دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

م هوایی ایران!
هشدار آمریکا درباره پرواز در حری 

مدیریت حمل و نقل هوایی فدرال آمریکا در هشداری تازه به
شــرکتهای هواپیمایی این کشور ،خواستار احتیاط بیشتر در
پرواز بر فراز حریم هوایی ایران شد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه خبری ســی ان بی سی،
این هشــدار که از ســوی مدیریت حمل و نقل هوایی فدرال
آمریکا برای هواپیماهای آمریکایی صادر شــده ،بیان میکند
که اقدامــات نظامی مرتبط با درگیری ســوریه نیز در حریم
هوایی ایران صورت میگیرند.اداره خدمات پروازی که اطالعات

امنیت پرواز را در اختیار شــرکتهای هواپیمایی
قرار میدهد ،اظهار کــرد :در برنامه ریزی پروازها
در آسمان ایران ،باید روابط پرتنش ایران و آمریکا
را در نظر داشت.
این اداره در ایمیلی که برای شرکتهای هواپیمایی
فرستاد ،نوشت :با اینکه بازگشایی حریم هوایی عراق در نوامبر
سال گذشته به گزینههای مسیرهای پروازی افزود ،اما مسیری
که هیچ خطری آن را تهدید نکند ،در این منطقه وجود ندارد
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سیاسی

و مسیر پروازها باید با در نظر گرفتن اولویت مسیر
میان آســمان ایران و عراق تعیین شــوند.وزارت
خارجه آمریکا توصیه کرده اســت که شــهروندان
آمریکایی به دلیل احتمال بازداشــت شدنشــان
به ایران ســفر نکنند .اداره خدمــات پروازی نیز
در خصوص احتمال مواجه شــدن هواپیماها با مشــکالتی در
صورت فرود برنامه ریزی نشده به دالیل پزشکی یا فنی هشدار
داده است.

نقش فیلترینگ در نابودسازی پیامرسانهای داخلی

آفتاب یزد ـ گروه سیاســی :هیچ کارشناس
و متخصــص رســانهای یافت نمیشــود که با
فیلترینگ بتواند به آســانی کنار بیاید! حداقل
در کنکاشهای خــود به چنین موردی برخورد
نداشته ایم که یک متخصص رسانه و ارتباطات
بگویــد« :فیلترینگ خوب اســت»! البته بحث
قضایی آن جدای از بحث کارشناسی و رسانهای
است.
ماههاســت تلگرام دچار فیلترینگ شده است،
فیلترینگــی تمــام و کمال که با تمــام ادعاها
هرگز نتوانســت عالقهمندان به ایــن برنامه را
مجاب کند که از آن دســت بردارند و به دیگر
فضاها منتقل شــوند .حمایتهای همهجانبه از
پیام رسانهای داخلی یا بهاصطالح بومی و کوچ
دســته جمعی برخی نیز در این مسیر نتوانست
آنچنان تأثیرگذار باشــد؛ سؤالی مهم ،این از سر
لجبازی است یا ســاختار تقابلی ،فاقد کارایی و
تأثیرگذاری؟!
بخشــی بازمیگــردد بــه رفتارهــای تقابلی
حساســیتزا که مردم را دچار یک نوع لجبازی
دوســت داشــتنی میکنــد! بخشــی دیگر اما
واقعیتهایی است که نمیتوان آن را در دنیای
دیجیتالی شــده امــروز نادیده انگاشــت و آن
آمادگی نداشتن و مهیا نبودن زیرساختهاست.
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مثالی از دنیای ورزش

ایران در جــام جهانی خوش درخشــید (البته
عدهای هم معتقد بودند هیچ کار عجیبی انجام
نداد!) یک برد ،یک باخت و یک تســاوی .ایران
اگر با شکســت پرتغال راهی دور دوم و یا حتی
ســوم میشــد آیا در واقعیتهای زیرســاختی
فوتبــال ما معجزهای رخ مــیداد؟ در ادامه چه
میکردیم؟ این جایگاه را چگونه میتوانســتیم

