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روی موج کوتاه

دیروز تعدادی از معترضان به سخنان 
اخیر وزیر خارجه در گفت وگو با نشریه 
آلمانی اشپیگل، درحالی که پرچم های 
سرخ در دست داشتند مقابل ساختمان 
»نه شــرقی نه غربــی« وزارت خارجه 
تجمع کردند و علیه محمدجواد ظریف 
در مذمت مذاکره با آمریکا بعد از شهادت 
قاســم ســلیمانی و ترور وی از سوی 

آمریکایی ها شعارهایی تند سردادند.
در ایــن تجمــع یــک روحانی به 
نمایندگی از شرکت کنندگان صحبت 
کرد و اظهارات ظریف و پاسخ ترامپ به 
وی  را حقارت آمیز خواند و مدعی شــد 
که این سخنان اقتدار کشور را زیر سوال 

برده است .
او گفت: همه در کشور باید در راستای 
گرفتن انتقام خون شــهید سلیمانی از 
آمریکا حرکت کنند و همه ما فریاد بزنیم 

هیهات منا الذله.
تجمع کنندگان در ادامه با به آتش 
کشیدن پرچم آمریکا، بیانیه ای را قرائت 
کرده و سپس از داخل محوطه ساختمان 
وزارت خارجه به سمت در خروجی این 
وزارت خانه تظاهرات کردند و خواستار 

تعطیلی سفارت انگلیس شدند .

این تجمع در حالی برگزار شــد که 
روز گذشــته محمدجواد ظریف با رد 
برداشت های نادرست از مصاحبه اش با 
اشپیگل در توئیتر خود نوشت: »دونالد 
ترامپ همچنــان آرزوی یــک دیدار 
دوجانبه را در ســر دارد تا هوسش برای 
یک توافق ترامپ ارضا شود. این خیالی 
باطل است. تنها چارچوب ممکن برای 
گفت وگو، میز مذاکره ۱+۵ که خودش 
آن را ترک کرده، بازگشــت بــه دوره 
قبل از ســال ۲۰۱۷ و جبران خسارت 
ایران اســت.« ســخنگوی وزارت امور 
خارجه نیز دیــروز در جمع خبرنگاران 
درباره حاشــیه های چنــد روز اخیر و 
سوء برداشــت از اظهارات محمدجواد 
ظریف در گفت وگو با نشــریه اشپیگل 
ابراز تاسف کرد و گفت: »برخی رسانه ها 
توئیت های فارسی دونالد ترامپ را منبع 
خود قرار داده اند«. سیدعباس موسوی، 
تصریح کرد: »صحبت های آقای ظریف 
حرف تازه ای نبود چون سیاست اصولی 
جمهوری اسالمی را بیان کرد. این همان 
صحبتی است که مقام معظم رهبری، 
دولــت و مقامات به عنــوان یک حرف 

اصولی و اساسی همواره بیان کرده اند«.

دوقطبی مذاکره - عدم مذاکره 
آثار مخرب بر منافع ملی دارد

وزارت امور خارجــه نیز در واکنش 
به این تجمع، ضمن بیانیه ای نسبت به 
استفاده جناحی از موضوعات ملی هشدار 
داد و تاکید کرد: ایجاد دوقطبی »مذاکره 
- عدم مذاکره« در شرایط فعلی سیاست 
خارجی و فضای انتخاباتی داخلی، آثار 
مخرب بر منافع ملی کشــور و اعتماد 
عمومی جامعه خواهد داشت و کسانی 
که برای مطامع انتخاباتی زودگذر منافع 
و ســرمایه های ملی را قربانی می کنند 
مســلما در برابر خدا، مردم و تاریخ باید 
پاسخگو باشند. وزارت امور خارجه در 
این بیانیه درخصوص حواشــی ایجاد 
شده بعد از مصاحبه وزیر امور خارجه با 
نشریه  آلمانی اشپیگل اعالم کرد: »یکی 
از اهداف ایاالت متحده آمریکا در نبرد 
دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران آن 
است که تصویری جنگ طلب از ایران به 
نمایش گذارد؛ تصویری که چند ده سال 
برای ایجاد آن از طریق نبرد رسانه ای و 

