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 | وزیر امور خارجــه ایران با بیان 
اینکه برجام یک توافق چند جانبه اســت، 
گفت: به نفع آمریکا و همه طرف های ذیربط 
اســت که به این توافق بیــن المللی پایبند 
باشند. وی در سخنان خود در جمع گروهی 
از اندیشــمندان و متفکران امور بین الملل 
ژاپن ) jlla ( در هتل کورا شهر توکیو تصریح 
کرد: توافق هســته ای توافق دوجانبه میان 
آمریکا و ایران نیست که این کشور بخواهد 
به سادگی سخن از مذاکرات مجدد یا خروج 
از آن را به میان آورد، بلکه توافقی است که 
عالوه بر مشارکت مســتقیم اتحادیه اروپا، 
ســازمان ملل نیز آن را طــی قطعنامه ای 
تصویب کرده است. وی در ادامه سخنرانی 
خود در شامگاه پنجشنبه )به وقت محلی( 
که جمعی از دیپلماتهای مقیم شهر توکیو 
نیز حضور داشــتند، یادآور شد: به نظر من 
این به نفــع آمریکا و بقیه طرف ها اســت 
که به این توافق بین المللی پایبند باشــند 
و دلیل بیان این مساله این است که از نظر 
آمریکایی ها بهترین حالت این خواهد بود 
که بتوانند تحریــم ها را به آن گونه که قبل 
از برجام داشــتند، اعمال کنند. در صورتی 
هم که آمریکا این توانایی را داشته باشد که 
تحریم ها را اعمال کند چه چیزی عادیدش 
خواهد شــد؟ اگر آمریکا با اعمال تحریم ها 
می توانســت اقتصاد ما را نابود کند چرا از 

همان ابتد پای میز مذاکرات آمد؟
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطر 
نشان کرد: ما یاد گرفته ایم که چگونه امنیت 
خود را بر پایه اتکا بــه مردم تضمین کنیم. 
اگرچه برای تعامل بــا دنیا آماده ایم اما اگر 
این رابطه قطع شود، نخواهیم مرد. ظریف 
در ادامه با اشــاره به پیشــرفت های ایران 
با وجــود تحریم ها گفت: همــه اینها موید 
این امر بود که تحریم هــا اثر ندارند و اراده 
ایرانی ها را نخواهد شکست. از این رو ما به 
همراه دوســتان خود در جامعه بین المللی 
تالش خواهیم کرد کــه برجام و اجرای آن 

ادامه پیدا کند. وی همچنین در پاســخ به 
پرسش یکی از حاضران در باره تحریم های 
معامــالت بانکی با دالر گفــت: این آمریکا 
اســت که خود را با محدود کــردن تعامل 
دالری با ایران محروم کرده اســت. از این 
رو ما با دیگر کشــورها با پول ملی خود آنها 
معامله می کنیم و بــا ژاپن نیز با ین و یورو 
معامله خواهیم کرد. وی در ادامه سخنرانی 
خود با بیان این که در30 سال گذشته ما در 
دوران گذار بوده ایم ، افزود : این دوران گذار 
هم دارای چالش و هم دارای فرصت است. 
فرصت از آن جهت که همه افراد در جهان 
جدید این توانایی را دارند که بر آینده جهان 

و نظام حاکم بر آنها تاثیر بگذارند.
دیپلمات عالــی رتبه کشــورمان افزود: 
ما دیگر شاهد آن نیســتیم که دو کشور یا 
چند کشور قدرت آن را داشــته باشند که 
برای دنیــا تصمیم بگیرند. ایــن مونوپولی 
انحصار دیگر به اتمام رسیده است و اکنون 
بازیگران غیردولتی به بازیگران عمده تبدیل 
شــده اند. در همین چارچوب اکنون شاهد 
سازمان هایی هستیم که اثرات جهانی دارند. 
وی با بیان این که بعد از پایان جنگ ســرد 
و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خیلی ها 
صحبت از قرن جدیــد آمریکایی کردند و 
در چارچوب تحقــق این موضوع تالش می 
کردند، افزود: جنگ افغانستان تالشی برای 
نهادینه سازی آن نظم جهانی مورد نظر آنها 
شکل گرفت در حالی که این تالش ها منجر 
به تقویت تروریسم و افراط گرایی شد. وی 
به موضوع جهانی شدن و چالش های مربوط 
به این موضوع اشــاره کرد و گفت: در این 
وضعیت اگر کســی بیاید مطرح کند که به 
دنبال شکوفایی است بدون این که در مسایل 
جهانی دخیل باشد، به نتیجه مورد نظرش 
نخواهد رسید، چطور یک طرف می خواهد با 
هزینه دیگران به منافع خود دست پیدا کند. 
ما در جهانی زندگی می کنیم که نمی شود 

در آن دیگران تحقیر شوند و عقب بمانند.