ماههاست تلگرام دچار فیلترینگ شده است ،فیلترینگی تمام و کمال که با تمام ادعاها هرگز

نتوانست عالقهمندان به این برنامه را مجاب کند که از آن دست بردارند و به دیگر فضاها منتقل
شوند .حمایتهای همهجانبه از پیام رسانهای داخلی یا بهاصطالح بومی و کوچ دسته جمعی

برخی نیز در این مسیر نتوانست آنچنان تأثیرگذار باشد؛ سؤالی مهم ،این از سر لجبازی است
یا ساختار تقابلی ،فاقد کارایی و تأثیرگذاری؟!

حفظ کنیم و حتی ارتقا دهیم.
داســتان تلگرام و پیام رســانهای بومی شبیه
همین ماجراست؛ یعنی یکشبه تصمیم گرفتیم
دیگر هواپیمای بوئینگ ســوار نشویم اما چون
علم ســاخت هواپیمــای بوئینگ نداشــتیم با
دســت خود ،خــود را زمینگیر کردیــم .یعنی
تلگرام را بستیم ،ســروش را هم بدون هرگونه
آمادگــی راهی خانههــا کردیم ،بــا یک تغییر
ساده؛ تلویزیونی که تا شب قبل مبلغ کانالهای
تلگرامی بود تغییر ذائقه داد و سروشــی شــد،
همین و دیگر هیچ.

از کارشناســان گرفتــه تا خودِخودِخــو ِد وزیر
ارتباطــات ،همگی اعالم و اذعــان کردند که با
فیلترینگ ،پیام رسانهای داخلی و به اصطالح
بومی رشــد یکشبه نخواهند داشت ،خاصه آن
که مردم دچار نوعی دلزدگــی ،بی اعتمادی و
در نهایت لجبازی نیز شــده بودند و این یعنی
ســروش چندصدهزار نفری را به جنگ تلگرام
 ۳۰-۴۰میلیون نفری فرســتادیم و در کناری
ایســتادیم به نظارهگری؛ یعنــی جان دادن زیر
بیتوجهی افکار عمومی!
از کارشناســان گرفتــه تا خودِخودِخــو ِد وزیر

