دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ترامپ :دریای عمان اهمیت گذشته را برای آمریکا ندارد

»دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با نشریه آمریکایی
«تایم» ،ضمن آنکه حادثه اخیر برای دو نفتکش در دریای «عمان»
را «بســیار جزئی» خواند ،گفت که دریای عمان از نظر راهبردی
در مقایســه با گذشته ،اهمیت کمتری برای آمریکا دارد.ترامپ در
این خصــوص گفت« :مکانهای دیگر ،مقادیر زیادی از نفت را در
این مکان به دســت میآورند .ما بسیار اندک (نفت از این منطقه)
به دســت میآوریم .ما در دو ســال و نیم گذشته در بخش انرژی
پیشرفتهای چشمگیری داشتیم و وقتی خطوط لوله ساخته شود،

ما یکی از صادرکنندگان انرژی تبدیل هستیم بنابراین
دیگر در جایگاهی که قب ً
ال در خاورمیانه داشــتیم و
برخی میگفتند که ما برای نفت آنجا هســتیم ،قرار
نداریم» .به گزارش فارس ،ترامپ در خصوص ادعاهای
مقامات آمریکایی درباره نقش ایران در حادثه دریای
عمــان و دیگر حمالت اخیر در غرب آســیا گفت« :فکر نمیکنم
خیلیها چنین چیزی را باور نداشــته باشــند (کــه ایران در این
حمالت دســت نداشته است)».با این حال مدعی شد که از زمانی
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که به عنوان رئیسجمهور آمریکا برگزیده شده است،
در مقایسه با قبل موضع ایران در مقابل آمریکا نرمتر
شده است و گفت« :اگر هماکنون در مقایسه با زمانی
که آنها آن توافق (برجام) را به امضا درآورند به لفاظیها
(ایران) نگاه کنید ،در آن زمان همیشه شعار «مرگ بر
آمریــکا ،مرگ بر آمریکا ،ما آمریکا را نابود میکنیم ،ما آمریکا را از
بین میبریم" وجود داشت( ،اما) هماکنون چندان چنین چیزی را
نمیشنوم و انتظار (شنیدن آن را نیز) ندارم».

اظهارات عجیبهاشمی رئیس شورای شهر تهران و عضو حزب کارگزاران ادامه دارد

داستانگلبهخودیهایآقامحسن

آفتاب یــزد -گروه سیاســی :شــانزدهم
بهمنماه 97بود که اعالم شد اعضای شورای شهر
تهران با اجرای پایلوت زیست شبانه پایتخت ،از
ابتدای اردیبهشت  98موافقت کردهاند .شورای
شهر آن روز با استداللی مبنی بر اینکه موضوع
زیست شبانه در دستور کار همه شهرهای بزرگ
است و میتوانیم از این موضوع در راستای رفع
فضاهای بیدفاع شهری ،توسعه و تسری موضوع
نظارت اجتماعی و توسعه اقتصاد شهری استفاده
کنیم .با این طرح و اجرای آن به صورت پایلوت
موافقت کردند .آن هم با  14رای موافق.
دلیل آنها هم بسیار واضح بود .تهران به عنوان
پایتخــت ایران و یکی از کالنشــهرهای جهانی
چیزی از شهرهایی که  ۲۴ساعته فعال هستند
کم نداشــت .زندگی و زیست در شب از دیدگاه
کارشناسان زمینه ارتقای اقتصادی را نیز ایجاد
میکــرد ،از همین رو در طرح شــورای شــهر،
شــهرداری مکلف بود تا ظــرف  ۶ماه الیحهای
در رابطه با زیســت شــبانه به شورای شهر ارائه
دهد .بنا بود تا در یک مهلت سه ماهه در برخی
محورها از ســاعت  ۲۴تا  ۳بامداد زیست شبانه
اجرایی و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شود.
جالب اینکه برخی از اعضای شــورای شــهر در
اجــرای این طرح آنقدر عجله و اصرار داشــتند
که میگفتند شــش ماه مهلت برای شهرداری
زیاد اســت و شــهردار در مهلتی کمتر حتی تا
دوماه باید الیحه را به شورای شهر بدهد .نتیجه
آن شــد که اعضای شورای شهر تهران با اعمال
تغییراتی در طرح اجرای پایلوت زیســت شبانه
پایتخت در برخی محورها را به تصویب رساندند.
>مخالفت پلیس