ایران همواره آماده تعامل با دنیا است
ظریف در جمع اندیشمندان سیاسی ژاپن:

آخرینخبربینالملل

مصائب برف نو!
برف تمامی پروازهای مشهد را لغو کرد و بسیاری از جاده ها را بست

نظر میرسد ترامپ سعی دارد این نشانه ها را انکار کند. 
در زمان ترامپ احتماال آمریکا به یــک بازیگر منزوی 
تبدیل میشــود که بر منافع کوتاه مدت خودش تمرکز 
دارد. در شــرایطی که آمریکا دیگــر در جایگاه راننده 
ننشسته باشــد فرآیند توســعه همکاری های جهانی 
حداقل برای چند ســال متوقف خواهد شدو این خبر 
بدی برای جهان به نظر میرسد و کاری نمیتوان برای آن 
کرد. نتایج بالقوه دیگری هم در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ قابل پیش بینی است: زوال یکپارچگی ساختاری 
سیستم جهان کنونی. شکســت در توسعه نظم قانون 
محور که ضامن صلح نسبی و کامیابی هفت دهه گذشته 
اســت. آمریکا عالوه بر اینکه یک قدرت ضروری است 
رابط بین کشورهای جهان است که از امنیت تا دالر تا 
قانون تا تحقیقات و اختراعات را ســاماندهی میکند. با 
انزواگرایی ترامپ این ساختار قانون محور جهان تخریب 
شده و در نتیجه آمریکا به شدت منزوی شده و نمیتواند 
از اوراق قرضه دیگر کشورها حمایت کند. البته در تئوری 
دیگر قدرتها جای آمریکا را خواهند گرفت اما در عمل 
هیچ کس چنین قابلیتی ندارد. اروپا اتحاد و یکپارچگی 
اش را از دست داده روســیه میتواند نقش تباه کننده 
را بازی کند اما فاقد چشــم انداز و اقتدار برای رهبری 
جهانی است. هند هنوز برای این منظور ظرفیت الزم را 
ندارد. شاید محتمل ترین گزینه چین باشد. دولت چین 
خواســتار همکاری در حوزه اقلیم و حرکت فوری برای 

پر کردن خال آمریکا در این حــوزه و بازی کردن نقش 
مرکزی تر در همکاری های جهانی است. اما چین هم 
هنوز از پذیرش نقش رهبری آمریکا فاصله زیادی دارد 
. دلیل آن چالش های جدی داخلی این کشــور است. 
اقتدار بیشتر منطقه ای به همراه رشد تدریجی مشارکت 
های جهانی تاثیرات مثبتی را در امور داخلی چین در پی 

خواهد داشت که چین بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.
اگر آمریکا رویه انزواگرایی را در پیش بگیرد هژمونی 
منطقــه ای به نظم جدیــد تبدیل خواهد شــد. چین 
و روســیه و آمنریکا و آلمان هر کــدام رهبری منطقه 
خودشــان را برعهده میگریند. این میتواند دیگری در 
مرزهای این مناطق را افزایش دهد. روســیه با چین در 
آسیای مرکزی و با آلمان در اروپای شرقی درگیر خواهد 
شــد. در مناطقی که فاقد هژمون هستند نظیر آفریقا و 
آمریکای التین ، رقبــای منطقه ای در درجه اول با هم 
درگیر میشوند و احتمالبا توســط هژمون های منطقه 
های دیگر به طور نیابتی حمایت میشوند شبیه به اتفاقی 
که در دوران جنگ ســرد می افتاد. تــا جایی که ثبات 
مناطق تحت نقوذ حفظ شود میتوان درگیری قدرت را 
در آن تحمل کرد. ما نمیتوانیم بیکار بنشینیم وچنین 
آینــد ه متزلزلی را بپذیریم. در عــو ض ما باید اقدامی 
بکنیم و در حالی که دولت ترامپ در دوران شکل گیری 
است باید ترتیب روایطی که آمریکا را فعال و درگیر نگه 

میدارد را ایجاد کنیم.

