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ربیعی :در این سالها صدای دولت کم شنیده شد

هیأت وزیران در جلســه دیروز خود به ریاســت حجتاالســام
اخبــار والمســلمین حســن روحانی رئیس جمهوری با تشکیل مرکز
ملی مالکیت فکری موافقت کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر هیأت دولت،
ایــن تصمیم با توجه به اهمیت مالکیت فکری در نظام علــم و فناوری و اقتصاد
دانشبنیان اتخاذ شــد .هیأت دولت همچنین مبلغ  ۲۷میلیارد اعتبار به سازمان
ملی استاندارد ایران برای تجهیز و راهاندازی آزمایشگاه استاندارد بررسی رفتار مواد
حین آتشسوزی جهت کارآیی بهتر در زمان وقوع بالیای طبیعی ،تخصیص داد.
در ادامه جلســه ،سازمان اداری و استخدامی کشــور به ارائه گزارشی از اجرای طرح
سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷
پرداخت.

علی ربیعی ،ســخنگوی دولت گفــت :هفته دولت
بــرای بدنه دولــت دارای اهمیتی دوچندان اســت،
بویــژه در دولــت تدبیــر و امیــد کــه در ایــن ســالها
صدایش کم شنیده شد ،در برابر نامالیمات ایستاد
و فضایــی را کــه در آن نقــد وجــود دارد در کشــور
تثبیت کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست
جمهوری ،او که در مراسم رونمایی از کتاب «شکوه
خاطــرات» و افتتاح نمایشــگاه «ایثار و شــهادت به
روایــت اســناد» در نهاد ریاســت جمهوری ســخن

دبیــر هیــأت عالی جذب شــورای عالــی انقالب فرهنگــی گفت :وزیر امــور خارجه
از دانشــکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه با مرتبه دانشــیاری به دانشــکده
مطالعــات جهان دانشــگاه تهــران انتقال یافت .بــه گزارش ایرنــا ،جواد محمدی
اظهــار داشــت :محمدجواد ظریف اســتادیار پایــه  ۲۷دانشــکده روابط بینالملل
وزارت امور خارجه بود .وی افزود :انتقال ظریف به دانشــگاه تهران با درخواســت
دانشــکده مطالعــات جهــان ایــن دانشــگاه انجام شــد .دبیــر هیأت عالــی جذب
شــورای عالــی انقالب فرهنگــی ادامه داد :با بررســیهای به عمل آمده از ســوابق
علمی ظریف ،مرتبه علمی اســتادیاری او به دانشــیاری ارتقا یافت و با این مرتبه
به دانشــکده مطالعات جهان منتقل شــد .محمدی افزود :برای انتقال یک عضو
هیأت علمی ،شرط سنی مالک نیست و دانشگاهها در جذب اعضای هیأت علمی
اختیار کامل دارند و وقتی دانشــگاهی درخواســت انتقال یک اســتاد میدهد ،این
انتقــال صورت میگیرد .به گفتــه وی ،در مورد جواد ظریف جذبی صورت نگرفته
است که محدودیت سنی در نظر گرفته شود .وزیر امور خارجه کشورمان  14مرداد
در یک نشست خبری و در پاسخ به سؤالی درباره احتمال نامزدیاش در انتخابات
 ۱۴۰۰گفته بود « :من یک بار در تلویزیون هم گفتم که اگر میخواهید برویم محضر
و مــن امضــا کنم و االن هــم در برابر همه جهان اعالم میکنم که آن کار [ریاســت
جمهوری] را بلد نیستم .نگران  ۱۴۰۰نباشید! به خاطر نگرانی از سال  ۱۴۰۰مانع کار
من نشوید ،بنده مخلص همه شما هستم .محضر هم بخواهید میآیم و محضری
امضا میکنم و در سال  ۱۴۰۰یا در دانشگاه هستم یا در منزل».