در ســالهای اخیر ایجاد ترافیک در نیمه شب
و گشــت و گذارهای مردم در پایتخت ،بسیاری
را به این فکر فرو برده بود که بهتر آن اســت تا
زیســت جدیدی با رویکرد اقتصادی در پایتخت
شکل بگیرد که هم مردم را خوش آید و هم شهر
را .طرح شــورای شهر پنجم نوید این ر ا میداد
که از بهار  ،98تهران رنگ و شــکل متفاوتی به
خود خواهــد گرفت .الاقل در چنــد منطقه به
صورت آزمایشی هم که شده.
اما زمان که گذشــت اوضاع متفاوت شد .مطابق
با مصوبه زمستان  97شــورای شهر قرار بود تا
در پنــج خیابان معروف پایتخت ،شــرایط برای
تفریح ،گذراندن اوقات فراغت ،گردشگری و در
عین حال خریدهای خرد را فراهم کند تا به این
ترتیب بخشی از ترافیک خیابانهایی از شهر که
در ســاعات روز با تراکم فوقالعادهای نسبت به
سایر محالت شــهر برای خرید و تفریح مواجه
هستند به ســاعات پایانی شب منتقل شود .در
قالب این طرح آزمایشــی ،مراکز خردهفروشی،
خدماتی ،فرهنگی و گردشگری در پنج محدوده
مشخص شــهر اجازه ارائه خدمات به شهروندان
را داشــتند .اما ناگهان فرماندار تهران با ارسال
نامهای به شــورای شــهر با مصوبه آنها برای
اجرای ایــن طرح حتــی بهصورت آزمایشــی
مخالفت کرد .از ســویی سردار حسین رحیمی
فرمانده انتظامــی پایتخت نیز با صراحت درباره
اجــرای این طرح اعالم کــرد :از طریق معاونت
نظارت بر اماکن عمومی بــه همه صنوف اعالم
کردهایم که زیست شبانه نداریم و صرفا صنوف
تا یک بامداد مجاز به فعالیت هستند.
>آقای رئیس ناهماهنگ

