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روی موج کوتاه

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در واکنش به ادعاهای نخست وزیر اسرائیل 
مبنی بر ضرورت توقف برنامه هسته ای 
ایران، با تصریح این مهم که »قرار نیست 
ســانتریفیوژها در ایران متوقف شود«، 
گفت: جامعه جهانــی موافقت کرده که 
تهران می تواند تاحد مشخصی اورانیوم 

غنی کند. 
به گزارش ایرنا، رافائل گروســی در 
 گفت و گو بــا برنامه هاردتاک شــبکه 
بی بی سی گفت: البته برخی دیدگاه های 
متفاوتی دارنــد و ترجیح می دهند ایران 
کاری نکند اما تصمیم گیری در این زمینه 
به من ارتباطی ندارد. در بخشــی دیگر 
این مصاحبه، گروســی در پاسخ به این 
پرســش که آیا آژانس تصویــر کاملی از 
فعالیت های اتمی ایران دارد، تصریح کرد: 
ما در اندازه ای که در شرایط موجود بتوان، 
تصویر کامل داریم که بسیار قابل توجه 
است. بازرســی های ما در ایران گسترده 
است. ما در تمام تاسیساتی که ایران دارد 
حضور داریم و هر روز سال بازرسی انجام 
می دهیم. مجری بی بی ســی صحبت 
گروسی را قطع کرد و با بیان این ادعا که 

اقدامات آژانس بازیگران منطقه را راضی 
نکرده، بــه ادعاهای نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی علیه برنامه هسته ای ایران 
در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان 
ملل اشاره کرد. مدیرکل آژانس با لحنی 
تند پاسخ داد: من فکر نمی کنم از آنچه که 
نخست وزیر اسرائیل گفته، بتوان این طور 
برداشت کرد که به بازرسی های ما مورد 
اعتماد نیست. وی افزود که اسرائیل گمان 
می کند »چون ایران دارای توانمندی در 
زمینه هسته ای است یک خطر به  شمار 
می رود.« مدیرکل آژانس گفت: این مساله 
یک مقوله سیاسی است و من تمایلی به 
دخالت در این زمینه ندارم. گروسی ادامه 
داد: اما حرف من این است که ما توانمندی 
اتمی ایران را زیر نظر داریم و آنچه شرایط 
فعلی را حســاس کرده این است که اگر 
دسترسی های ما در ایران محدود شود، 
کنترل از دستمان خارج شده و جزئیات 

دقیق را از دست می دهیم.
میدانیمدرایرانچهمیگذرد

وی تکرار کرد که بازرسی های آژانس 
در ایران گسترده و وســیع است و »ما از 
گرم اورانیوم تولید شده در ایران با خبریم و 

می دانیم در مراکز مختلف چه اتفاقاتی رخ 
می دهد.« در بخشی دیگر از این مصاحبه، 
گروسی که اخیرا ادعا کرده ایران به تفاهم 
دو هفته پیش با این نهاد متعهد نبوده و 
مانع تعویض کارت حافظه دوربین ها در 
مجتمع تسای کرج شده است، بار دیگر 
ادعای نگرانی درباره برناه هسته ایران را 
تکرار کرد و گفت: ما در اندازه ای که باید 

نگران هستیم، نه بیشتر نه کمتر
وی گفــت: ما در ایران دفتــر داریم و 
از مراکز اتمی )در این کشــور( بازرسی 
می کنیم. این مساله به طور موازی و یا به 
تعبیر دیگر با احتمال بازگشت به توافق 
معروف هسته ایران )برجام( که در سال 
۲۰۱۵ امضا و آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن 