گالیهبهارستانیهاازبازداشتنمایندگانمجلس

ظریف دانشیار دانشگاه تهران شد

خشم امریکا از تحریم بنیاد دفاع از دموکراسیها

مخالفت مجلس با فوریت طرحی برای شفافیت آرا

نمایندگان مجلس با فوریت طرحی برای شفافیت آرا در مجلس مخالفت
کردنــد کــه به دنبال آن ایــن طرح به صورت عادی مورد بررســی قــرار خواهد
گرفت .این طرح که امضای حدود  190نماینده را با خود داشت ،توسط مجتبی
ذوالنور تهیه شده بود .او در دفاع از طرح خود گفت :مشروعیت نمایندگان به
رأی مردم است؛ مردم باید بر نمایندهشان نظارت داشته و مطالبهگری کنند.
این امر وقتی محقق میشــود که مردم از عملکرد نمایندهشــان اطالع داشته
و بداننــد کــه نماینــده چه زمانی در مجلس اســت و رأیش بــه لوایح و طرحها
چگونه میباشد .نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان فوریت
ایــن طــرح ،با  ۶۹رأی موافق ۱۰۳ ،رأی مخالــف و  ۸رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲
نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند .سپس یک
فوریت این طرح به رأی گذاشــته شــد که نمایندگان با  ۵۹رأی موافق ۷۴ ،رأی
مخالف و  ۷رأی ممتنع از مجموع  ۱۹۸نماینده حاضر در مجلس مجدداً رأی
ندادند .لذا طبق اعالم مســعود پزشکیان رئیس جلســه ،این طرح به صورت
عادی اعالم وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

توصیفمرعشی
از اختالفات داخلی اصالحطلبان

گــروه سیاســی /دو نماینــده مجلــس
درست یک روز بعد از آزادی از زندان
اویــن در صحــن بهارســتان حاضــر
شدند؛ دو نمایندهای که میگویند بی
تقصیر هستند.
فعــاً مجلــس دربــاره قصــور آنهــا
نظــری نداده اما آن طــور که از موضع
بهارســتان بــه نظر میرســد ،مقامات
قوه مقننه از بازداشت این دو نماینده
گالیههــای زیــادی دارنــد .مقامــات
بهارســتان معتقدند باید قوه قضائیه
آنها را برای برخورد با این دو نماینده
در جریــان قــرار مــیداده و دســتگاه
قضایی ایــن کار را بی خبر انجام داده
است.
امــا همزمــان دیــروز احمــد توکلــی
نامهای را خطاب به رئیس کمیســیون
حقوقــی و قضایــی مجلــس کــه نایب
رئیــس هیــأت نظــارت بــر رفتــار
نمایندگان است ،منتشر کرد که در آن
گفته است دادستانی تهران بهمنماه
ســال قبــل ایــن هیــأت را در جریــان
تخلفات دو نماینده قرار داده است.
نکتــه اینکــه آن طــور که توکلــی فاش
کــرده ،این هیأت اقدامات دو نماینده
مجلس را که اکنون منجر به بازداشت
آنهــا شــده ،در چارچــوب وظایــف
نمایندگــی تشــخیص داده اســت.
اتهاماتی کــه به گفته توکلــی ،از تبانی
در خریــد  ۶هــزار خــودرو و چند صــد
کیلو طال را شــامل میشود تا همکاری
بــا یکــی از متهمــان اخــال در نظــام
اقتصــادی و ایجاد بحــران در موضوع
پوشــک .هنــوز امــا مجلســیها درباره
اینکه ماجــرای درخواســت بهمنماه
دادســتانی از آنها چه بوده ،توضیحی
ندادهاند.
محمــد عزیــزی نماینــده ابهــر و
فریــدون احمــدی نماینــده زنجــان
شــامگاه چهارشنبه بازداشت و بعد از
تودیع وثیقــه  10میلیاردی ،روز شــنبه
آزاد شــدهاند .دیروز در حاشیه جلسه
مجلــس محمــد عزیــزی ترجیــح داد
در پاســخ بــه خبرنــگاران ســکوت کند
امــا فریــدون احمدی به ســکوت اکتفا
نکرد و به «ایســنا» گفت که بازداشــت
شــدن و او همکارش بــه دلیل ناتوانی
در تأمین وثیقه بوده.