جنگ روانی تالش کرده بود.«
در این بیانیه تصریح شــده اســت: 
برخالف بعضی سوءبرداشــت ها، این 

موضع نماد قدرت ایران بوده و این ایاالت 
متحده اســت که مایل است به لطایف 
الحیل میز برجام را که بــرای خود تله 

می داند، برهم زند.
وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه 
گاه به دلیل عدم اطالع از پیچیدگی ها 
و نیــز تصمیمــات متخذه از ســوی 
نهادهای فرادســتی، برداشــت هایی 
نادرست از عملکرد وزارت امور خارجه 
ترویج می شــود که متاســفانه مورد 
سوءاستفاده رسانه ها و نهادهای سیاسی 

بدخواهان ایران زمیــن قرار می گیرد، 
خاطرنشــان کرده اســت: وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن 
تقدیر از حساسیت های عالقمندان به 
آرمان های انقالب و بهره بردن از نقدهای 
کارشناسی انجام شــده، وظیفه خود 
می داند یک بار دیگر نسبت به استفاده 

جناحی از موضوعات ملی هشدار دهد.
پس لرزه های مصاحبه ظریف با 
اشپیگل در صحن دیروز مجلس 

اما واکنش های مخالفان و منتقدان 
مصاحبه ظریف با اشپیگل تنها به تجمع 
مقابل وزارت امور خارجه ختم نشد و در 

صحن علنی مجلس نیز ادامه یافت. 
نماینده مردم محــالت در مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز 
پارلمان در تذکری با اشاره به مصاحبه 
اخیر وزیر امور خارجه گفت: اخیراً آقای 
ظریف در مصاحبه با روزنامه اشپیگل 
مطالبی را مطرح کرده که این موضوع 
موجب دغدغه شده اســت. زمانی که 
ترامپ خود اعالم می کند که تروریست 
اســت، چگونه می توان بــا او مذاکره 
کرد. حجت االســالم علیرضا سلیمی، 
افزود: مقام معظــم رهبری به صراحت 
می فرمایند که هر شخصی دم از مذاکره 
با آمریکا بزند یا خائــن بوده یا حماقت 
دارد، چگونه می توان در این شرایط دم 
از مذاکره زد؟ بنابراین آقای ظریف باید 
هر چه سریعتر ســخنان خود را اصالح 
کند. همچنین نماینده مردم بروجرد، 
در تذکری با اشــاره بــه مصاحبه اخیر 
وزیر امور خارجه با اشپیگل گفت: وزیر 
امور خارجه در برابر آمریــکا با موضع 
ضعف مواجه نشود. ما در موضع اقتدار و 
قدرتیم، همچنان که جمهوری اسالمی 
ایران مهم ترین پایگاه آمریکا در منطقه 
را با موشک مورد اصابت قرار داد. عباس 
گودرزی ادامه داد: آمریکا رسوای عالم 
اســت و به تمام آزادی خواهــان عالم 
اثبات شد که آمریکا تروریست به تمام 
معناســت. برخی به جای محکومیت 
آمریکا و قطع ارتباط با آمریکای خبیث 
از موضــع ضعف صحبــت می کنند. 
محمدجواد ابطحی، عضو فراکســیون 

نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
نیز در همین راستا تاکید کرد: مسئوالن 
دیپلماســی مواظب صحبت هایشان 
باشند تا دشــمنان از آن سوء استفاده 