ارتباطات ،همگی هشــدار دادنــد اجازه بدهید
تلگرام بــه فعالیت خود ادامه دهــد تا در کنار
آن پیــام رســانهای داخلــی و بــه اصطالح
بومی،اندکاندک وارد گردونه شــوند ولی دریغ
از یک دلی که بسوزد و بتپد!
از دیروز خبری دســت به دســت میشود که
مسئول پیام رسان سروش ،حاال صاحب اختیار
روزنامه جام جم نیز هســت! این که میگوییم:
«نیز هست» یعنی معلوم مان نشده که با حفظ
سمت است یا به منزله برکناری!؟
اگر به منزله حفظ سمت باشد که باید گفت بعد
از سروش نوبت جام جم است و اما اگر به منزله
برکناری و جا به جایی اســت ،باید گفت« :صد
حیف که این آمد و صد شکر که آن رفت!»
تا اینجای ماجرا یک بر یک شدهایم یعنی تلویحاً
به ناتوانی ســروش و مدیریت آن لب به اعتراف
گشوده ایم و اما باقی میماند باقیمانده تصمیم!
یعنی راهی که هم مدیریت ســروش نجات پیدا
کند و هم پیام رسان سروش و آن یک راه بیشتر
ندارد؛ لغو فیلترینــگ تلگرام و تقویت و تجهیز
ســروش ،حداقل برای یکی دو ســال آینده ما
خواهیم توانست یک تلگرام کام ً
ال بومی و وطنی
داشته باشیم.
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سید حســین موســویان پژوهشــگر دانشگاه
پرینستون و عضو پیشــین گروه مذاکره کننده
هســته ای ،در مقاله ای بــرای لوبالگ آمریکا
نوشــت :ایران بلوک شــرق را به غرب ترجیح
میدهد زیرا قدرتهای بلوک شــرق به تعهدات
برجامی خود بیشترعمل میکنند.
در مقاله موســویان آمده اســت :درحالیکه فاز
نظامی بحران ســوریه به پایان نزدیک میشود،
سران روسیه ،ایران و ترکیه درنشست تهران بر
حق تعیین سرنوشت ســوریه توسط مردم این
کشور واز طریق انتخاباتی فراگیر ،آزاد وعادالنه
تاکید کردند .آنها همچنین توافق کردند که به
همکاری مشترک خود در سوریه تا نابودی کامل
گروههای تروریســتی اعالمی از سوی سازمان
ملل همچون داعــش و القاعده و جبهه النصره
ادامه دهند.
وی ادامه داد :وقتی که بحران ســوریه در سال
 ۲۰۱۱آغاز شــد کشورهای عضو ائتالف آمریکا
همچون عربســتان ازتمام ظرفیــت خود برای
حذف بشار اسد استفاده کردند .لیکن همکاری
مشــترک روســیه و ایران برای حفظ حکومت
ســوریه مانع موفقیــت ائتالف آمریکا شــد .با
پیوستن آنکارا به محور مسکو  -تهران ،پیروزی
اســد درجنگ شش ساله نزدیک شده است.اگر
مثلث روســیه ،ایران و ترکیه درمورد ســوریه
موفق شود ،این مثلث میتواند نقش اساسی در
مدیریت بحرانهای دیگر منطقه ایفا کند.
به گفته موسویان ،روابط روسیه و ایران هیچگاه
تا این حد نزدیک نبوده اســت .تلخ ترین دوران
تاریخ معاصر ایران در  ۲۰۰سال گذشته ،تصرف
سرزمینهای ایران شــامل :منطقه قفقاز ،دریای
خزر،مرو ،ســمرقند ،بخارا ،ایــروان ،نخجوان و
تاجیکستان توسط روســها در دوران پادشاهی
فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه است .پس از جنگ
جهانی دوم نیز روسیه با تشکیل و هدایت حزب
کمونیستی توده و فرقه دموکرات در آذربایجان،
سعی در تجزیه ایران داشت.
این پژوهشــگر دانشــگاه پرینســتون تصریح
کرد :روابط ایران و آمریکا با دوســتی آغاز شد
و در مقاطعــی از تاریخ گذشــته ،مــردم ایران
کشــورآمریکا را خیرخواه خود تلقی میکردند.
اما این روند از شــصت ســال پیش تغییر کرد.
کودتــای آمریــکا و انگلیس درســال  ۱۹۵۳و
ســاقط کردن دولت مردمی مصــدق ،حمایت
از تجاوز صدام به خاک ایران در ســال ،۱۹۸۰
ســاقط کردن هواپیمــای مســافربری ایران و