ëëگالیه رئیس و نایب رئیس مجلس از
بازداشت دو نماینده
جلســه دیــروز مجلــس با نشســت
غیرعلنــی نماینــدگان بابــت بررســی
وضعیــت دو نماینــده ابهــر و زنجــان
آغــاز شــده بــود .جلســهای کــه طــی
آن معلــوم میشــود علــی الریجانی،
رئیــس مجلــس از ابراهیــم رئیســی،
رئیس قوه قضائیه درخواســت آزادی
ایــن دو نماینــده را مطــرح کــرده
اســت .ایــن روایــت را نمایندگانــی
چــون محمدجــواد ابطحــی و احمــد
علیرضابیگی مطرح کردهاند.
علیرضــا بیگــی بــه «ایســنا» گفتــه
اســت کــه طبــق ســخنان الریجانی در
ایــن جلســه غیرعلنــی حتــی «رئیس
قــوه قضائیه بــا بازداشــت نمایندگان
موافق نبــود ».به گفتــه او« ،الریجانی
قبل از جلســه علنــی در صحبتهایی
تأکیــدش بــر این بــود که اجــازه دهید
دســتگاه قضایــی رســیدگیهایش را
انجــام دهــد ولــی جنجــال صــورت
نگیــرد ».بــا این حــال وی گفته اســت
کــه «آقــای الریجانــی ایــن گالیــه را
مطــرح کــرد کــه اســتنطاق اشــکال
نــدارد امــا بازداشــت نماینــده چــه
معنایــی دارد؟!» ابطحــی هــم بــه
«تســنیم» گفتــه کــه «آقــای الریجانی
در ایــن جلســه گفت درســت نیســت
کــه بــا بازداشــت ایــن دو نماینــده
قضاوتهایــی صــورت گیــرد و کلیــت
مجلس را با این قضاوتها زیر ســؤال
ببریــم؛ نباید بهگونهای صحبت شــود
که آبروی مجلس خدشهدار شود».
امــا ســاعتی پــس از پایــان جلســه
مجلــس ،مســعود پزشــکیان نایــب
رئیــس مجلس همیــن گالیههــا را در
جمــع خبرنگاران مطــرح کرد و گفت:
«بــه اعتقــاد مــن ،اینکه یــک نماینده
را دســتگیر کننــد و نگه دارند و ســپس
او را متهــم کننــد درســت نیســت ؛ اگر
نماینــدهای اتهــام دارد و اگــر دالیــل
محکمــی وجــود دارد او را بــه دادگاه
ببرنــد ،نــه اینکــه هــر کســی هــر زمان
کــه دلــش خواســت نماینــده مجلس
را بازداشــت کنــد و در روز تعطیــل
بــه بازداشــتگاه بفرســتد .مگــر قــرار
اســت نماینــده مجلــس فــرار کنــد؟»

نمایندگان ابهر و زنجان نفر اول و دوم از راست پس از آزادی از اوین دیروز به مجلس رفتند

افشاگریدوبارهتوکلی

امــا در نهایت بعدازظهــر دیروز احمد
توکلــی بــا ارســال نامــهای بــه رئیــس
برش
کمیســیون حقوقــی مجلــس ،تلویحــاً
عناوین اتهامی این دو نماینده را مطرح کرد .او پیشتر
روز  22تیرمــاه در نامهای به رئیس قوه قضائیه موضوع
قرار «التزام
بازداشت عزیزی ،نماینده ابهر و آزادی او با ِ
به حضور با قول شــرف» را علنی کرده بود .در آن زمان
توکلــی گفت که مبلغ وثیقه تعیین شــده بــرای عزیزی
 5میلیارد تومان بوده.
در نامه دیروز توکلی خطاب به الهیار ملکشاهی ،رئیس
کمیســیون حقوقی مجلس آمده اســت کــه «آیا به نظر
هیــأت نظــارت بر رفتــار نماینــدگان ،تبانــی در خرید ۶
هــزار خــودرو بــه صــورت رانتی و چنــد صد کیلــو طال و
همــکاری بــا فردی کــه جــزو  ۱۵نفر اول کســانی اســت
کــه بــا خرید بیش از  ۳۰هزار ســکه ،کمک بــه اخالل در
نظام اقتصادی کشور نمودهاند ،جزو وظایف نمایندگی
او تأکید کرده اســت« :اگــر تخلف این
دو نماینــده اقتصــادی اســت بایــد در
دادگاه علنی بررســی شــود و به مردم
و افکار عمومی اطالعات داده شــود و
البتــه آن دو نماینــده هــم باید از خود
دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم
و بگوییــم خوردنــد و بردند و نگذاریم
از خــود دفــاع کننــد ».پزشــکیان در
ســخنان خــود بازداشــت ایــن دو