خارج شد، عمیقا مرتبط است. وی افزود: 
از ابتدای امسال تالش های دیپلماتیک 
در وین برای بازگشــت به این توافق آغاز 
شــده اســت و ما ضامن هرآنچه با ایران 
توافق  شود هستیم و به طور مرتب اوضاع 
را زیر نظر داریم. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی یکشنبه گذشته در بیانیه ای اعالم 
کرد: ایران از ۲۰ تا ۲۲ ســپتامبر )۲۹ الی 
۳۱ شهریور( به بازرســان آژانس اجازه 
سرویس تجهیزات نظارتی و جایگزینی 
کارت حافظه دوربین ها در تمام محل های 
ضروری در ایران به جز کارگاه تولید قطعات 
ســانتریفیوژ در مجموعه تسای کرج را 
داده است. این کارگاه که مختص ساخت 
قطعات سانتریفوژ است، اوایل تیرماه سال 
جاری هدف حملــه خرابکارانه پهپادی 
قرار گرفت و یکی از دوربین های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در آن جا تخریب 
شــد. مدیرکل آژانس مدعی است رفتار 
ایران مغایر با تفاهم دو هفته پیش میان 
دو طرف است، اما جمهوری اسالمی ایران 
تاکید دارد که مساله دوربین های کرج فراتر 
از تفاهمات حاصله در بیانیه مشترک است. 
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم 
ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر 
در وین در همین رابطــه توضیح داد که 
تفاهم دو هفته پیش »با حسن نیت ایران 
و با هدف جایگزینــی کارت های حافظه 

"تجهیزات مشخص شده" حاصل شد.«
وی با بیان اینکــه تحقیقات امنیتی 
و قضایی در مورد مجتمع تســای کرج 
همچنان ادامه دارد و تجهیزات نظارتی 
این مجتمــع در زمــره تجهیزات تحت 
سرویس فنی قرار نگرفته و به همین خاطر 
از عبارت »تجهیزات مشخص شده« در 
بیانیه مشترک استفاده شد خاطر نشان 
کرد که گزارش اخیر مدیــرکل آژانس 
دقیق نبوده و فراتــر از تفاهمات حاصله 
برابر بیانیه مشــترک می باشد.مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو 
با بی بی ســی گفت: حضور مــا در ایران 
حائز اهمیت است چون بازرسی هایی را 

انجام می دهیم که برخی از آن ها به طور 
مرتب طبق تعهــدات ایران در چارچوب 
ان پی تی صورت می گیرد و عالوه بر آن، ما 
چند ماه پیش در خصوص انجام یکسری 
بازرســی های غیر قابل اجتناب که ما را 
قادر می سازد تا اطالعات خیلی مهمی را 
در زمینه غنی ســازی اورانیوم، تولیدات 
سانتریفیوژها و مسائل مختلف فنی ذخیره 
کنیم توافق کردیم؛ تا زمانی که مشارکت 
کنندگان برجام )برای احیای آن( به تفاهم 
رسیدند، تصویر کاملی را از فعالیت های 

اتمی ایران داشته باشیم.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره تبعات گزارش اخیرش بر احیای 
برجام ادعا کرد که اگر دسترسی های این 
سازمان در ایران محدود شود، بازگشت 
به برجام دشوار خواهد شد. وی بر همین 
اساس از ایران خواست تا به توافق دو هفته 
پیش با اژانس پایبند باشد.  پیشتر بهروز 
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
ایران هشدار داده بود که آژانس با گزارشات 
هدف دار و مغرضانه روند ســازنده ایجاد 
شــده را تخریب نکند. وی بیان داشت: 
رافائل گروسی و همکاران وی بخوبی می 
دانند که تفاهم صــورت گرفته در قالب 
بیانیه مشترک، مشمول تجهیزات نظارتی 
)دوربین ها( مجتمع کرج به این دلیل که 
در نتیجه خرابکاری تیرماه این مجتمع 
همچنان تحت تحقیقــات امنیتی قرار 

دارد، نمی شد.
کمالوندی تصریح کرد: درخواســت 
تعمیــم تعویض کارت هــای حافظه به 
دوربین های این مجتمع در سفر مدیرکل 
به تهران و نیز دیدار حاشــیه کنفرانس 
عمومی وین مطرح شده بود که در هر دو 
بار ضمن ارائه توضیحات توسط محمد 
اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی، پاسخ 

منفی و مخالفت ایران را بدنبال داشت.
وی تاکید کرد که درج واژه »مشخص 
شده« در مقابل کلمه تجهیزات به همین 
منظور و با هدف مســتثنی شــدن این 
مجتمع از ســرویس و تعویض کارتهای 