نکنند.
 فراخوان و برگزاری تجمع 

بدون مجوز بود
دبیر کمیســیون مــاده ۱۰ قانون 
فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی 
گفت: تشــکل هایی که بــرای تجمع 
دیروز در اعتــراض به اظهــارات وزیر 
امور خارجــه فراخــوان داده اند، هیچ 
مجوزی بــرای انجام ایــن کار ندارند. 
طبــق قانون، کمیســیون مــاده ۱۰ 
قانون فعالیت هــای احزاب و گروه های 
سیاسی مرجع صادرکننده مجوز برای 
تجمع ها و راهپیمایی ها از سوی احزاب 
و تشکل ها است.  براساس این گزارش، 
برخی تشکل های دانشجویی و طالب 
از روز یکشنبه در تهران و مشهد فراخوان 
داده اند تا روز دوشنبه نسبت به اظهارات 
محمدجواد ظریف وزیــر امور خارجه 
کشور در مقابل وزارت امور خارجه تجمع 
کنند و در این فراخوان مــردم را برای 
حضور در این تجمع دعوت کرده اند. این 
درحالی است که این تشکل ها باید طبق 
قانون از مرجع رسمی صادر کننده مجوز 
تجمع، یعنی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، 

این مجوز را دریافت کنند.

واکنش ها به مصاحبه رئیس دستگاه دیپلماسی با اشپیگل ادامه دارد

صف آرایی با پرچم های سرخ

خبر

رئیس دومای دولتی فدراســیون روسیه در نشست خبری 
مشــترک با رئیس مجلس شورای اســالمی بر لزوم دیالوگ و 
گفت وگو بین ایران و روسیه تاکید کرد و گفت که عدم دخالت 
ایران و روســیه در امور یکدیگر باعث نتیجــه بخش بودن این 

شراکت بوده است.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در این نشست با اشاره به سفر 
رئیس دوما به همراه اعضای کمیسیون های دوما و دولت روسیه به 
ایران برای گسترش زمینه همکاری های اقتصادی گفت: با توجه 
به تغییرات مهمی که در روسیه در حال انجام است و بار زیادی بر 

دوش دوما وجود دارد ایشان به ایران سفر کردند.
وی افزود: مذاکرات خوبی در زمینه مســائل بین المللی و 
همچنین همکاری های منطقه ای، حل و فصل مسائل منطقه، 
امنیت پایدار در منطقه و همکاری های ایران و روســیه صورت 
گرفت و بحث های در زمینه توســعه روابط اقتصادی در ابعاد 

مختلف و سرمایه گذاری های گوناگون نیز انجام شد.
رئیس مجلس شورای اســالمی ادامه داد: برداشت من این 

است که این جلسه کمک بسیار خوبی به تحقق روابط راهبردی 
بین ایران و روسیه خواهد کرد لذا از ایشان و همکارانشان تشکر 
می کنیم. رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه نیز در نشست 
خبری مشــترک خود با الریجانی گفت: از آقــای الریجانی 
مهمانوازی و دعوت ایشــان برای سفر به تهران تشکر می کنم؛ 
سفر ما خیلی طوالنی نیست، ولی توانستیم از فرصتی که ایجاد 
کردیم بهترین استفاده را برای بررسی مسائل مختلف داشته 
باشیم و مواضع خود را هر چه بیشتر در چارچوب همکاری های 
پارلمانی نزدیک کنیم. ویاچسالوف واالدین ادامه داد: ما مسائل 
گوناگونی را من جمله توسعه روابط تجاری و اقتصادی بررسی 
کردیم و مسائلی در چارچوب کمیسیون مشترک بین مجالس 
ایران و روسیه بررسی خواهد شد. امیدواریم در آینده این روند 
ادامه یابد. ما همکاری های متنوعی داریم که باید در آینده از آنها 
استفاده کنیم و آنها را هر چه بیشتر فعال کنیم و درک بهتری 
نسبت به تامین منافع یکدیگر داشته باشیم. وی ادامه داد: ما باید 
زیربناهای قانونی الزم را فراهم کنیم تا تصمیماتی که در سطح 