هرچند که پیشــتر گفته میشــد حتی مجوز

هرچند که پیشــتر گفته میشد حتی مجوز توسعه زیســت شبانه با تأیید شورای
امنیت ملی صورت گرفته ،اما دســت آخر بخشهای امنیتی و پلیس با زیست شبانه
در تهران مخالفت کردند .با این حال اکثریت اعضای شورای شهر مصر بودند تا این
طرح عملیاتی شود حتی آن عدهای که در روز تصویب طرح با آن مخالفت کرده بودند
اکنون به احترام اکثریت آرا پشت موافقین طرح قرار گرفتند تا وحدت اعضای شورا
را نشــان دهند .تا اینکه یک اقدام ناهماهنگ آن هم از سوی محسنهاشمی رئیس
شورای شهر تهران این اتحاد را به هم ریخت .آنقدر که رسانههای جریان راست را به
خوشحالی و تحسین او واداشت
توسعه زیست شبانه با تأیید شورای امنیت ملی
خود بلند شدندهاشمی به شوخی خطاب به آنها
صورت گرفته ،اما دست آخر بخشهای امنیتی و
گفت :بــرای قهر کردن مانند من تنها ۱۰دقیقه
زمان دارید.
پلیس با زیست شبانه در تهران مخالفت کردند.
این طرح با یک ســد بســیار بزرگ روبه رو شد
محسنهاشمی اما دو روز پیش برای علنیکردن
که راه حلی برای آن نمیشــد متصور بود .اما با
مخالفتــش با این طــرح به ســراغ خبرگزاری
این حال اکثریت اعضای
اصولگــرای فارس رفته
محسنهاشــمی تنهــا چهرهای
و در اظهاراتی مشــابه
شورای شهر مصر بودند
نیســت که از میان اصالح طلبان
تا این طــرح عملیاتی
با همــان صحبتهای
شود حتی آن عدهای که
روز مطرح شــدن طرح
در اظهاراتی عجیب با طرح حیات
در روز تصویــب طرح با
در شــورا گفت :مخالف
شــب مخالفت کرده است بلکه
آن مخالفت کرده بودند
حضــور فرزندانــم در
بســیاری از نمایندگان مجلس
اکنون به احترام اکثریت
زیست شــبانه هستم.
از جملــه برخی از فراکســیون
خــودم نیــز شــبها
آرا پشت موافقین طرح
امیدیهــا نیز ایــن اعتقادات را
وحدت
قــرار گرفتند تا
ســاعت  ۱۰میخوابم و
دارند .کســانی مثــل علیرضا
نشان
را
اعضای شــورا
پنجصبح بیدار میشوم،
محجوب یکی از همین نمایندگان
دهند.
بنابرایــن تمایلی به این
به اصطالح اصــاح طلب اظهار
تــا اینکــه یــک اقدام
طرح ندارم .در صورتی
داشته است :حیات شبانه معنی
ناهماهنــگ آن هــم از
که فرزنــدان جداگانه
ندارد؛ معنی وجود حیات شــبانه
ســوی محسنهاشمی
برنامههـــــایی بــرای
این است که اجازه دهید مردم به
رئیس شــورای شــهر
زیستشــبانه داشــته
کلوپ و کازینو بروند
تهــران این اتحــاد را
باشند نگران میشوم.
به هــم ریخــت .آنقدر
وی اضافــه کــرد :در
که رســانههای جریان راست را به خوشحالی و
صورتــی که در یک خانواده پــدر به تنهایی در
تحسین او واداشــت .مخالفت شخصهاشمی با
زیستشبانه باشد ،قطعاً نگرانیهایی برای زنان
این طرح ،اظهارات محسنهاشمی و مخالفتش
ایجاد میکند.
با این طرح ،از دید روزنامههای جریان راســت
اظهارات محسنهاشمی حتی همفکران او را نیز
به نام " مرگ به موقع حیات شبانه "عنوان شد.
متعجب و ناراحت کرده است تا حدی که حسین
محسنهاشمی البته در همان زمانی که صحبت
مرعشی عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران
از تصویب این طرح دشــوار بود ،جلسه تصویب
علیه هم حزبی خود به کنایه میگوید :زیســت
طرح را به شــوخی و مضحکــه گرفت و در آن
شبانه تصمیم خوبی است که باید ابعاد و فرآیند
روز گفت :من با زیست شبانه مخالفم و معتقدم
آن از ســوی اعضای شورای شهر برای مسئوالن
باید ۱۰شــب بخوابیم و  ۵صبح بیدار شــویم.
تشریح شــود ،آقایهاشمی میتواند فقط درباره
برنامهریزی برای زیســت شــبانه مادر و پدرها
فرزندان خود تصمیمگیری کند ،اما من مطمئن
هســتم اگر آقایهاشمی رفسنجانی زنده بودند،
را نگــران میکنــد زیرا بچهها کــه زیاد بیرون
میمانند ما پدر و مادرها نگران میشــویم و در
به فرزندانشان اجازه میدادند.
کل بیرون روی نصف شب کار خوبی نیست.
>واکنشهای منفی به یک اظهارنظر
در آن زمــان وقتــی دوتن از اعضای شــورا در
گفتههای اخیرهاشمی آنقدر واکنشهای منفی
اعتــراض به این صحبت به حالت قهر از صندلی

