتماد 
به داشته های مادی و معنوی و اعتقاد عمیق به شعار 

راهبری »ما می توانیم.«
    

واکنش وزارت خارجه
 به حادثه در بندر فجیره

به گزارش ایرنا، سیدعباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران حوادث 
روز یکشنبه 22 اردیبهشــت برای چند کشتی در 
دریای عمان را نگران کننده و تاســف بار دانست و 
خواهان روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شد. وی با 
اشاره به تاثیر منفی این حوادث بر سالمت کشتیرانی 
و امنیت عبور و مرور دریایی نسبت به هرگونه دسیسه 
از سوی بدخواهان جهت برهم زدن ثبات و امنیت در 
منطقه هشدار داد و خواهان هوشیاری کشورهای 
منطقه نسبت به هرگونه ماجراجویی از سوی عوامل 

خارجی شد.
    

۱۱ خرداد، سومین جلسه 
دادگاه محمدرضا خاتمی

حجت کرمانی، وکیل پرونده محمدرضا خاتمی، 
به ایرنا گفت: جلسه سوم رسیدگی به اتهامات محمد 
رضا خاتمی در خصوص اتهام نشر اکاذیب از طریق 
مصاحبه با سایت »رودرو« درباره انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۱3۸۸، روز یازدهم خردادماه در 
شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار 
می شود. وی افزود: وکیل پرونده محمدرضا خاتمی 
اظهار داشت: امیدوارم که جلسه رسیدگی با شرایط 
جلسه قبل در آرامش برگزار شود و دفاعیات ما در رد 
اتهام نشر اکاذیب کامل و مفصل است که به همراه 

اسناد و مدارک به دادگاه محترم ارائه می شود.
    

پیشنهاد گفتگوی توئیتری میان 
ترامپ و روحانی!

عباس عبدی در اعتماد نوشت: »برای خلع سالح 
ترامپ، ایران پیشنهاد کند که نیازی به گفت وگوی 
رو در رو در اتاق های بســته نیست، توییتر بهترین 
وســیله اســت. در حال حاضر نیز عمال این نحوه 
گفت وگو وجود دارد ولی سازمان نیافته و غیرمعین 
است. می توان قرار گذاشت که هر یک از دو طرف در 
ساعت معینی از روز نظرات خود را در قالب یک رشته 
توییت منتشر کند و طرف دیگر نیز فردا یا پس فردای 
آن در همان ساعت با رشته توییت خود پاسخ دهد و 
اگر هم خواســت نظرات جدیدی را طرح کند. این 
نوع گفت وگو می تواند جدید و نوآورانه باشد و مورد 
استقبال جهانی نیز خواهد بود. همه  چیزها شفاف و 

روشن و مستند بیان می شود.
    

مخالفت وزیر خارجه هلند
 با شروط تازه ایران

وزیر امور خارجه هلند در جمع خبرنگاران در 
بروکســل ضمن تاکید بر اهمیــت مذاکره درباره 
وضعیت برجام اظهار کرد: »مذاکره اهمیت بسیاری 
داد. ایران شــرط های مضاعفی مطــرح کرده که 
»عاقالنه« نیست.« وی افزود: مهم است که ایران به 
توافق پایبند باشد. ما اقداماتی را برای ادامه مذاکرات 

شروع کرده ایم.
    

حزب اعتدال و توسعه تاکید کرد؛
رأی به میانه روها
 در انتخابات آتی

رمضانعلی سبحانی فر، سخنگوی حزب اعتدال 
و توســعه گفت: در انتخابات مجلس بعدی مردم 
گرایش به افراد معتدل و میانــه رو و البته کارآمد و 
سالمت نشان خواهند داد، چراکه مردم از دو گروه 
تندروی ها زده شده اند و هر دو را امتحان کرده اند. 
مردم در هر شــرایطی  تندروی ها را قبول ندارند و 
اقبال به ســمت افراد تندرو نشان نمی دهند لذا به 
ســمتی گرایش پیدا می کنند که بر مدار اعتدال 
حرکت کند. وی در پاســخ به اینکه جریان اعتدال 
چقدر توانسته است خود را معرفی کند اظهار کرد: 
به جای آنکه این جریان خودش را معرفی کند مردم 
آن ها را رصد می کنند و به آنها اقبال نشان می دهند.

 وزارت خارجه واکنشی 
به این حرف و سخن ها 

نداشته و سفارت انگلیس 
هم هویت میهمانانش را 

آشکار نکرده، اما با این حال 
منتقدان این ضیافت بنا بر 

اطالعات غیررسمی و تایید 
نشده خود می گویند که 

معاون وزیر و مدیرکل هایی 
از وزارت خارجه در این 

ضیافت میهمان انگلیس 
بوده اند

 سفیر انگلیس در تهران: ما 
تعدادی میهمان که شامل 

دیپلمات ها و اشخاص 
ایرانی بودند را دعوت و با 

هدف به اشتراک گذاشتن و 
شفافیت در مورد آن توییت 

کردیم. من خبرنگاران 
منتقد را به یک مراسم 
افطار دعوت می کنم تا 

نظرات شان را با ما در میان 
بگذارند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه عملیات 
احداث واحدهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر از نظر زمانی حدود 
3 تا 4 ماه از زمان پیش بینی شده جلوتر است، گفت: روسیه 

تحریم نیروگاه های2 و 3 از سوی آمریکا را اجرا نمی کند.
به گزارش ایرنا بهروز کمالوندی در گفت وگو با شبکه 
خبری العالم درباره اقدامــات جدید ایران در قبال برجام 

گفت: تعلیق فروش 3۰۰ کیلو آب سنگین به این مفهوم 
نیست ایران این ها را انجام نمی دهد بلکه این ها یک دوره 
دوماهه وقت دارند که اگر تغییراتی در عملکردشان ایجاد 
شود و نشان دهند که به سمتی می روند که شرایط را عوض 
کنند آن وقت جمهوری اسالمی ایران می تواند به وضعیت 

قبلی برگردد.
معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه کشور تشخیص 

داده که بخشی از این معادله انجام نشده و واقعیت قضیه 
هم همین است، اظهار داشت: فکر نمی کنم اروپایی ها و 
آمریکایی ها و هیچ کشور دیگری منکر این قضیه باشند 
که طرف مقابل تعهــدات خودش را انجام نداده اســت. 
بنابراین بعد از صبر یک ســاله، جمهوری اسالمی ایران 
وارد اقداماتی شده است که فعاًل در چارچوب خود برجام 

صورت می گیرد و نقض برجام نیست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 

روسیه تحریم نیروگاه بوشهر را اجرا نمی کند