 | اگر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را یک 
زلزله در نظر بگیریم دوران گذار قدرت و تشکیل کابینه 
او یک سونامی اســت. جهان از اتفاقی که در حال وقوع 
است اطالع دقیقی ندارد و معتقد است این به انتصابات 
ترامپ در برج ترامپ بستگی دارد . آنها بین خوف و رجا 
هســتند اما آنها به جای اینکه به تقدیر اعتقاد داشــته 
باشند باید ســعی کنند از بدتر شدن اوضاع جلوگیری 
کنند. پراجکت سیندیکیت نوشت: وضعیت به گونه ای 
اجتناب ناپذیر اســت. تعهد آمریکا به متحدانش اساس 
امنیت دوران بعد از جنگ جهانی دوم را شــکل داده و 
همکاری های جهانی را کلید زده اســت. این حقیقت 
وجود دارد که امروز وضعیت مشابه 50 سال پیش است و 
با این تفاوت که تفوق جهانی آمریکا تضعیف شده است. 
این در حالی است که ترامپ فکر میکند تعهدات آمریکا 
به متحدانش یک رشــته متصل به هم اســت و آمریکا 
نقش حفظ متحدانــش را در ناتو برعهده دارد و صورت 
حساب های آنها را میپردازد. او آماده بازبینی همکاری 

های آمریکا در سراســر جهان است از تچارت گرفته تا 
تغییرات آب و هــوا . به طور خالصه درگیری آمریکا در 
جهان از هر لحاظ چالش های جدی را برای نظم لیبرال 

بین المللی داشته باشد.
این کامال وارونه رویکردهای اوباما در دوره دوم ریاست 
جمهوری اش است که بر اهمیت نقش بین المللی آمریکا 
در مقوله هایی از قبیل تعییرات جهانی محیط زیســت 
تاکید داشــت. در زمانی که قدرت به طور فزاینده ای 
در حال پخش شدن است و ســازمان های بین المللی 
دشوار شده بود اوباما سیاست های منعطفی را در پیش 
گرفت. این به معنای مدح دولت اوباما یا تعریف بی خود 
از شخص او باما نیست بلکه در حقیقت سکوت اوباما در 
مورد ورود به برخی حوزه ها به فروپاشی برخی اجزای 
نظم جهانی در دوران ریاست جمهوری اش کمک کرد 
به ویژه در مورد خاورمیانه. در زمان ریاســت جمهوری 
او نشانه های چگونگی ساختاربندی همکاری های بین 
المللی در حوزه های جدید پدیدار شــد. نشانه هایی به 

پراجکت سیندیکیت:

جهان را از دست ترامپ نجات دهید
پیروزی این مرد یک زلزله بود، اما کابینه او یک سونامی است 

برف تمامی پروازهای مشهد را لغو کرد و بسیاری از جاده ها را بست

مصائب برف نو!
است که ضمن تجهیز خودروی خود در روزهای برفی 
ولغزندگی معابر از ســفر های غیر ضروری خودداری 
کنند و رانندگــی ایمن، همراه با ســرعت مطمئنه و 
رعایت فاصله طولی را مد نظر داشــته باشند. رییس 
پلیس راهور تهران بــزرگ از جریمه 30 هزار تومانی 
خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی خبر داد و گفت: 
برابر قانون همراه داشتن تجهیرات زمستانی از جمله 
زنجیر چرخ یا الستیک یخ شــکن در خودروها الزامی 
اســت و شــهروندانی که هنگام بارش ها در خودروی 
خود تجهیزات زمستانی مناسب نداشته باشند از سوی 

پلیس 30 هزار تومان جریمه خواهند شد.

ممانعت از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ
به گزارش کائنات، رئیس مرکــز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا نیز روز گذشته از بارش برف 
و باران در اکثر محورهای شمالی و مرکزی کشور خبر 
داد. ســرهنگ رحمانی در خصــوص آخرین وضعیت 
جاده های کشــور با بیان اینکه در حال حاضر در اکثر 
محورهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و قم بارش 
برف گزارش شده است، گفت: همچنین بر اساس آخرین 
اطالعات در محورهای اسالم - خلخال در استان گیالن و 
اردبیل، محورهای هراز، فیروزکوه و دماوند و همچنین 
در محورهای سمیرم- شهرضا و محور میامی - سبزوار 
در استان سمنان و همچنین محور توسکستان در استان 
گیالن بارش برف گزارش شــده است. وی در خصوص 
بارش باران نیز گفت: در محور گرمسار در استان سمنان 
بارش باران گزارش شده است. رئیس مرکز اطالعات و 

کنترل ترافیــک پلیس راهور ناجا با بیــان اینکه تردد 
خودروها در ارتفاعات اســتان های مازندران، خراسان 
شــمالی، اردبیل و البرز تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر 
است گفت: مشــخصا تردد از محور اسالم - خلخال و 
اسفراین در خراسان شــمالی تنها با زنجیرچرخ امکان 
پذیر است. وی افزود: نداشتن زنجیر چرخ در مواردی 
که مسیر لغزنده است ممنوعیت تردد به دنبال دارد و 
ماموران پلیس از تردد خودروهایی که فاقد تجهیزات 
زمستانی از جمله زنجیر چرخ هستند در محورهای برف 

گیر و یخ زده ممانعت می کنند.