کشته شدن  ۲۹۰تن
در خصــوص تغییر
غیرنظامــی ،حمایت
رژیم ایران را مخالف
از بــه کارگیــری
و نقــش مشــروع و
ســاح شــیمیایی
طبیعــی ایــران در
توســط صدام علیه
منطقــه پذیرفتــه و
ایــران و کشــنده
همکاری میکنند.
تریــن تحریمهــای
وی نوشــت :روابــط
اقتصــادی از جمله
ایران با هند و چین،
مــوارد لیســت بلند
دوقــدرت بلــوک
بــاالی خاطرات تلخ
شرق ،ریشه تاریخی
ایرانیها از آمریکاست.عضو پیشین گروه مذاکره
براساس دوســتی و احترام متقابل دارد .عالوه
کننده هســته ای خاطرنشان ســاخت :بعد از
برآن قدرتهای بلوک شــرق توانســتهاند هم با
انقالب اسالمی  ۱۹۷۹در ایران ،بنیان سیاست
ایران و هم با دشــمنان منطقــه ای ایران بویژه
خارجی ایران براساس اصل 'نه شرقی ،نه غربی'
اســرائیل و عربستان و امارات روابطی متعادل و
تعریف شد تا ایران اســتقالل خود را در روابط
نرمال داشته باشند درحالیکه آمریکا بطور کامل
با قدرتهــای خارجی حفظ کند .بــا این وجود
در زمین دشمنان منطقه ای ایران بازی میکند.
سیاستهای خصمانه آمریکا و بی اعتمادی کامل
موسویان ابراز داشت :برجام شرایطی بوجود آورد
به آمریــکا ،موجب چرخش سیاســت خارجی
که میتوانست تحولی در روابط منفی چهل سال
ایران به سمت شرق شده است .اخیرا رهبر عالی
گذشته ایران و غرب بوجود آورد .زیرا اولین باری
ایران مذاکرات هسته ای
بود که ایــران وآمریکا
با آمریکا را اشتباه خواند .با وجودی که روســیه و چین و اروپا مستقیما در سطح عالی
آقــای والیتی مشــاور با عزمی راســخ بدنبال اجرای برجام راجع به یکــی از موارد
سیاست خارجی ایشان ،هســتند اما آســیب پذیری اروپا از اختالفی مذاکره و توافق
ترامــپ را 'غیرقابــل تحریمهای فرامرزی آمریکا به مراتب کردند .درطول سه سال
اعتماد' و پوتین رئیس بیشتر از قدرتهای بلوک شرق است .گذشــته برجام توسط
جمهور روسیه را'شجاع
ایران بطــور کامل اجرا
بنظر میرســد قدرتهای بلوک شرق
و منطقی' دانست.
شده و بعنوان جامعترین
به تعهدات برجامی خود بیشترعمل
بــه عقیده موســویان،
ســند تاریخ عدم اشاعه
چنین وضعیتی بی دلیل نمایند و از خــأ موجود که ترامپ در ســاحهای هســته ای
نیســت .چــون آمریکا روابــط غرب با ایران بوجــود آورده ،شناخته شد .رهبر عالی
درحالــی چهــل و پنج استفاده کرده و ایران را بیش از پیش ایران هم اظهار نمود که
پایگاه وســیع با حدود متحد خود سازند
اگر آمریکا به تعهداتش
صد و سی هزار سرباز در
درمورد برجام عمل کند،
اطراف مرزهای ایران دارد که سیاست تغییر رژیم
این میتواند فتح بابی بــرای ادامه گفت وگوها
ایران را در چهل سال گذشته در دستور کار خود
درمورد سایر مســائل باشد .موســویان افزود:
داشته ،با نقش و جایگاه منطقه ای ایران مبارزه
منتهی ترامپ رئیــس جمهور آمریکا به توصیه
کرده ،با اعمال سیاست تحریم ،در حقیقت رفاه
نتانیاهو و فشار عربستان ،یکجانبه از توافق خارج
و توسعه اقتصادی ایران را نشانه گرفته و با تمام
شد و قطعنامه سازمان ملل و آژانس بین المللی
ظرفیت با جایگاه و نقش منطقه ای ایران مبارزه
انرژی هســته ای را زیر پا گذاشت ،تحریمهای
کرده اســت .دیپلمات ســابق ایرانی گفت :در
فرامرزی را اعاده کرد و بدین ترتیب مهر تاییدی
حالیکه روســیه و چین و هند هیچکدام حضور
بر بی اعتمادیهای چهل ســاله ایران گذاشت
نظامی خصمانه ای در مرزهای ایران ندارند ،در
و شــانس گفت وگو و همکاری درمورد مسائل
روابط دوجانبه و منطقهای به جمهوری اسالمی
منطقه ای را کشت.به عقیده این پژوهشگر ،در
بعنوان یک شریک سیاسی -امنیتی -اقتصادی
رونــد پیش رو دو عامل در آینــده روابط ایران
نگاه کــرده ،ایــران را در مبارزه با تروریســم
با قدرتهای بلوک شرق و غرب تاثیرگذارخواهد
همکاری قدرتمند میدانند ،با سیاســت آمریکا
بود:

ممکــن اســت یکی هم پیــدا شــود و بگوید:
«فیلترینگ تلگرام الیاالبد اســت و برداشتنی
نیز نیست!» که در پاسخ وی باید گفت :درست
مثــل این میماند که به بیمــاری بگوییم چون
فالن عارضه را داری ســرکه نخــور! و یکی هم
پیدا شود و بپرسد« :اگر بیمار خواست لجبازی
کند چه؟!» در پاســخ فقط باید لبخند زد و به
دور دستها خیره شد.

اول اینکه با وجودی که روســیه و چین و اروپا
با عزمی راســخ بدنبال اجرای برجام هســتند
اما آســیب پذیری اروپا از تحریمهای فرامرزی
آمریکا بــه مراتب بیشــتر از قدرتهای بلوک
شرق است .بنظر میرسد قدرتهای بلوک شرق
به تعهدات برجامی خود بیشترعمل نمایند و از
خأل موجود که ترامــپ در روابط غرب با ایران
بوجود آورده ،اســتفاده کرده و ایران را بیش از
پیش متحد خود سازند .درعین حال ،تهران به
عملکرد اروپا چشــم دوخته که آیا اروپا خواهد
توانست اســتقالل خود در اجرای برجام منهای
آمریکا را به اثبات رسانده و حداقل روابط بخشی
از بلوک غرب با ایــران را حفظ و مدیریت کند
یا خیر.
دوم اینکه آیا تهران و واشــنگتن دردوره ترامپ
گفت وگوی مســتقیم را آغــاز خواهند کرد یا
خیــر؟ ترامپ اظهــار نموده که هــدف وی از
تخریــب برجام و افزایش فشــارها و تحریمها،
دستیابی به یک معامله بزرگتر با ایران است.
به گزارش ایرنــا ،او گفته که ایران با وی تماس
میگیرد و گفت وگو خواهد کرد .واعظی رئیس
دفتــر رئیس جمهوری ایران گفتــه که ترامپ
هشــت بار بــرای گفت وگو بــا روحانی تماس
گرفته اســت .در هرصورت مقام معظم رهبری
که تصمیم گیرنده نهایی سیاست خارجی ایران
است ،اخیرا تصریح کرد که ایران در هیچ سطحی
با آمریکا مذاکره نخواهد کرد.عضو پیشین گروه
مذاکره کننده هسته ای ادامه داد :در عین حال
 ۳۰سال تجربه من از کار در سیستم حکومتی
ایران بعد ازانقالب ،نشــان میدهد که سیاست
آمریکا مبنی بر توهین و تحریم و تحقیر ایران،
نتیجه معکوس داده و موجب ســخت تر شدن
مواضــع ایران و نفی هرگونــه مذاکره با آمریکا
خواهد شــد .در حالیکه روابط ایــران با بلوک
شرق مســتمرا تقویت و با بلوک غرب تضعیف
میشــود ،ترامپ و برجام نقش مهمی در آینده
روابط ایــران با دو بلوک قدرت شــرق و غرب
ایفا خواهند کرد .پژوهشگر مذکور تصریح کرد:
مسیر فعلی سیاستهای ترامپ موجب کاهش
قدرت رهبری آمریکا در سطح جهان خواهد شد.
تحریمهای آمریکا علیه روســیه ،ایران و ترکیه
موجب تقویت اتحاد این ســه کشور خواهد شد
و حتی ایران روابط خود را با ســایر قدرتهای
جهان همچون هند و چین توســعه خواهد داد
که مجموعه این روند میتواند به ســلطه شش
دهه آمریکا درخاورمیانه پایان دهد.