ابراز نگرانی روسیه
از گسترش حضور نظامی آمریکا در منطقه

معاون وزیر امور خارجه روســیه با ابراز نگرانی از
گسترش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه ،تاکید
کرد که واشنگتن برای اجتناب از افزایش تنش با
ایران باید از اعزام نیروی بیشتر خودداری کند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگــزاری تاس،
سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه
در واکنش به دســتور ترامپ بــرای اعزام هزار
نیروی نظامی جدید به خاورمیانه گفت :تصور ما
این است که تصمیم نهایی درباره اعزام نیروهای
بیشتر آمریکایی به منطقه هنوز اتخاذ نشده است.
ریابکــوف در ادامه اظهار کرد :فقط یک ســری
اطالعات اولیه فاش شده و برخی نشانههای علنی
[در این رابطه] وجود دارد .اگرچه این معلوم است
که ما در حال کشــیده شدن به سمت گسترش
مضاعــف اعــزام نیروهای نظامــی و تجهیزات
[جنگی] در منطقه هستیم که در اینجا موجب
ایجاد نگرانیهای بزرگی میشود.
وی گفت :مدتی است که شاهد تالشهای مداوم
آمریکا برای اعمال فشار سیاسی ،روانی ،اقتصادی
و نظامی بر ایران هستیم .من فکر میکنم چنین
اقداماتی تحریک کننده است و نمیتواند چیزی
جز تالش برای برانگیختن جنگ تفسیر شود.

بنا بر اعالم شبکه اسکای نیوز ،ریابکوف همچنین
گفت :اگر آمریکاییها میخواهند وارد درگیری با
ایران نشــوند بهتر است از اعزام نیروی بیشتر به
خاورمیانه خودداری کنند.
اظهارات ریابکــوف در واکنش به تصمیم جدید
کاخ ســفید بــرای اعزام هزار نیــروی جدید به
خاورمیانه است.مقامات آمریکایی اعالم کردهاند
این افزایش نیــرو در خاورمیانه به دلیل افزایش
تنشها در خلیج فارس است .در تازهترین مورد از
این تنشها پنجشنبه گذشته در اقدامی مشکوک
دو نفتکش در دریای عمان هدف قرار گرفتند که
آمریکا بالفاصله و بدون ارائه مدرک قابل استنادی
ایران را مسئول آن دانست.همزمان با موافقت کاخ
سفید با اعزام نیروی جدید به خاورمیانه ،پاتریک
شاناهان ،سرپرست وزارت دفاع آمریکا ،تاکید کرد
که آمریکا به دنبال درگیری با ایران نیست و اعزام
نیرو "در جهت اطمینان یافتن از ایمنی نیروهای
نظامی آمریکایــی و برای حفاظت از منافع ملی
آمریکا صورت میگیرد" .او گفت :این تعداد نیرو
بنا به درخواست «سنتکام» و توصیه رئیس ستاد
مشترک ارتش آمریکا پس از مشورت با کاخ سفید
اعزام میشوند.

داشــت که روز گذشته او در تالش برای اصالح
ایــن اظهــارات برآمد و تالش داشــت تا وقتی
خبرنگاران درباره زیســت شــبانه و ســخنان
قبلیاش پرســیدند اظهارات نرم تری کند و یا
از پاســخ دادن به آن طفره رود« :درباره زیست
شبانه اجازه بدهید دیگر چیزی نگویم .اگر شما
خواستید زیست شبانه بروید نباید از من اجازه
بگیرید».
محسنهاشــمی گفــت :مردم هر کار دلشــان
بخواهد میخواهند بکنند ،میتوانند تمام شــب
بیدار باشند و این ربطی به ما ندارد .من هم که
گفتم میخواهم بخوابم نمیگویم مردم نخوابند،
آنها هر کار دلشــان میخواهند بکنند .نکتهای
که من مطرح کردم گفتم زیســت شــبانه باید
خانوادگی انجام شــود .بعضی از مردم خانواده
ندارند ،خب میتوانند تنهایی انجام بدهند!
توضیحاتهاشمی اما نه تنها نتوانست سرپوشی
بر اظهارات گذشــته او باشد بلکه کار را بغرنجتر
هم کرد و نشــان داد کههاشمی هنوز هم بر سر
مخالفتــش با این طرح هســت و در این راه هر
آنچه از دســتش بر بیاید انجام هم میدهد اما
چون واکنشهای منفی را دیده این بار از ســر
ناچــاری اظهاراتی دوپهلو را بیــان میکند که
شاید هجمهها علیه وی را کمتر کند که البته از
این شیوه نتیجه عکس گرفت.
هرچنــد ناگفته نماند که محسنهاشــمی تنها
چهرهای نیســت که از میان اصــاح طلبان در
اظهاراتی عجیب با طرح حیات شــب مخالفت
کرده است بلکه بســیاری از نمایندگان مجلس
از جمله برخی از فراکســیون امیدیها نیز این
اعتقادات را دارند .کسانی مثل علیرضا محجوب
یکی از همین نمایندگان به اصطالح اصالحطلب
اظهار داشته اســت« :حیات شبانه معنی ندارد؛
معنی وجود حیات شــبانه این اســت که اجازه
دهید مردم بــه کلوپ و کازینــو بروند در غیر
این صــورت در هیچ کجای دنیا ســابقه ندارد
که کارگران را اســتثمار کننــد و بگویند بعد از
ساعت  ۱۲بایستند .معتقد هستم که مردم باید
شب زود بخوابند و صبح زودتر به سر کار بروند.
در تجاریترین شــهرهای دنیا ســاعت  ۶یا ۷
بعدازظهر هیچ مغازهای باز نیست ،غیر از بارها و
مکانهای محدود و موقتی».
>اولینش نبود