حافظه صورت گرفته اســت. مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخش 
درگیری از گفت وگو با برنامه هاردتاک بی 
بی سی بیان داشت که دولت جدید ایران 
از یک دیدگاه محکم نسبت برنامه های 
اتمی و همکاری با آژانس و جامعه جهانی 
برخوردار است. او با اشاره به تجربه همکاری 
با دولت قبل مدعی شد که دولت سیزدهم 
ایران رویکرد سخت تری دارد و »به همین 
خاطر باید با آنها بنشــینم و به حرفشان 
گوش کنم و امیدوارم آن ها هم به حرف 
من گوش کنند. مجری بی بی سی بار دیگر 
اظهارات گروسی را متوقف و به سخنان 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی اشاره 
کرد مبنی بر اینکه حرف صرف، گردش 
سانتریفیوژها در ایران متوقف نمی کند. 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تصریح کرد: باید بگویم که سانتریفیوژها 
در ایران قرار نیست متوقف شوند. جامعه 
جهانی موافقت کــرده که ایران می تواند 
تاحد مشخصی اورانیوم غنی کند. البته 
برخی کشــورها دیدگاه های متفاوتی 
دارند و ترجیح می دهند ایران کاری نکند 
اما تصمیم گیری در ایــن زمینه به من 
ارتباطی ندارد. مجری برنامه تالش کرد 
تا اظهاراتش را تصحیــح کند و گفت که 
منظور نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل 
دستیابی ایران به اورانیوم با غنای سالح 
اتمی است، گروسی هم پاســخ داد: بله 
منظور او را می دانم. وی در پایان گفت به 
رغم مسائلی که با ایران دارد جا نخواهد زد 
و به وظیفه اش در این زمینه عمل می کند.

گروسیدرگفتوگوبابیبیسیودرواکنشبهاظهاراتبنت:

 قرار نیست سانتریفیوژ ها در ایران متوقف شود 

خبر

یک نماینده مجلس، گفت: درخصــوص اینکه الریجانی و 
روحانی تصمیم به تشکیل حزب دارند یا نه، بی اطالع هستم؛ 
اما با روحیاتی که از این دو نفر سراغ دارم، مطمئنم در مقابل آالم 
مردم و مشکالت جامعه بی تفاوت نمی نشینند و فعال می شوند.

غالمرضا نوری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاســخ به 
پرسشی در خصوص آینده سیاســی علی الریجانی و حسن 
روحانی رؤسای پیشــین دو قوه که اکنون در سکوت خبری 
به ســر می برند و اینکه این گوشه نشــینی همیشگی خواهد 
بود یا خیر، گفت: من به تازگی ارتباط و تماســی نداشتم که 
از آخرین وضعیت مطلع باشــم یا اگر احتماال تصمیمی اخذ 
شده از آن اطالع پیدا کنم، اما این دو نفر شخصیت های مهم، 
تاثیرگذار و محبوب جامعه هستند و من معتقدم که روزبه روز 
بر محبوبیت شان اضافه می شــود. وی ادامه داد: براساس آن 
مســئولیت شــرعی و ملی که این دو نفر دارند، بعید می دانم 

که کناره گیری کرده و در حاشــیه بنشینند. حتما با توجه به 
احساس مسئولیتی که ما در آن ها سراغ داریم در مواقع لزوم به 
صحنه آمده و جامعه را قطعا کمک می کنند. عضو فراکسیون 
مستقلین والیی در واکنش به این سوال که »گروهی معتقدند 
کاهش مشارکت مردم در انتخابات تحت تاثیر عملکرد دولت 
گذشــته بود که در کنار ردصالحیت ها عامل شــکل گیری 
مجلس یازدهم و دولت سیزدهم شد، به نظر شما ممکن است 
با توجه به عملکرد این دو قوه شرایط تغییر کند؟، اظهار داشت: 
من مبنای سوال شما را قبول ندارم، اینکه گفته می شود افراد 
کمتری آمدند پای صندوق فقط بــه این خاطر که از عملکرد 
آقای روحانی گله مند بودند، نظر دقیقی نیست. علت اساسی 
کاهش حضور این طیف پای صندوق های رأی این بود که این 
افراد همفکر خودشان را در بین کاندیداها نیافتند به این علت 
که محدودیت و ریزش زیاد شده و انتخابات تقریبا یک وجهی 