اســت؟» توکلــی فاش کــرده کــه ملکشــاهی پیشتر به
اســتعالم دادســتان تهــران دربــاره همیــن دو نماینده،
رفتــار آنهــا را در چارچــوب ایفــای وظایــف نمایندگــی
تشخیص داده.
توکلــی همچنیــن پرســیده کــه «آیــا ایجــاد بحــران در
موضــوع پوشــک کــه حتــی مقــام معظــم رهبــری بــه
آن ورود کــرده و گالیــه کردنــد و در این بحــران ،رد پای
شــرکت پــارس حیات که نقش آقــای محمد عزیزی در
آن برجسته است ،جزو وظایف نمایندگی است؟»
توکلــی از رئیس کمیســیون حقوقی مجلس خواســته تا
درباره بررســیهایی کــه منجر به برائــت دو نماینده در
هیــأت نظارت بــر رفتار نمایندگان شــده ،توضیح دهد.
توکلی در حالــی این عناوین اتهامی را برای دو نماینده
مجلس عنوان کرده که سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار
نمایندگان در سخنان خود به جز مسأله تبانی در خرید
خودرو به موضوع دیگری اشاره نکرده است.

نماینده را «غیــر منطقی» خوانده اما
همزمــان هــم تأکیــد کــرده کــه هیأت
رئیســه مجلــس دنبال این نیســت که
دســتگاه قضایی بابت این موضوع به
بهارستان گزارش بدهد.
ëëتوضیحــات احمــدی دربــاره وثیقــه
 10میلیاردی
دیــروز امــا فریــدون احمــدی،
یکــی از دو نماینــده بازداشــت شــده

در گفتوگــو بــا «ایســنا» توضیحاتــی
دربــاره وضعیــت خــودش مطــرح
کرد .او علت بازداشــت خود و محمد
عزیــزی نماینــده ابهــر را عــدم تودیع
وثیقــه عنوان کــرد .احمــدی گفته که
«اگــر مــا وضعمان خــوب بــود ،وثیقه
را بــه ســرعت پرداخــت میکردیــم».
وی دربــاره منبع تأمیــن وثیقه اضافه
کــرد« :بخشــی از آن مال خــودم بوده

گفت و گوهای برجامی در چندقدمی ترامپ

اینچنیــن بود که
ادامـــــه از
وقتــی ظریــف در
صفحه اول
مالقــات روز جمعه
با مکرون خواســتار تمرکز گفتوگوها
بــر موضوع برجام و یافتن راهکارهای
تحقــق منافــع اقتصــادی ایــران در
چارچــوب ایــن توافــق شــد و در عیــن
حــال راهکارهایی عملیاتــی را هم به
پاســخ ضمیمــه کــرد ،تــوپ در زمین
فرانسه افتاد تا برای عملی کردن این
پیشنهادات چارهجویی کند.
پیشــنهاداتی کــه وجوه مشــترک و
قابل قبولی برای هر دو طرف داشــت
تا مکــرون را برای گفتوگــو با ترامپ
امیدوار کنــد .گمانهزنیهــا حکایت از
آن دارد کــه اعمــال معافیت محدود
برای شــماری از مشــتریان نفتی ایران
در ازای خــودداری تهران از برداشــتن
گام سوم مبنی بر متوقف کردن بخش
دیگــری از تعهــدات برجامــیاش ،از
محورهای مهم پیشــنهادات روی میز
مذاکرات ایرانی – فرانســوی اســت که
طرح این پیشــنهادات از سوی مکرون
در شــام کاری  2ســاعته بــا ترامــپ با
چــراغ ســبز او مواجــه شــده و پاریــس
را بــرای دســتیابی بــه نتیجــه جهــت
نجــات توافق هســتهای امیــدوار کرده
اســت .خبرگزاری فرانســه نیــز بعد از
ایــن دیــدار بــه نقــل از یک مقــام کاخ
الیزه گــزارش داد که رهبــران امریکا و
فرانسه در دیدار خود بر سر مسائلی از