اما این نخسین چالش رسانهای محسنهاشمی
در هفتههای گذشته نیست.نمونهاش گفتوگوی
او با برنامه فرمول یک بود .محسنهاشــمی در
برنامــه فرمول یک ،درحالــی که گمان میکرد
تصویر و صدای وی از تلویزیون پخش نمیشود
و میان برنامهای درحال پخش است به علیضیا
مجــری برنامــه میگوید که فالن ســوال را از
میان سوالهای هماهنگ شــده بپرسد! زمانی
کههاشــمی متوجه این اتفاق میشــود که این
اوامــر او روی آنتــن زنــده به تصویــر همگان
درآمده است با دســتپاچگی اذعان میکند که
گاف بزرگی داده اســت .او در جایی دیگر وقتی
خبرنــگاران درباره موضــوع زندگی خصوصی
نجفــی از او میپرســند در اظهاراتــی عجیب
میگوید« :پاســخ به این ســوال مردانه است و
وقتی خبرنگاران خانم از اینجا رفتند آنگاه پاسخ
سواالت را میدهد ».اظهاراتی که به شدت مورد
اعتراض بانــوان و البته خبرنــگاران و اصحاب
رسانه قرار گرفت که این دیگر چگونه پاسخی از
سوی کســی در مقام رئیس شورای شهر تهران
است.

اجالس نمایندگان عالی امنیتی در مسکو
شمخانی :خروج آمریکا از برجام و بی عملی اروپا،
مانع گفتوگو برای رفع چالشهاست

دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت
ملی در دهمیــن اجالس بینالمللی نمایندگان
عالی امور امنیتی کشورها در شهر اوفا ،آمریکای
ترامپ را جنگ طلب ترین کشور در طول دوران
موجودیتش توصیف کرد و گفت :آمریکا امنیت
نظام بینالملل را با یکجانبهگرایی و تحریمهای
فرامرزی ،بی ثبات نموده و نظام پولی و بانکی و
شبکههای مالی بینالمللی را به عنوان سالحی
برای تهاجم به کشورهای مستقل تحت سیطره
خود گرفته است .وزارت خزانهداری دولت آمریکا
را به وزارت جنگ تبدیل کرده اســت .شمخانی
گفت :برای این رفتار آمریکا ،هیچ عنوانی به غیر از
تروریسم اقتصادی ،نمیتوان گذاشت.
وی افزود :امروز آمریکا ،نه تنها سیاست سرنگونی
و بی ثبات ســازی کشــورهایی که با سیاست
آمریکا همسو نیستند را دنبال میکند ،بلکه با در
پیش گرفتن رویه تروریسم اقتصادی میخواهد
بــا تحریمهای ثانویــه ،اراده خــود را بر تمامی
کشــورهای جهان حاکم کند .شمخانی گفت:
الزم اســت کشورهای مســتقل جهان با ایجاد
ســازوکارهای چندجانبه در مقابل این هیوالی