 شد و به نفع یک جریان شــد؛ به خاطر همین مردم نیامدند. 
وی افزود: البته ایراد و اشــکاالت جای خــودش وجود دارد و 
همه به حق اســت اما اینکه مردم به این حد برسند که »دیگر 
این جریان به درد نمی خــورد و ما نرویم پــای صندوق« نه 
چنین نیست. اصال از آن جریان کاندیدایی نبود که بخواهند 
بیایند، اگر کاندیدا بود و نمی آمدند آن وقت می شد این حرف 

را پذیرفت.
مرور43سالگذشتهدردناکاست

وی ادامه داد: اکنون وقتی که کنار هم می گذاریم و ۴۳ سال 
را مرور می کنیم خیلی دردناک است، آدم غصه اش می گیرد که 
باالخره پس چه کسی خوب اســت؟ چه کسی باقی ماند؟ چرا 
اینطور است؟ آیا ساختار ما، مسئولیت های ما و جایگاه های ما 
اشکال دارد؟ یا افراد اشکال دارند؟ چرا این اتفاقات به وجود می آید.  
نماینده مردم بستان آباد افزود: به نظرم این مساله یک چالش 

اساسی برای نظام است که هر روز دوستانش در حال پیاده شدن 
از این قطار هستند و تعدادشان کم می شود؛ نه اینکه خودشان 
پیاده می شوند به نوعی آن ها را ُهل می دهند. در آخر کار هم معلوم 
نیست چه کسی باقی خواهد ماند و یا اینکه جایگزین این ها چه 
کسی خواهد بود هم معلوم نیســت، یک افرادی آمدند که آدم 
می گفت این دیگر آخرش است و تا آخر می ماند اما خیلی سریع 
طی ۴ سال یا ۸ سال رفت ته صف و خیلی هم اوضاعش خراب شد. 
نوری گفت: این مساله یک داستان خیلی غم انگیزی است و حتما 
باید برای آن چاره ای اندیشید و چتر انقالب را گسترده تر و فضا را 

باز کرد وگرنه بعید است با این روش به نتیجه برسیم. 

نوریدرگفتوگوباایلنا:

الریجانی و روحانی در مقابل مشکالت جامعه ساکت نمی نشینند 
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خطیبزاده:مانوردرمناطقمرزیموضوع
حاکمیتیاست

واکنش رسمی ایران به اظهارات 
»الهام علی اف« 

ســخنگوی وزارت امور خارجــه ضمن ابراز 
تعجب از اظهــارات الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان، درخصوص مانــور نظامی ایران در 
مرزهای مناطق آزاد شــده قره باغ، تصریح کرد: 
برگزاری رزمایش در مناطق مرزی شمال غرب 
یک موضوع حاکمیتی اســت که برای آرامش و 
ثبات کل منطقه انجام می شود. سعید خطیب زاده 
تأکید کرد: رعایت حسن همجواری از مهمترین 
موضوعاتی است که انتظار می رود از سوی همه 

همسایگان مورد توجه قرار گیرد.
    

پیشنهاد نمایندگان مجلس برای 
تشکیل وزارت محیط زیست 

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
طرحی را بــرای ایجاد یــک وزارتخانه جدید به 
نام وزارت محیط زیســت تدویــن کرده اند. به 
گزارش ایسنا،  در مقدمه این طرح که به امضای 
۲۸ نماینده رسیده آمده است که »با هدف حل 
معضالت زیســت محیطی از جمله آلودگی هوا، 
خاک و آب از طریق مدیریتــی با قدرت اجرایی 
بیشــتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک سازی و 
امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس، وزارت 