رهبران دو کشور اتخاذ شده بتواند روی این زمینه های قانونی به 
خوبی پیش برود. رئیس دومای دولتی روسیه خاطر نشان کرد: ما 
باید روابط بین کمیته های متناظر را هر چه بیشتر توسعه دهیم. 
ما با چالش های مشــترک مختلف رو به رو هستیم و می توانیم 
از طریق همکاری بین المجالس بر آنها فائــق بیایم. باور داریم 
گفت وگوی بین پارلمانی باید هر چه بیشتر و موثرتر ادامه یابد و 

پیشنهادهای مختلف بررسی شود.
وی اضافه کــرد: همانطور که قبال تاکید کــردم روابط بین 
کمیســیون های متناظر دو پارلمان باید تعمیق یابد؛ چرا که 
این مســئله اجازه می دهد نــه تنها همــکاری پارلمانی بلکه 
همکاری های دو کشور در سایر موارد من جمله در زمینه تجاری 

هم مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
واالدین با تاکید مجدد بر لــزوم دیالوگ و گفت و گوی بین 
ایران و روسیه گفت: ما دو شریک پایبند به اصول برابری و به دور 
از استاندارد دوگانه هستیم و به اصول عدم دخالت در امور یکدیگر 
نیز پایبندیم. به همین خاطر است که شراکت ما نتیجه بخش 

است. امیدوارم سایر کشورها هم از این نوع شراکت الگوبرداری 
کنند. ما احترام زیادی برای روابط دو کشور قائلیم و بر این باوریم 
که روابط دو کشور باید در چارچوب احترام متقابل، اطمینان به 

یکدیگر و امید به آینده ادامه یابد.
رئیس دومای دولتی روســیه اضافه کرد: ما در جلسه قبلی 
کمیته مشــترکی بین مجالس ایجاد کردیم که جلسه آن در 
روسیه برگزار شد، این بار جلسه در تهران برگزار شد و این روابط 

در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در پایــان ضمن قدردانی از مهمان نــوازی ایران گفت: 
امیدوارم دیالوگی که شــکل گرفته به صورت موثر ادامه یابد و 
به ما برای پیشبرد اهداف و فائق آمدن بر چالش های مشترک 

کمک کند.

نشست خبری مشترک الریجانی و همتای روس اش؛

تاکید رئیس دومای دولتی روسیه بر تداوم گفت وگو بین ایران و روسیه
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دیدار هایکو ماس و جوزپ 
بورل با محوریت برجام

هایکــو ماس و مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپــا درباره برجام بــا یکدیگر دیدار و 

گفت وگو کردند.
به گزارش ایلنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در توئیتر خود نوشت: دیدار 
خوبی در برلین، با دوســتم هایکــو ماس، وزیر 
خارجه آلمان داشتیم. در این دیدار درباره مسائل 
مهم بین المللی و اقدامات اتحادیه اروپا در حوزه 
سیاست خارجی صحبت کردیم؛ کنفرانس برلین 

در مورد لیبی، برجام و غرب بالکان. 
    

محمدرضا شجریان بستری شد
محمدرضا شــجریان استاد شــهیر آواز ایران 
که مدتی اســت با بیماری مبتال شــده در یکی از 

بیمارستان های تهران بستری شد.
به گزارش ایســنا، یکــی از پزشــکان معالج 
محمدرضا شــجریان درباره  وضعیت پزشکی این 
اســتاد آواز کشــورمان، گفت: حال این هنرمند 
موسیقی اکنون در وضعیت بهتر و ثابتی قرار دارد و 

به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.
    

بازداشت عباس تبریزیان 
صحت ندارد

دادستانی ویژه روحانیت خبر بازداشت عباس 
تبریزیان را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشــار خبر بازداشت 
عباس تبریزیان در فضای مجازی، دادســتانی 
ویژه روحانیت اعالم کرد که مطلب منتشر شده از 
اساس کذب است و حسب اطالع واصله، مشارالیه 
در خارج از کشور )شهر نجف اشرف( ساکن است.