وحشی ایستادگی نمایند و آن را متوقف و سلطه
آمریکا بر نظام مالی جهانی در یک دوره میانمدت
را بشکنند.
شمخانی خروج آمریکا از برجام و بی عملی اروپا
در برابر آن را زمینه ساز خارج شدن گفتوگو و
دیپلماسی برای رفع چالشهای امنیتی در جهان
عنوان کرد و اظهار داشت :ایران پس از یک سال
فرصت دادن به دیپلماسی برای اجرای تعهدات،
بخشــی از تعهدات خود را در چارچوب برجام و
برای حفظ آن و ایجــاد موازنه در این توافقنامه
بینالمللی کنار گذارد .وی افزود :خرسندیم که
این رفتار و منطق خردمندانه جمهوری اسالمی
ایران از سوی اکثر کشورها قابل درک و حمایت
بوده است.
به گزارش ایســنا ،دبیر شورای عالی امنیت ملی
اظهار داشت :اگر تهدیدات نظامی ،تمامیت ارضی
کشورها را نشانه میرود ،تهدیدات نوین امنیتی
که طیفــی از ابزارهای اطالعاتی ،عملیات روانی،
سایبری ،جنگ الکترونیک ،ریزپرندهها ،تهدیدات
محیط زیستی را دربر میگیرد ،هویت و حاکمیت
ملی کشورها را هدف گرفته است.
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ادعای اسپوتنیک :هیئتی از طالبان وارد ایران شده است!
ایسنا :اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که یک هیئت از طالبان به منظور
آمادهشدن برای هفتمین دور از گفتوگوهای برقراری صلح با آمریکا وارد تهران شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود
گفت که در آستانه برگزاری هفتمین دور از گفتوگوهای برقراری صلح با آمریکا که در دوحه،
پایتخت قطر برگزار میشود هیئتی از طالبان وارد ایران شده است.

چهره روز
جهانگیری:

ایران  ۲روز خودش را از
خلیج فارس کنار کشید
حاال میگویند ایران بوده که
کشتیها را زد

معــاون اول رئیس جمهوری بــا بیان اینکه
مقاومــت در مقطع کنونی بــه معنای تولید
کاالهای مورد نیاز کشــور اســت ،گفت :باید
امنیت غذایی مردم ایران را تامین کنیم تا برای
نان ،دســت پیش خارجی دراز نشود.اسحاق
جهانگیری افزود :شرایط امروز کشور ،شرایط
خاصی است ،به گونهای هیچ مقعطی از تاریخ
نقالب اســامی در طول  ۴۰سال گذشته به
حساسیت این شــرایط نبوده است.وی ادامه
داد :ما جنگ تحمیلی هشت ساله ،تحریمهای
آمریکا ،اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان
ملل را در  ۴۰سال گذشته داشتهایم ولی اوضاع
را با کم و کسرهای آن گذراندهایم و نشان دادیم
میتوانیم یک ملت مقاوم و پا برجایی باشیم
که در تاریخ نامش ماندگار اســت.جهانگیری
افزود :امروز دشمن ما طور دیگری خودش را
نشان داده اســت و به یک نوعی کاله گذاری
کرده و حیله به خرج داده اســت چرا که آمده
نشســته با ما مذاکره کرده که طی آن توافق
کردیم و قرارداد بستیم و آن طرف قرارداد هم
 ۶قدرت بزرگ دنیا بودند ،بعد از توافق ،ایران
به تعهداتش عمل کرده و آژانش انرژی اتمی
هــم تا کنون در هر  ۱۴مرتبه گزارش ،اجرای
تعهدات ایران را تأیید کرده است.وی به نقض
توافق برجام از سوی ترامپ و اعمال تحریمهای
آمریکا علیه ایران اشاره کرد و اظهار داشت :اگر
در یک توافق ،یک طرف همه تعهدات را انجام
دهد ولی طرف دیگر نارو بزند ،چه اسمی روی
موضوع میتوان گذاشــت.جهانگیری با بیان
اینکه ما درس "هیهــات من الذله" از حضرت
امام حسین (ع) آموختهایم ،افزود :مردم ایران
زیر بار ذلت و حــرف زور نمیروند.وی افزود:
آمریکاییها باورشــان شده وقتی میخواهند
کســی را بترســانند میگویند نــاو فالن که
صدتا هواپیما روی آن اســت و یا هواپیماهای
ما به سمت خلیج فارس خواهند حرکت کرد؛
آمریکاییها به زعم خود میخواهند بترسانند
ولی وقتی میبینند یک کشــور نگران نشد و
عکس العمل غیر متعارفی نشــان نداد ،اعالم
میکنند که بیایید مذاکره کنیم ،حرف ما این
اســت ما با آمریکا چه مذاکرهای باید بکنیم،
حداکثر اگر مذاکره کنیــم دوباره یک قرارداد
میشــود ،از کجا معلوم آن قرارداد را دوباره به
هم نزنند.وی خاطرنشــان کرد :ما اهل منطق
هســتیم و با منطق ،ادب و احترام اگر با ملت
ایران صحبت کنید همه مسائلتان حل میشود
ولی با تهدید ،بی احترامی و با حرمت شکنی
نسبت به ملتی که هزاران ســال تاریخ دارد،
نمیشود صحبت کرد.جهانگیری با بیان اینکه
راهبرد امروز ما مقاومت است ،تصریح کرد :این
مقاومت به معنای آن است که ما باید بتوانیم
نیازهای کشور را تامین کنیم و نگذریم زندگی
ضعیف ترین اقشار جامعه آسیب ببیند.
معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری
از ســخنان خود با بیان اینکه امنیت منطقه
را ایران حفظ کرده اســت ،افزود :ایران  ۲روز
خــودش را از خلیج فارس کنار کشــید حاال
میگویند ایران بوده که کشتیها را زد.وی ادامه
داد :ایران تا االن بود و حفاظت امنیت کرده و
کسی جرات نمیکرد در خلیج فارس و دریای
عمان یا آبهای بینالمللی دســت به چنین
کارهایی بزند.به گزارش ایرنا ،معاون اول رئیس
جمهوری گفت :فکر میکنند امنیت منطقه
توسط عربســتان ،امارات،
بحرین تامین میشــود در
حالی که امنیت
خــود ایــن
کشورها را هم
ایــران حفظ
میکند.