جمله ایران به نقاط مشــترکی دســت
یافتهاند .ایــن خبر را رئیس جمهوری
فرانســه نیــز در گفتوگــو بــا تلویزیون
«الســیآی» تأییــد کــرد و همچنیــن
گفــت کــه رهبــران گــروه  ۷بــا اقــدام
مشــترک و ارتبــاط بــا ایــران موافقت
کردهانــد و «هــدف ،شــروع مذاکراتی
جدیــد و متوقف کردن ایــران از اتخاذ
تصمیماتــی اســت کــه بــه تشــدید
تنشهــا منجــر میشــود ».ایــن نکتــه
مکرون تأیید تلویحی این گزاره اســت
کــه طــرف غربــی در آســتانه دو هفته
مانــده بــه پایــان ضرباالجــل تهران
بــرای برداشــتن گام ســوم ،میکوشــد
با پیشــنهاداتی که به پشتوانه رضایت
ترامــپ مبنــی بــر معافیــت تحریمی
به شــماری از کشــورها به دست آمده
است ،مانع از وقوع آن شود.
بنابرایــن حضــور روز گذشــته
ظریــف در «بیاریتــز» بــه دعــوت ژان
ایــو لودریــان ،وزیــر خارجــه فرانســه
بــا هــدف پیشــبرد ایــن گفتوگوهــا و
مواجهــه مســتقیم بــا واکنشهــای
مثبــت قدرتهــای بــزرگ حاضــر در
نشست و به طور ویژه امریکا به نتیجه
مذاکــرات تهــران و پاریــس صــورت
گرفته اســت .در چنین فضایی ظریف
و لودریــان در حاشــیه نشســت گــروه
«هفت» گفتوگوهای مهمی را پشت
ســر گذاشتند که شاید موضوعات رد و
بدل شده دراین دیدار بتواند گرهای از

کالف پیچیده برجام باز کند.
 ëëگمانهزنی درباره یک دیدار
چنانکــه انتظــار مــی رفــت ســفر
ناگهانــی ظریــف بــه فرانســه و حضور
در محــل نشســت گــروه «هفــت» بــا
حضــور هیأت عالی رتبــه امریکایی از
ســوی رســانهها با این تحلیل رو به رو
شد که شــاید حضور پیش بینی نشده
هیأت دیپلماتیک ایرانی در «بیاریتز»
مقدمات مالقات بــا امریکاییها را در
حاشیه این نشست فراهم کند .فرضی
که اظهارات «اســتیون منوچین» وزیر
خزانــهداری امریــکا مبنی بــر آمادگی
واشــنگتن بــرای «گفتوگــوی بــدون
قیــد و شــرط» با ایــران کــه در واکنش
بــه ورود ظریــف بــه محــل برگــزاری
مذاکــرات گــروه «هفــت» مطــرح
شــد ،بــه آن دامــن زد .بــه گــزارش
واشنگتنپست منوچین در مورد سفر
ظریف به فرانســه و امــکان دیدار او با
مقامهــای امریکایــی ،افــزوده اســت:
«رئیــس جمهــور پیــش از ایــن گفتــه
اســت که اگر ایــران بخواهد بنشــیند و
مذاکــره کنــد ،او بــرای ایــن مذاکــرات
پیششــرطی نخواهد گذاشــت ».این
در حالــی بود کــه خود ترامــپ هم در
حاشــیه نشستش با نخستوزیر ژاپن،
در پاســخ بــه خبرنگارانــی کــه دیدگاه
او را دربــاره امکان دیــدار با مقامهای
ایرانــی جویــا میشــدند ،تأکیــد کــرد
کــه «جلــوی هیــچ یــک از رهبــران را