    
تجمع اهالی بوستون در 

مخالفت با تحریم های ایران
اهالــی بوســتون در راســتای مخالفــت با 
سیاست های ترامپ در مورد ایران تجمع کردند 

و خواستار پایان تحریم ایران شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ســی بی اس، اهالی 
شهر بوســتون در اعتراض به تحریم ها و تنش با 
ایران به خیابان ها آمدنــد. معترضان همچنین 
نســبت به آغاز جنگ در خاورمیانه ابراز نگرانی 

کردند.
    

به رغم هماهنگی قبلی صورت گرفت
استنکاف صدا و سیما از پخش 

مستقیم سخنرانی روحانی 
معــاون ارتباطــات و اطالع رســانی دفتــر 
رئیس جمهور از اســتنکاف صدا و سیما از پخش 
مستقیم ســخنرانی روحانی با وجود هماهنگی 
قبلی خبر داد. به گزارش ایسنا، علی رضا معزی 
همزمان با سخنرانی روحانی در توییتر نوشت: هم 
اکنون رئیس جمهور در حال سخنرانی در همایش 
استانداران و فرمانداران سراســر کشور است و 
صداوســیما علی رغم هماهنگی هــای به عمل 
آمده از پخش زنده سخنان رئیس جمهور امتناع 
می کند و تماس با مدیران مربوطه بی جواب است 

و کسی پاسخگو نیست.
    

مجلس با دو دست هم برای مردم 
کاری نکرد، چه رسد به یکدست 
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای 
اسالمی خواســتار بررســی ردصالحیت های 

سیاسی با اغماض بیشتر شد.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه 
»مجلس یازدهم از نظر طیف بندی های سیاسی 
مجلسی یک دست خواهد بود«، گفت: من فکر 
می کنم اقلیتی از اصالح طلبان بتوانند به مجلس 
آینــده ورود کنند و این باعث می شــود تنش و 

درگیری در مجلس بعدی قابل توجه باشد.
در یکی از کامنت های این خبر به مزاح آمده 
است: مجلس با دو دســت هم برای مردم کاری 

نکرد. چه رسد به یکدست.
    

تصویب فوریت طرح پیگرد 
حقوقی علیه دولت انگلیس 

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلســه علنی دیروز، با فوریت طــرح پیگرد 
حقوقی علیه دولــت انگلیس بــرای جبران 
خسارات وارده مبنی بر نسل کشی ۹ میلیون 
نفری انگلیسی ها در جنگ جهانی اول موافقت 

کردند.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی این 
طرح را با ۱۴۰ رای موافــق، ۱۴ رای مخالف و 
۶ رای ممتنع از مجمــوع ۱۹۲ نماینده حاضر 

تصویب کردند.

وزارت امور خارجه در 
واکنش به تجمع اعتراضی 

دیروز، ضمن بیانیه ای 
نسبت به استفاده جناحی 
از موضوعات ملی هشدار 

داد و تاکید کرد: ایجاد 
دوقطبی »مذاکره - عدم 
مذاکره« در شرایط فعلی 
سیاست خارجی و فضای 

انتخاباتی داخلی، آثار 
مخرب بر منافع ملی کشور 

و اعتماد عمومی جامعه 
خواهد داشت 

سخنگوی وزارت امور 
خارجه دیروز در جمع 

خبرنگاران درباره 
حاشیه های چند روز اخیر 
و سوء برداشت از اظهارات 

محمدجواد ظریف در 
گفت وگو با نشریه اشپیگل 

ابراز تاسف کرد و گفت: 
»برخی رسانه ها توئیت های 

فارسی دونالد ترامپ را 
منبع خود قرار داده اند«

یک نماینده مجلس گفــت: بهترین راه این 
است که بســاط بنزین دو نرخی جمع شود و با 
قیمتی منطقی تک نرخی شود، زیرا چند نرخی 