خبر
آیت اهلل مکارم:

به جهنم که آمریکا یک طرفه
از برجام خارج شد

ایســنا :آیت اهلل مکارم شیرازی مرجع تقلید
شیعه در دیدار با وزیرعلوم عنوان کرد :معتقد
هســتیم که بر آمریکا پیروز خواهیم شد ،زیرا
رئیسجمهور آمریکا دچار اوهام است و سرمایه
او نیز دروغ اســت و با این اوهام قطعا شکست
خواهد خورد.این مرجــع تقلید با بیان اینکه
مذاکره چند شــرط دارد ،عنــوان کرد :اولین
شــرط مذاکره اعتماد متقابل است و با آمریکا
که بدعهد اســت و به اصول و قــرارداد خود
پایبند نیست نمیشود مذاکره کرد؛ همچنین
نمیشود با فشار آوردن ،ایران را وادار به مذاکره
کرد؛ تحریم اسلحه انسانهای ضعیف است و
نشانه ضعف آمریکا است.به گزارش ایسنا ،مکارم
شیرازی عنوان کرد :مدت زیادی مذاکره انجام
شد و نتیجه آن نیز برجام بود ولی آمریکا اعالم
کرد که یک طرفه خارج میشوم؛ باید گفت به
جهنم که خارج میشوید.

در حاشیه

تهدید به اخراج میلیونها مهاجر

شنیدیم دونالد ترامپ میلیونها مهاجر
غیرقانونی را در آســتانه اعالم کمپین
انتخاباتیاش برای انتخابات  ۲۰۲۰تهدید
به اخراج کرد .به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریــکا در پیامی در
توییتر اعالم کرد اداره مهاجرت آمریکا
چند روز آینده رونــد اخراج میلیونها
مهاجــر غیرقانونــی را از آمریکا آغاز
میکند.
وی نوشــت :آنها به همان ســرعت که
آمدهاند از کشــور خارج خواهند شد.
یک مقام دولت آمریــکا اعالم کرد ،در
این روند بــر اخراج بیش از یک میلیون
مهاجر غیرقانونی تمرکز شــده است.
برخــی در دولت ترامپ بر این باورند که
قاطعیت بر این مســئله مانند بازداشت
جمعی مهاجران یک اقــدام مؤثر برای
بازدارندگی و ارسال پیام به کسانی است
که میخواهند به صورت غیرقانونی وارد
آمریکا شوند.