توئیت بازی سیاسی
> آذر منصوری -فعال سیاسی اصالح طلب

> سید ابراهیم رئیسی -تولیت آستان قدس رضوی

ایران در مقابل ترامپ یزیدی ایستادگی میکند
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه شرایط ما در ایران متفاوت شده و
زورگوییهای غربیها برای ایجاد شکست در انقالب است ،اما آنها اشتباه میکنند و ملت ایران
در مقابل ترامپ یزیدی ایستادگی میکند ،گفت :در این شرایط باید تدبیر کنیم که به معیشت
مردم توجه خاص شود و جلوی عربدهکشی آمریکا بایستیم ،مسئله آنها انرژی هستهای نیست
بلکه به زانو درآوردن ماست اما تفکر شیعه ،تفکر استقامت و ایستادگی است/.ایسنا

خبرتلگرامی
Dســردار مرتضی قربانی مشــاور
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:
تعدادی از مفسدین اقتصادی دستگیر
شــدهاند که برخی از آنها به جوخه
اعدام سپرده خواهند شد و مردم نیز
باید هوشــیار باشند که در محلهها و
انبارها احتکاری صورت نگیرد /.ایرنا
Dســید محمد بیرانونــدی عضو
کمیســیون آمــوزش مجلس گفت:
طرح  FATFیک الیحه ضروری برای
مبادالت با بانکهای بینالمللی بوده،
اما در این الیحه یک سری موارد که با
منافع ملی ناسازگار است وجود دارد؛
با این وجود ایــن طرح احتماال هفته
آینده در مجلس تصویب خواهد شد/.
فارس
Dمعصومه ابتکار معاون رئیسجمهور
در پاســخ به این ســوال کــه آیا
اصالحطلبــان در وضعیــت کنونی
کشور پشــت دولت را خالی کردند؟
گفت :شــاید برخی جدا از تصمیمات
تشکیالتی عمل کردند اما فکر نمیکنم
مجموعه اصالح طلبان پشت دولت را
خالی کرده باشند / .خبرآنالین

حاال اگر...

موسویان:

رویکرد آمریکا در قبال ایران نتیجه معکوس دارد
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واکنش
پاسخ حسام الدین آشنا به درخواست
شریعتمداری از روحانی

کیهانیان غیاب را "پاسخ
دندان شکن" و حضور را
"بیدستاورد" میدانند

حسین شــریعتمداری در مقاله ای خواستار
عدم حضور رئیس جمهور در شورای امنیت
سازمان ملل شد چراکه ریاست آن جلسه را
ترامپ برعهده دارد.
به گزارش جماران ،کیهان در مطلبی به قلم
حسین شریعتمداری نوشت :امسال اجالس
ساالنه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد
در حالی برگزار میشــود که دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ریاســت دورهای و یک
ماهه شــورای امنیت سازمان ملل را برعهده
دارد.امروز دونالد ترامپ رئیسجمهور هتاک،
خونریــز و غارتگر آمریکا که هیچ فرصتی را
برای کینهتوزی و دشــمنی با ایران اسالمی
و اهانتهــای پی در پی به مــردم ایران و...
از دست نداده ،بر این کرسی تکیه زده است
و اکنون فرصت مناسبی به دست آمده است
که رئیسجمهور کشورمان با اعتراض رسمی
و آشــکار به ریاست ترامپ بر شورای امنیت
ســازمان ملل متحد از شــرکت در مجمع
عمومی ساالنه این ســازمان خودداری کند
تا از این طریــق و با تحقیر ترامپ ،الاقل به
بخشی از اهانتهای آمریکا علیه ایران و مردم
ایران پاسخ داده باشد.
گفتنی اســت که نیکی هیلی سفیر آمریکا
در سازمان ملل متحد بالفاصله بعد از اعالم
ریاست ترامپ بر شورای امنیت این سازمان
گفته است ترامپ قصد دارد در دوره ریاست
خود بر شــورای امنیت سازمان ملل یکی از
نشســتهای این شــورا را به بررسی نحوه
اعمال فشــار بیشــتر بر ایران بهخاطر نقض
قطعنامههای ســازمان ملل اختصاص دهد!
یعنی برخالف ما که بســیاری از فرصتهای
طالیی را از دســت میدهیــم ،آمریکا حتی
فرصت یک ماهه ریاست بر شورای امنیت را
نیز برای ادامه دشمنی با ایران اسالمی نادیده
نمیگیرد!خودداری آقای روحانی از شرکت
در مجمع عمومی سازمان ملل میتواند پاسخ
دندانشکنی به اهانتهای بیوقفه ترامپ به
ایران اسالمی و مردم شریف آن باشد .ضمن
آنکه مگر حضور همه ساله آقای روحانی در
نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل چه
دســتاوردی داشته اســت که با عدم حضور
ایشان از دست برود؟!