شدن در تمام زمینه ها فسادآور است.
به گزارش ایلنا، علی ابراهیمی در نشســت 
علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی، در نطق 
میان دستور خود، افزود: حدود دو ماه از ماجرای 
جنجالی افزایش و دو نرخی شدن قیمت بنزین 
می گذرد که تبعات ناشی از این تصمیم همچنان 
آن بر زندگی مردم سنگینی می کند و از طرفی 
ادامه روند سهمیه ای، فساد و رانت را درپی خواهد 

داشت که هم اکنون آثار آن نیز مشهود است.
سخنگوی کمیسیون کشــاورزی مجلس 
افزود:در شرایطی دولت همچنان به تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی ادامه می دهد که پس از گذشت دو 
سال از این قیمت من درآوردی، معلوم نیست چه 
میزان از این ارز به چه کسانی و برای چه چیزی 
پرداخت شده است؛ اما کامال مشخص است که 
اهداف دولت از توزیع میلیاردها دالر ارز دولتی 
محقق نشده است و فشــار معیشتی در حدی 
است که رئیس جمهور اعالم کرده است که ۶۰ 
میلیون نفر یعنی سه نفر از هر چهار ایرانی برای 

گذران معیشت نیازمند کمک دولتی هستند. 
وی با اشاره به یارانه معیشــتی دولت ادامه داد: 
از دید من چنین اقدامی اگر انجام شــود،کمک 
دولت نبوده بلکه پول متعلــق به همین ملت و 
مملکت اســت که فعاًل به شیوه درست توضیح 
نمی شود؛ لذا پیشنهاد این اســت که به جای 
این اقدامات بی اثر ،مردم به صورت مســتقیم 

 حمایت شــده و قدرت خرید آنها را باال ببریم. 
ابراهیمی تاکید کرد: نکته سوم اینکه دولت بدون 
ارزیابی نتایج حاصل از خصوصی ســازی های 
گذشــته، همچنان اصرار بر این موضوع دارد و 
به دنبال درآمد از این شــیوه است. حال سوال 
این اســت که آیا اهداف اقتصــادی ،اجتماعی 
این واگذاری ها محقق شده اســت یا خیر؟ آیا 
خصوصی ســازی به این روش منجر به بهبود 
مدیریت و افزایش بهره وری شده است یا خیر؟ 
آیا اســتفاده از متخصصین در مدیریت بنگاه 
های واگذار شــده جای انتخاب های سیاسی و 
زدوبندهای که عارضــه مدیریت دولتی بوده را 
گرفته اســت یا خیر؟ می دانید که پاسخ همه 

سواالت منفی است.
نماینده مردم شــازند در مجلس با اشاره به 

موضوع خصوصی سازی پاالیشگاه شازند،ادامه 
داد: پرواضح است که اصرار بر خصوصی سازی 
پاالیشگاه امام خمینی)ره( شــازند و یا تبدیل 
آن به گوشت قربانی و سیاسی را به عنوان سهام 
عدالت و به کام مدیران؛ که به پایگاهی برای پاتوق 
های سیاسی و بازنشستگی تبدیل شده است و 
ادامه همان راهی اســت که منجر به نابودی آن 

خواهد شد.
وی ادامه داد: پاالیشــگاه امام خمینی)ره( 
شازند حاصل کوشش پرسنل فداکار و ساخته 
شده از سرمایه های ملی اســت، من نه تنها به 
عنوان نماینده مردم شریف شازند، بلکه به عنوان 
نماینده آحاد ملت ایــران ضمن اعالم مخالفت 
صریح خود با واگذاری آن بر توقف چنین اقدامی 

تاکید می کنم.

ابراهیمی در نطق میان دستور:

بساط بنزین دو نرخی باید جمع شود