و بخشــی مربــوط بــه یکی از دوســتان
بوده اســت ».احمــدی در پایان گفت:
«هنــوز زمان جلســه دادگاه مشــخص
نشده است».
ëëداســتان نماینــده ســوم درگیــر در
پرونده
دیــروز ســخنگوی هیــأت نظــارت
بــر رفتــار نماینــدگان مجلــس هــم
توضیحاتــی دربــاره پرونــده ایــن دو
نماینــده داد .توضیحاتــی کــه بخــش
جالبتری داشت و آن وجود نام یک
نماینده دیگر در این پرونده است.
محمدجــواد جمالــی در جمــع
خبرنــگاران از حضــور فــرد ســومی در
جریــان پیگیــری دادســتان عمومــی
و انقــاب تهــران در پرونــده «اعمــال
نفــوذ نماینــدگان در عقــد قــرارداد
خریــد و فــروش عمــده خــودرو» خبر
داد و اظهــار داشــت :از میان این ســه
نفــر دو نفــر بازداشــت و با قــرار وثیقه
آزاد شــدند .بــه گفته وی ،دادســتانی
«مدعــی دخالــت ایــن نماینــدگان
مجلــس بــرای تأثیرگــذاری بــر عقــد
قــراردادی میــان متهمــان و شــرکت
ســایپا اســت و در همیــن خصــوص
هیــأت نمایندگان بــا احضار این ســه
نماینــده مورد اشــاره توضیحات آنان
را دریافــت و ثبت نمــود .طی قرارداد
مزبــور دو نفــر ســرمایهگذار با معرفی
یکی از نمایندگیهای فروش سایپا در
اســتان فارس اقدام به سرمایهگذاری
عمــده پیــش خریــد خــودرو بــا ســود
مشارکت  ۲۶درصد کرده بودند».
وی گفــت« :همچنیــن در نامــه
دادســتانی آمده اســت که یکی از این
نماینــدگان پــس از تغییــر مدیریــت
شــرکت ســایپا شــخصاً بــه دفتــر وی
رفتــه درخصوص تمدید قــرارداد این
دو شــهروند اقدام به تهدید مدیریت
ایــن شــرکت کــرده اســت ».جمالــی
البتــه در اظهــارات دیــروز خــود نــام
نماینــده ســوم را کــه در ایــن پرونــده
درگیــر اســت،مطرح نکرد .دیــروز اما
در راهروهــای بهارســتان نامهــای
مختلفــی از قــول مجلســیها دربــاره
نماینده ســومی که درگیــر این پرونده
بود شنیده میشــد که البته برای بیان
هیچ کدام سندی وجود نداشت.

گروه  7این نکته هم قابل توجه است که
ظریف در حالی به محل این نشست در
فرانســه رفت کــه همین چنــد روز پیش
امریــکا او را در فهرســت تحریمهــای
خــود قرار داده بود .حــاال ظریف در چند
قدمــی دونالــد ترامپ اســت و در کمال
بی توجهــی قدرتهــای بــزرگ و
بخصوص فرانسهبهتحریموزیرخارجه
ایــران ،گفتوگوهــای تهــران -پاریــس
انجامشد.
ëëمــرکل :گفتوگوهای «گروه هفت»
درباره ایران «سازنده» بود
صدراعظــم آلمــان رایزنیهــای
گروه هفت در مورد ایران را «سازنده»
خوانــده و گفتــه اســت که این گــروه از
هر روشــی بــرای حــل مســالمتآمیز
مناقشــه بــا ایــران اســتفاده میکنــد.
بــه گــزارش فــارس ،مــرکل حضــور
«محمدجــواد ظریــف» وزیــر امــور
خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در
محل برگزاری نشســت گروه هفت در
شــهر «بیاریتــز» فرانســه را «رخدادی
موازی ،در مکانی مشــترک» توصیف
کرده و گفته اســت که دعوت از ظریف
از سوی گروه  ۷صورت نگرفته است.
وی بــا ایــن وجــود ،هرگونــه تالش
بــرای گفتوگــو بــا ایــران و پیشــبرد
دیپلماســی را مثبــت ارزیابــی کــرده و
گفته اســت که گروه هفت از هر ابزاری
که الزم باشد برای حل مسالمتآمیز
مناقشه با ایران استفاده میکند.

ایسنا

حسین مرعشی ،ســخنگوی حزب کارگزاران در گفتوگویی
تا بــه لحن مــزاح خطاب به شــورای نگهبان گفــت« :حیات و
انتخابات ممات اصالحطلبان دســتتان اســت ،انتقاد نمیکنیم ».به
گزارش خبرآنالین ،مرعشــی طرح مباحث اختالفی اخیر بین اصالحطلبان
را بــه بحث طلبگــی میان آیات آملــی الریجانی و یزدی تشــبیه کرد و گفت:
«جبهه اصالحات آنقدر منسجم است که هیچکس نمیتواند این جبهه را از
درون بپاشد ،اال خداوند متعال؛ اگر خدا اراده کند مسأله فرق دارد .اختالف
نظرهــای طلبگی در میان اصالحطلبان وجــود دارد ،همانطور که بین آقای
یــزدی و آقای آملی الریجانی بحث طلبگی هســت ،بین آقای عارف و آقای
کرباســچی هم بحث طلبگی اســت ».او در ادامه به کنایه افزود« :حاال گاهی
هم برای اینکه فضا خیلی آرام نباشــد  -ما که نمیتوانیم به شورای نگهبان
انتقاد کنیم -برای همین به خودمان انتقاد میکنیم ».اعظم حاجی عباسی،
دبیرکل حزب اصولگرای جامعه زینب(س) هم در گفتوگویی با ایرنا ،نبود
فصلالخطــاب و دچــار شــدن به خودبرتر بینــی افراد را عامل چنددســتگی
میــان اصولگرایان دانســته و گفت« :یکی از دالیل تفرقه میــان اصولگرایان،
فقــدان افرادی اســت که در گذشــته محور قــرار میگرفتند و همه قبولشــان
داشتند و فصلالخطاب بودند؛ این افراد یا به رحمت ایزدی پیوستند و یا در
طول زمان ،اعتبار خود را از دست دادند».