>

پاسخ توییتری آشنا

درهمین راستا حسام الدین آشنا در حساب
توییتری خود نوشــت :کیهان قدیمی ترین
و ارشدترین سخنگوی جریان کوچک ولی
قدرتمند «نه به دیپلماسی» در ایران معاصر
است.کیهانیان غیاب را "پاسخ دندان شکن"
و حضــور را "بی دســتاورد" میدانند .بیاد
داشته باشیم حتی در دعواهای خیابانی هم
" اهانتهــای بی وقفه" را بــا "خودداری از
حضور" پاسخ نمیدهند.وی در ادامه افزود:
در ضمــن یادم نمیآید در جریان حماســه
کلمبیای رئیــس جمهور قبلی ،کیهانیان در
باره اهانت به ایشان یا ایران نگرانی ابراز کرده
باشــند یا هیچگاه از دستاوردهای سفرهای
همیشه موفق ایشان سوال کرده باشند.مشاور
فرهنگی رئیس جمهور همچنین تاکید کرد:
من نمیگویم رئیس جمهور ایران در مجمع
عمومی شرکت بکند یا نه .من نمیگویم در
جلسه شورای امنیت شرکت کنند یا نه .بلکه
میگویم استدالل برای عدم حضور در مجمع
از ترس امکان حضور در جلسه شورای امنیت
غلط است.

بین الملل
جان کری:

باتصمیمترامپ
دیگر هیچ ایرانیای
باآمریکامذاکرهنمیکند

جان کری ،وزیر امور خارجه پیشین آمریکا که
در مذاکرات هستهای با ایران به عنوان نماینده
آمریکا حضور داشت ،در مصاحبهای با شبکه
پی بی اس خروج دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا از توافق هستهای را تصمیمی خطرناک
و مخرب برای آمریکا دانست و تصریح کرد که
چ یک از
این تصمیم موجب شــد تا دیگر هی 
رهبران ایران با آمریکا مذاکره نکند.
کری در پاسخ به سوالی درباره احتمال خروج
ترامپ از توافق هســتهای با هدف اعمال فشار
برای ایران برای تغییر حکومت گفت :بله ،این
تصمیم اساسا استراتژی تغییر حکومت را دنبال
میکند و برای آمریــکا فوقالعاده خطرناک و
مخرب است .وزیر امور خارجه پیشین آمریکا
بــا تاکید بر اینکه ترامپ با خروج یکجانبه از
توافق هستهای ،متحدان آمریکا را ترک کرد و
خشم آنان را برانگیخت ،گفت :رئیس جمهور
آمریکا با این تصمیم ،ظرفیت رئیس جمهوری
میانهرو ایران را برای تغییر و حضور در عرصه
جهانی تخریب کرد و با اتفاقی که پیش آمده،
تندروهــای ایران در موضع خود (درباره توافق
هستهای) قدرت گرفتهاند.
کری تصریح کرد :ترامپ کار را برای هر یک از
رهبران ایرانی که بخواهد با آمریکا مذاکره کند،
سخت کرد ،زیرا تندروهای ایران بر این باورند
که نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد و نباید با آن
مذاکره کرد .جان کری همچنین در پاسخ به
سوال یکی از خبرنگاران درباره احتمال اینکه
ایران بار دیگر پای میز مذاکره با آمریکا بیاید،
تاکید کــرد :تا وقتی که من و شــما زندهایم
ایرانیها با چنین رئیس جمهوری (ترامپ) پای
میز مذاکره با آمریکا نمیآیند و این مساله به
لحاظ سیاسی غیرممکن است.
وی در پاســخ به این سوال افزود :اقدام ترامپ
بر تصور من مبنی بر این که این تصمیم هدف
تغییر حکومت در ایران را دنبال میکند ،دامن
میزند و آمریکا در تغییر حکومت خوب عمل
نمیکند .آخرین نمونه آن هم لیبی است.
به گزارش ایســنا ،وی تصریح کرد :متاســفم
که بایــد بگویم به دلیل کاری که ترامپ کرد،
غیرممکن است که هیچ یک از مقامات ایران با
آمریکا مذاکره کند و تنها راه بازگرداندن ایران به
میز مذاکره با آمریکا این است که افرادی معتبر
بیایند و اعتماد ایرانیها را جلب کنند.