حفاظت محیط زیست تشکیل می شود.«
    

پاسخ ایران به ادعای تکراری امارات 
درخصوص جزایر  سه گانه 

هیات جمهوری اســالمی ایران در سازمان 
ملل در واکنش به ادعای نماینده امارات متحده 
عربی درباره مالکیت جزایر ســه گانه ابوموسی، 
تنب کوچک و تنب بزرگ نوشــت: »جمهوری 
اسالمی ایران موضع ثابت و اصولی خود را تکرار 
می کند که وجود چنین اختالفــی بین ایران و 
امارات را به رسمیت نمی شناسد. این سه جزیره 
بخش جدایی ناپذیر خــاک ایران بوده و خواهند 
بود و هرگونه ادعای خــالف آن به طور قاطع رد 
می شود.« گفتنی است»خلیفه شاهین المرار«، 
وزیر مشاور در امور خارجی امارات، در سخنرانی 
اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل جزایر 
ســه گانه را »جزایر اماراتی« خوانــده و مدعی 

»اشغال« این جزایر توسط ایران شد.
    

روابطعمومیسپاهاعالمکرد؛
بازداشت 9 نفر از اعضای عرفان 

حلقه در قم، البرز و تهران
روابط عمومی سپاه امام علی ابن ابی طالب)ع(  
استان قم در اطالعیه ای اعالم کرد:  ۹ تن از اعضای 
اصلی فرقه عرفان حلقه و مرتبطــان با خارج از 
کشور در قم و همچنین استان های البرز و تهران 
شناســایی و با دســتور مقام قضایی بازداشت و 
روانه زندان شــدند. در این اطالعیه آمده  است: 
دستگیری این افراد در پی گزارش های مردمی 
مبنی بر فعالیت مخفیانــه »فرقه عرفان حلقه« 
در شهر مقدس قم و همچنین شکایاتی مبنی بر 
سوءاســتفاده از برخی اعضای جذب شده و بروز 
مشکالت خانوادگی و مالی برای این افراد در فرقه 
و پس از ماه ها رصد اطالعاتی در سازمان اطالعات 

سپاه صورت گرفت. 
    

پاسخروابطعمومیریاستجمهوریبهیکروزنامه:
شکایت از رسانه ها در دستور کار 

نیست، بنای تعامل داریم
روابط عمومی ریاســت جمهوری در پاسخ به 
یکی از روزنامه ها مبنی بر شکایت دولت سیزدهم از 
نشریه مورد نظر، اعالم کرد: شکایت از رسانه ها در 
دستور کار نیست و سیاست مبنایی دولت مردمی، 
تعامل حداکثری با رسانه ها و ایجاد فضای مفاهمه 
با اصحاب رسانه است. به گزارش ایرنا، در پی درج 
مطلبی در روزنامه آفتاب یزد در روز سوم مهرماه 
جاری و ادعای اعالم شــکایت دولت سیزدهم از 
نشریه موردنظر، روابط عمومی ریاست جمهوری 
با هدف تنویر افکار عمومــی، اطالعیه ای صادر و 

توضیحاتی درباره این مسئله ارائه کرد.
    

دور چهارم مذاکرات ایران و 
عربستان برگزار شد 

مقام های عراقی اعــالم کردند که دور چهارم 
مذاکرات ایران و عربستان در بغداد برگزار شده 
اســت. به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، 
به گفته یکی از مقام ها، دو طرف در مورد مسائل 
مورد اختالف بین دو کشور بر اساس نقشه راهی 
که قبل تر توافق کرده بودند، گفت وگو کردند. این 
مقام با اشاره به اینکه دیدار در سطح وزیران نبود؛ 

مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد.

ماتوانمندیاتمیایرانرازیر
نظرداریموآنچهشرایطفعلی

راحساسکردهایناست
کهاگردسترسیهایمادر

ایرانمحدودشود،کنترلاز
دستمانخارجشدهوجزئیات

دقیقراازدستمیدهیم

بازرسیهایآژانسدرایران
گستردهووسیعاستومااز
گرماورانیومتولیدشدهدر
ایرانباخبریمومیدانیمدر
مراکزمختلفچهاتفاقاتی

رخمیدهد

عضو کمیســیون فرهنگی با بیان اینکه عده ای تالش 
دارند از خــارج از مجلس آرای نماینــدگان را جهت دهی 
کنند، گفت: یکی از خطرهای شفافیت آرا افزایش تالش 