پای نفر سوم و چند صد کیلو طال به پرونده متهمان باز شد

خانه ملت

ســخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در اظهاراتی خشــمآلود به اقــدام ایران برای
تحریــم اندیشــکده امریکایی «بنیاد دفاع از دموکراســیها» واکنش نشــان داد .به
گزارش ایســنا ،مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در پیامی در
حســاب کاربریاش در توئیتر ،تحریم این اندیشــکده را یک تهدید توصیف کرد و
نوشت :امریکا تهدیدات ایران را جدی میگیرد .ما مصمم هستیم تا ایران را برای به
خطر انداختن مستقیم یا غیر مستقیم ایمنی هر یک از امریکاییها مسئول بدانیم.
وزارت امور خارجه کشورمان شنبه شب با انتشار بیانیهای اعالم کرد که بنیاد دفاع
از دموکراسیها و مدیر آن را در فهرست تحریمی جمهوری اسالمی ایران قرار داده
است .وزارت امور خارجه در این بیانیه با تأکید بر اینکه تروریسم اقتصادی امریکا با
هدف تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران و خدشه به امنیت ملی و ضربه زدن به
استقالل ،تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران اعمال شدهاند ،آورده است :در
بسیاری از موارد به لحاظ عینی و عملی موجد نتایجی از قبیل به مخاطره انداختن
جان ،تندرستی و آزادی مردم از جمله آزادی در انجام فعالیتهای مشروع تجاری
داخلی و خارجی ،خرابکاری در اموال و تأسیســات عمومی ،ایراد خســارت شــدید
به محیط زیســت ،به مخاطره افکندن ایمنی هوانوردی ،به خطر انداختن ایمنی
کشتیرانی و مانند آن به شکلی فراگیر و وخیم شدهاند و به آستانه جنگ و تروریسم
اقتصادی تمام عیار علیه مردم ایران رسیدهاند .همچنین در این بیانیه آمده است:
با عنایت به اینکه مؤسسه امریکایی با نام متقلبانه «بنیاد دفاع از دموکراسیها»-
و بویــژه مارک دوبوویتس ،مدیر این بنیاد -آگاهانه و عامدانه از طریق اقداماتی از
قبیل تولید و انتشــار دروغ ،تشویق ،مشــورت ،البیگری و کارزار تبلیغاتی منفی به
نحوی مؤثر در طراحی ،اعمال و تشدید اثرات تروریسم اقتصادی علیه کشورمان
مشــارکت داشــته و دارند و به شــکلی جدی و فعال در جهت آسیب وارد کردن به
امنیــت و منافــع حیاتی مــردم ایران تالش کــرده و میکننــد ،وزارت امــور خارجه
جمهوری اسالمی ایران ،در اجرای تکالیف مقرر در تبصره یک ماده  ۴و تبصره یک
ماده  ۵از «قانون مقابله با نقض حقوق بشــر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی
امریکا در منطقه» مصوب  ،۱۳۹۶/۵/۲۲به دنبال هماهنگیهای صورت گرفته با
مراجع ذیربط ،بدین وسیله این بنیاد و «مارک دوبوویتس» مدیر آن را در فهرست
تحریمــی موضوع قانون مذکور قرار میدهد و لذا نامبردگان مشــمول آثار قانونی
مواد  ۶تا  ۸قانون موصوف خواهند بود.

