
چشمم از 
لفظ باید و 

نباید ترسیده 
است

گالري ها، موزه ها
 و حراج هاي هنري

 در گفت وگوي» اعتماد« 
با آیدین آغداشلو:

سه شنبه 
»اهانت« 

  احسان بداغي/صبر مخالفان و موافقان توافق 
هسته اي به س��ر آمد؛ مجلس متشنج شد. حرف ها 
از س��ينه ها خارج مي ش��د و فريادها از گلوها. گويا 
قرار نبود س��خني بي جواب بماند. س��وت ش��روع 
دعوا را مهدي كوچ��ك زاده زد؛ جاي��ي كه برخورد 
علي الريجان��ي را »س��لطنت مآبانه« خواند. رييس 
خودش نبود ت��ا جواب ده��د، جوابش مان��د براي 
حدود دو س��اعت بعد. اين دو س��اعت اما حاميانش 
پش��ت او را خالي نكردند تا كار برس��د به جايي كه 
علي الريجاني هم حرف ها را از س��ينه بيرون بياورد. 
حرف كه نه، ش��ايد برگ برنده اي براي ضربه كردن 
حريف؛ »برخي گفته بودند كه »س��گ احمدي نژاد 
و مشايي به اينها ش��رف دارد!« من همين جا يك بار 
ديگر ش��هادتين مي گويم »اش��هد ان الاله اال اهلل و 
اش��هد ان محمدا رس��ول اهلل«. چطور ممكن است 
سگ كسي شرف داشته باشد به كسي كه شهادتين 
گفته و مسلمان است؟« رييس فعال توپ سنگيني 

در زمين مرئوس��ين مخال��ف خود انداخته اس��ت؛ 
توپي كه منتق��دان مذاكرات بايد جم��ع كنند و به 
جاي اولش برگردانند. كار را ه��م براي جمع كردن 
آن آغاز كردند. مهدي كوچك زاده و حميد رسايي و 
روح اهلل حسينيان خيلي زود آمدند و به خبرگزاري 
تسنيم گفتند كه نه خودش��ان اين حرف را زده اند و 
نه همقطاران سياسي شان. يكي از نزديكان الريجاني 
اما در راهروهاي مجلس به صورت سر بسته آدرس 
گوينده آن جمالت درباره الريجاني را به خبرنگاران 
داد؛ »يكي از اصلي ترين مخالفان مذاكرات كه بارها 
هم آقاي ظريف را به مجلس كشانده اين حرف را در 
يك جلسه تقريبا رس��مي زده است«. حرف ها ديگر 
بين موافقان و منتقدان هس��ته اي قطاري از واژه ها 
نيست. س��خنان تبديل به گلوله هايي شده اند براي 
شليك به روبه رو؛ شليكي كه بايد در مقابلش سنگر 
گرفت. سنگري از جنس سياست. سنگري از جنس 
ادامه در صفحه 2 ائتالف هاي مقطعي.   

 ریيس مجلس: گفتند سگ احمدی نژاد و مشایی 
شرف دارد به الریجاني|  چطور ممکن است سگ یک نفر 

بر یک مسلمانی شرف داشته باشد
 منتقدان  معترض به »ترجمه« متن توافق هسته اي

 نشست مجلس را متشنج كردند
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 فرهاد نیلي، موسي غني نژاد 
 و محمد طبیبان توضیح دادند

 تیم هسته اي  
 چوب را به دست
 تیم اقتصادي سپرد
 هوادار دولتیم  اما
 منتقد سیاست هاي اقتصادي

 تخاصم ایران و غرب
  در مناظره  صادق زیباكالم  و ابراهیم فیاض

»درخدمت و خیانت روشنفكران« 
یا  مانیفست غرب ستیزي؟ رییس دولت قبل 

تخلفات زنجاني  
را  بپذیرد

فقط 
پاسخگوي 
20درصد 

جمعیت تهران 
هستیم

 سخنگوي دولت
 در پاسخ به »اعتماد«:

وزیر كشور درباره 
رویارویي با بالیاي طبیعي:

7

صفحهايجديددرروزنامه»اعتماد«بهزودي

  برگزاري هرچه باشكوه تر انتخابات آینده مجلس
  ایجاد فضاي مناسب براي مشاركت حداكثري مردم

  تالش در جهت معرفي افراد با كفایت و توانمند
با هدف:

ازتماميصاحبنظران،حقوقدانان،نمايندگانفعليوادوارمجلسشوراياسالميوكليهافرادي
كهعالقهمندبهپيگيرياينمقولهمهمنظامهستنددعوتميشودتابهصورتگفتوگو،

يادداشت،مقالهوتحليلهياتتحريريهروزنامهرادراينامرياريكنند.

گام به گام تا مجلس دهم
مجلس تبلوري زيبا، از مردمساالري و اراده ملت در اداره نظام جمهوري اسالمي است

غبار غم نشس�ته بر آیينه دل پرمهرتان را به اش�ك همدردي مي ش�ویيم و آرزومندیم وس�عت صبر ش�ما و خانواده هاي 
داغدار به اندازه دریاي غمتان باشد. ما را نيز در مصيبت جانفرساي هجرت جگرگوشگانتان شریك بدانيد.

 خانواده هاي معظم و معزاي ارشادي- درافشان- شكوري و طاجي 

الياس حضرتي- محمد محموديان-غفار يوسفي-صميد حضرتي- محمد نوري-- محرم پنجره ساز- خلقت دوست-  مهندس 
مسلمي- محبوب رضايي- كريم ضيايي- قسمتي- حسيني- نظري- شعباني- حاتمي- حميدي- اميري

حسن انتصاب بجا و شایسته حضرتعالي به استانداري 
اس�تان فارس را تبری�ك گفته، توفيق�ات روزافزون 
ش�ما را در خدمت به مردم ش�ریف اس�تان فارس از 

خداوند متعال خواستاریم.

برادر گرامي جناب آقاي مهندس

محمدعلي   افشاني

الياس حضرتي- رسول منتجب نيا- عباسي فر-  نوري شاهرودي 
 ابوالفضل شكوري- رضا نوروززاده-  مهندس كريمي
 سيدجواد موسوي- اسماعيل دوستي - جواد حق شناس
  سيدكامل تقوي نژاد - دكتر كزازي -  دكتر ميرسليمي
 رحيم ابوالحسني- جليليان- حائري- رسول پناه- قربانعلي قائمي  
ابراهيم اميني-ذبيح اهلل كريمي- ولي رعيت- سپهوند

ایران به گرمي از 
مقام عالي اتحادیه 
اروپا استقبال كرد 
موگریني به دفاع 

تمام قد از دستاورد 
مذاكرات پرداخت

گروه ديپلماسي| از رياض به 
تهران. فدريكا موگريني، مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا ،دو 

مقصد جنجالي براي سفر منطقه اي 
بي سابقه خود انتخاب كرد. بانوي 
مذاكرات ايران و 1+5 در لوزان و 
روز تاريخي 14 جوالي به عنوان 

نخستين مقام ارشد اروپايي پس از 
توافق جامع هسته اي وين به تهران 

آمد. وزير امور خارجه 42 ساله سابق 
ايتاليا براي نخستين بار از زمان 
حضور در راس قدرت در كميته 

سياست خارجي اتحاديه اروپا در 
پايتخت كشوري حاضر شد كه تا 

يك ماه پيش هرگونه رابطه سياسي 
و اقتصادي با آن فعلي مكروه بود. 

سفري تاريخي يك روز پيش از 24 
ساعت تاريخي تر حضور وزير امور 
خارجه جنجالي فرانسه در ايران. 

صفحه 12 را بخوانيد

غني سازي 
 توافق

 در تهران
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