وزیر انگلیسی :ترامپ دخالت نکن!

باخبر شدیم وزیر کشور انگلیس با محکوم
کردن انتقادهای دونالد ترامپ از شهردار
لندن گفت ،رئیسجمهوری آمریکا باید از
مداخله در سیاست انگلیس دست بردارد.
به گزارش ایسنا ،ســاجد جاوید ،وزیر
کشور انگلیس با اشــاره به یک توییت
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا که
پس از وقوع حملــهای با چاقو در لندن
صادق خان را "فاجعه" توصیف کرده بود،
گفت :آن توییت را خواندم .معتقدم ترامپ
باید به سیاست داخلی خودش بچسبد .او
افزود :ناخوشایند است که رهبر چنین
کشــور بزرگی مدام در سیاست داخلی
کشور دیگری مداخله کند.
رئیسجمهوری آمریکا حــق دارند که
نگران خشونت جدی باشند اما او اول باید
نگران خشونت جدی کشور خودش باشد
که  ۱۰برابر بیشتر از انگلیس است .ترامپ
شنبه هم پیام توییتری کیتیهاپکیز را
بازنشر داد که این مفسر جناح راستگرا
در آن لندن را "لندنستان خان" توصیف
کرده بود .صادق خان ،شهردار مسلمان
لندن است.

گوآیدو درگیر با پرونده فساد

شنیدیم اپوزیســیون ونزوئال به خاطر
پرونده فســاد برخی اعضایش مبنی بر
سوءاســتفاده و کمک مالی مشکوک به
نیروهای امنیتی فــراری ونزوئال تحت
فشار قرار گرفته است .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس،
خوان گوآیدو ،رهبر اپوزســیون اعالم
کرد ،نماینده دیپلماتیک وی در کلمبیا
به بازپرسان کلمبیایی اطالعاتی درباره
این پرونده ارائه خواهد کرد .گوآیدو که
تالش میکند حکومت نیکالس مادورو،
رئیس جمهور ونزوئال را ساقط کند ،اعالم
کرد :هر کسی که در این پرونده گناهکار
شناخته شود مجازات میشود.

دستگیری ۱۲۸پرسنلنظامیدرترکیه

باخبر شدیم ترکیه دســتور بازداشت
۱۲۸پرســنل نظامی را به ظن ارتباط با
شبکهای که دولت این کشور معتقد است
در کودتای نافرجام ســال  ۲۰۱۶دست
داشته دســتگیر کرد .به گزارش ایلنا به
نقل از رویترز،خبرگزاری آناتولی گزارش
کرد که حدود نیمی از این افراد در ازمیر
و باقی در  ۳۰منطقه بازداشت شدند .این
افراد متهم شدهاند که با «فتحاهلل گولن»،
روحانــی منتقد دولت ترکیــه ،ارتباط
داشتهاند .آنکارا گولن را متهم کرده که
در کودتای سه سال پیش در این کشور
نقش داشته اســت .گولن این اتهامها را
بیاساس خوانده است.

احتمال استعفای وزیر دارایی بریتانیا

شــنیدیم «فیلیپهاموند» وزیر دارایی
بریتانیا ،در اعتراض به طرح نخستوزیر
این کشــور برای مخارج ،خود را برای
«استعفا آماده میکند ».به گزارش ایلنا
به نقل از خبرگــزاری رویترز،چند منبع
عالیرتبه دولتی گزارش دادند که تنشها
میــان مقامهــای وزارت دارایی و دفتر
«ترزا می» ،نخســتوزیر بریتانیا ،بر سر
برداشتها از این طرح به باالترین سطح
خود رسیده است.
طرح میمبنی بر خرج سالیانه  ۹میلیارد
پوند برای تحصیالت طی سه سال آینده،
از جمله ساخت مدارس جدید و پرداخت
حقوق بیشــتر به معلمان ،به واکنش در
وزارت دارایی انجامیده است.هاموند که
با این طرحها مخالف اســت آماده است
اســتعفای خود را تقدیم کنــد .این در
حالی است که تنها چند هفته تا به پایان
رسیدن عمر دولت میباقی مانده است.