میگفت ،افزود :امروز دولت در میانه میدان جنگ
ایستاده و با تحمل شرایط سخت و خریدن تلخیها
به جان خود ،درصدد حرکت رو به جلوی جامعه،
خدمت به مردم و حراست از زندگی آنان است.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهــوری با
اشــاره بــه اینکــه تروریســم کور امــروز به تروریســم
اقتصادی امریکا پیوسته و همواره علیه ملت ایران
عمل میکند ،گفت :تروریستها شهیدان رجایی و
باهنر را در آتش ســوزاندند اما نهاد دولت -ملت و

جمهوریت ققنــوس وار از دل این آتش بیرون آمد
و ما  40ســال اســت کــه حس خــوب دولت – ملت
را تجربــه میکنیم .ســخنگوی دولت بــا بیان اینکه
انقالبها برخاسته شده و ساخته نمیشوند ،ادامه
داد :تالشهای بســیاری از سوی بدخواهان شده تا
به دروغ بگویند انقالب اســامی ایران نه فرآیندی
برخاسته از ملت که پروژهای بود که توسط بیگانگان
به اجرا درآمد.
ربیعــی رونمایــی از کتــاب «شــکوه خاطــرات» را

اقدامی ارزشمند دانست و گفت :مطمئناً خاطرات
دکتــر روحانی راهنمای بخشــی از تاریخ معاصر ما
خواهد بود؛ خاطرات ایشــان به عنــوان یک نیروی
محــوری و مؤثــر پیــش از پیــروزی انقــاب ،دوران
پیــروزی انقــاب و همچنیــن دوران دفــاع مقدس
بســیار ارزشمند هستند .نمایشگاه «ایثار و شهادت
بــه روایت اســناد» مجموعــه ای از اســناد ،نامهها،
پیامهــا و احکام مســئوالن نظــام و دولتمــردان در
دوران پس از انقالب و دفاع مقدس اســت که برای

اولین بار در معرض دید عموم قرار میگیرد.
در ایــن نمایشــگاه یادگارهایی از شــهیدان رجایی و
باهنر ،چمران ،نامجو و فکوری و اسنادی از شهدای
شاخص کشور نیز به نمایش درآمده است.
کتاب «شــکوه خاطرات» ،مجموعهای از خاطرات
حجتاالســام حســن روحانــی رئیــس جمهوری
دربــاره ایثــار و شــهادت در دوران مبــارزات انقالب
اســامی ،ایام پیروزی انقالب ،دوران دفاع مقدس
و پس از آن است.

بــرای گفتوگو با ایــران نمیگیرد؛ اگر
میخواهند گفتوگــو کنند ،میتوانند
گفتوگو کنند».
ناگفتــه پیدا بود کــه امکان مالقات
میــان هیــأت دیپلماتیــک ایرانــی و
امریکایــی از گمانهزنیهای رســانهای
فراتــر نخواهــد رفــت .چه ،ســخنگوی
وزارت خارجــه هم بــا توضیحی که در
این باره ارائه داد ،تکلیف این موضوع
را مشــخص کرد .ســیدعباس موسوی
در ایــن خصــوص در توئیتی نوشــت:
«وزیــر امــور خارجه ایــران بــه دعوت
لودریــان وزیــر امــور خارجــه فرانســه
بــرای ادامــه رایزنیهــا درخصــوص
ابتــکارات اخیــر میان رؤســای جمهور
ایــران و فرانســه ،وارد شــهر بیاریتــز

محــل برگــزاری اجــاس ســران گروه
هفــت شــد .در ایــن ســفر بــا هیــأت
امریکایــی مالقــات یــا مذاکــرهای
صــورت نخواهــد گرفــت ».در همیــن
حــال خبرگزاری فرانســه هــم به نقل
از منابعــی در کاخ الیــزه اعالم کرد که
هیــچ گونــه گفتوگویی میــان ظریف
و امریکاییهــا در بیاریتــز برنامهریزی
نشــده اســت .بــر اســاس اعــام ایــن
منبــع در ریاســت جمهوری فرانســه،
گفتوگوهای ظریف و لودریان درباره
شــرایطی خواهــد بــود کــه میتوانــد
به کاهــش تنشهــا میان واشــنگتن و
تهران منجر شود.
گذشتهازمحتوایگفتوگوهایوزرای
خارجه ایران و فرانسه در حاشیه اجالس