مجلس
هاشم زایی:

سخنان سلحشوری و حیدری
حرف مردم است

عبدالرضاهاشــمزایی نماینده تهــران و عضو
کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس با
اشــاره به حواشــی ایجاد شــده بعد از نطق
سلحشوری و حیدری ،گفت :صحبتهای خانم
سلحشوری و آقای حیدری صحبتهای مردم
است که ما بهعنوان نماینده در هر جمعی که
حضــور پیدا میکنیم این صحبتها را مطرح
میکنند و صحبت جدیدی نیست .البته برای
برخی که مخالف هستند ،جدید است.
او تاکید کرد :برخوردهایی که با این دو نماینده
اصالحطلب در مجلس شده باعث تعجب است؛
چون نماینده طبق قانون اساسی میتواند راجع
ب ه تمامی مســائل کشور در مجلس اظهارنظر
کند .این دو نماینــده نظرات خود را گفتهاند
و باعث تعجب است که یکسری از نمایندگان
بهانه را به دســت افرادی در بیرون از مجلس
میدهند که روزنامههایی که نمیدانم به کجا
وابســته هستند و ســایر مداحان و کسانیکه
بلندگو دستشــان به این نمایندگان توهین
کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد :روزنامه کیهان در
این  ۲۰سال اکثر مسئوالن کشور را بهعنوان
جاسوس ،نفوذی معرفی کرده و الفاظ خوبش
غربزده است اما در موضعگیری که راجع به
خانم سلحشوری و آقای حیدری کرد از عرف
خود هم فراتر رفته بود و اینیک توهین آشکاری
بود که اخالق اســامی و ایرانی هم نمیتواند
تحمل کند اما نمیدانم چرا مدعیالعموم برای
برخورد با این روزنامه ساکت است.
او با اشاره به خبرهایی مبنی بر شکایت ۲۰نفر
از سلحشــوری و حیدری به دلیل نطقی که
داشــتند ،ادامه داد :من از شــکایت تعدادی
نماینــدگان از دو نماینده اصالحطلب تعجب
کردم اما توهین یک مداح و روزنامه کیهان که
سابقه آن را همه مردم میدانند باعث تعجب
نیست .البته این روزنامه دو هفته قبل در رابطه
بــا مصاحبهای که من کرده بــودم با تیتر»از
رفراندوم نترسیم» در قبال من از الفاظ نفوذی
سرویسهای امنیتی استفاده کرده بود که من
میخواستم شکایت کنم اما فع ً
ال مسکوت ماند.
به گزارش اعتمادآنالین ،این عضو فراکسیون
امید از مسئوالن مرتبط خواست تا با روزنامه
کیهان برخورد کند و ادامه داد :این روزنامه هم
مجلس را زیر سؤال میبرد و هم به نمایندگان
توهینمیکند.