برای تحت تاثیر قرار دادن رای نمایندگان است.
ســیدعلی یزدی خواه، نماینده مردم تهران در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به تصویب طرح شــفافیت آرای 
نمایندگان در کمیسیون آئین نامه داخلی گفت: شفافیت 
یک مطالبه عمومی برای دســتگاه های اجرایی و مجلس 
است. طرح تسهیل صدور مجوزها در همین راستا تدوین 
شده است که به ایجاد شــفافیت در دستگاه های اجرایی 

کمک می کند.
وی با تاکید بر اینکه طرح شفافیت آرا با 
رای خوبی در مجلس تصویب خواهد شد، 
افزود: عده ای تالش دارند از خارج از مجلس 
آرای نمایندگان را جهت دهی کنند. در 
موضوعات مختلف در شبکه های اجتماعی 

و پیامکی، پیام هایی را به صورت سازمان یافته به نمایندگان 
ارسال می کنند تا رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهند. 
مشابهت این پیام ها نشان دهنده سازماندهی آنها از طرف 

اصحاب قدرت و ثروت است.
یزدی خواه ادامه داد: یکی از خطرهای شفافیت آرا این 
است که تالش برای تحت تاثیر قرار دادن رای نمایندگان 

افزایش یابد.
نماینده مردم تهران گفت: برای جلوگیری از این گونه 
مشکالت باید سازوکاری اندیشــیده شود. به عنوان مثال 
جلسات دولت و مصوبات آن به صورت کامل پخش نمی شود. 
فقط مصوبــات مورد نیاز مردم منتشــر 
می شــود. رای اعتماد نمایندگان به وزرا 
نیز طبق آئین نامه داخلی مخفیانه است. 

وی تصریح کرد: شفافیت آرا در تمام 
ابعاد قابل اجرا نیست اما باید در بخش هایی 

که قابل اجراست ساماندهی شود.

یاســر هاشــمی در یادداشتی نوشــت: ای کاش 
کســانی که مســئولیتی در ســطوح مختلف دارند، 
نگذارند عــده ای انقالب اســالمی را مخصوصاً در بعد 
ثبــت اتفاقات تاریخی از چشــم مــردم بیندازند و به 
این ســادگی تاریخ معاصر ایران را به ســخره بگیرند. 
باور بفرمایید ضــرری که انقالب و نظام از این شــیوه 
می بیند، بسیار بســیار فراتر از استفاده هایی است که 
 این گروه فکر می کنند با حذف نام هاشمی رفسنجانی

 به دست می آورند.
در ادامه این یادداشت می خوانیم: به گواهی اسناد 

متقن تاریــخ جنگ تحمیلــی و به 
خصوص با اســتناد به  رسمی ترین 
رســانه آن روزهای کشــور؛ یعنی 
خبرگزاری پارس؛ آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی از ۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ تا 
تاریخ قطعی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 

در سال ۱۳۶۷ در بطن حوادث دفاع مقدس،  به عنوان 
یکی از ارکان تصمیم ســازی، تصمیم گیری و اجرای 
مصوبات عالی ترین شورای وقت کشور؛ یعنی شورای 

عالی دفاع بود.
اینکه چــرا و با چه هدفــی؟ بماند؛ اما مــردم و به 
خصوص پژوهشگران و کسانی که با اندک سواد سیاسی 
اتفاقات ایران اسالمی را دنبال می کنند، شاهد هستند 
که از بیش از یک دهه پیش و مشــخصاً از سال ۱۳۸۴ 
گروهی که معلوم نیست آبشخورشان کجاست، اقدام 
به تخریب چهره هاشمی رفســنجانی کردند تا جایی 
که ابایی نداشــتند شــعارهای سخیف 
علیه ایشان را از رسانه ملی پخش کنند. 
...گویا این عده به خاطر بغض و کینه ای 
که  نسبت به هاشمی رفسنجانی دارند، بر 
آن شده اند که انقالب اسالمی و تاریخ آن 

را مغشوش جلوه دهند.

یزدیخواه:

تالش های سازماندهی شده برای تاثیرگذاری برآرای نمایندگان وجود دارد
هشداریاسرهاشمیبهحذفکنندگاننامپدرش

تاریخ انقالب را به سخره نگیرید!؟ 