امدادرسانی به 445 نفر
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر نیز با بیان اینکه سه اســتان کشور شاهد برف و 
کوالک اســت، افزود: تاکنون به 455 نفر از هموطنان 
امداد رسانی شده و 10 نفر از آنها به صورت اضطراری 
اسکان داده شده اند. شاهین فتحی ادامه داد: 3 استان 
قزوین، مازندران و گیالن طی 12 ساعت گذشته تحت 
تاثیر برف و کوالک بوده اند. وی تصریح کرد: نیروهای 
امدادی ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
در 11 محور مواصالتی در اســتان های متاثر از برف و 
کوالک مستقر هستند و موفق به رهاسازی 92 دستگاه 
خودروی گرفتار در برف شدند. به گفته معاون عملیات 
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر،امدادگران و 
نجاتگران جمعیت هالل احمر در قالب 15 تیم )46 نفر( 
به هموطنان متاثر از برف و کوالک در استان های متاثر 

از برف و کوالک خدمات امدادی ارائه کردند.

 | مائده جعفری- برف و کوالک روز گذشته 
دردسرهای بسیاری برای مردم در بخش های مختلف 
کشــور آفرید. مثال تمامی پروازهای فرودگاه مشــهد 
به علت کاهش دیــد افقی و وضعیت جوی لغو شــد. 
فرودگاه مشــهد از مسافرین تقاضا کرد قبل از حرکت 
به سمت فرودگاه از وضعیت پرواز خود از طریق تماس 
با شــماره 199 و پرتال فرودگاه مشــهد اطالع دقیق 
حاصل کنند. به گزارش کائنات، همچنین در مشــهد 
بخشي از دیوار و چترهاي بازار کتاب گلستان به علت 

سنگیني برف ریزش کرد.
ماجرای برف در شــهر مشــهد همینجا بــه پایان 
نمی رســد؛ چراکه بعد از بازدید داور بــازی پدیده 
و پرســپولیس از زمین مســابقه، این دیدار لغو شد. 
دیدار تیم های فوتبال پدیده مشــهد و پرســپولیس 
تهران در لیگ برتر که قرار بود ساعت 14 روز گذشته 
در ورزشگاه ثامن مشــهد برگزار شود، به دلیل بارش 
شدید برف لغو شد. این بازی امروز ساعت 14 برگزار 
خواهــد شــد. داوران و ناظر این بازی بــا حضور در 
ورزشــگاه و بازدید از شــرایط موجود این تصمیم را 

اتخاذ کردند.

آماده باش بامدادی پلیس پایتخت
رییس پلیس راهــور تهران بزرگ روز گذشــته از 
آماده باش بامدادی بیــش از 500 مامور پلیس در پی 
بارش برف در معابر تهران خبر داد و گفت: با اقدامات 
انجام شــده بارش برف خللی در تردد در معابر تهران 
ایجاد نکرد. سردار محمدرضا مهماندار درباره وضعیت 
معابر تهران درپی بارش برف اظهــار کرد: با توجه به 
اعالم ســازمان هواشناسی در خصوص ریزش برف در 
روز جمعه، با مدیران شــهری جلســات هماهنگی را 
برگزار کردیم و خوشــبختانه آمادگی خوبی به وجود 
آمد و مشــکل ترافیکی در معابر تهران نداشتیم. وی 
با اشــاره به فعالیت بیش از 500 مامور راهور در قالب 
150 تیم در معابر پایتخت، اظهارکرد: از ساعت 4 صبح 
روز گذشته عوامل پلیس راهور در مناطق مختلف شهر 
به خصوص شمال شهر تهران حضور فعال داشته و با 
اقدامات به موقع عوامل پلیس و شــهرداری مشکلی 
در معابر مختلف به ویــژه بزرگراه های پایتخت ایجاد 
نشــد و عبور و مرور خودرو ها در بارش برف پایتخت 
مدیریت شــد. وی اضافه کرد: تردد به نحو مناسب در 
تمامی معابر انجام شد و توصیه من به شهروندان این 

گزارشخبری

کائنات رای مثبت پارلمان به استیضاح رئیس جمهوری 
برکنار شده کره جنوبی را بررسی می کند

برف و کوالک روز گذشته مشکالت زیادی در نقاط مختلف کشور ایجاد کرد؛ 
یکی از این دردسرها لغو تمامی پروازهای مشهد بود. کائنات در گزارش خبری 

امروز خود به همه این مسائل نگاهی انداخته است.
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گزارش کائنات از التهاب 
این روزهای سینما؛

چه کسانی 
تصمیم 

می گیرند؟

وزیر کشور مطرح کرد که 
صدا و سیما اثرگذاری اش 
را از دست داده است 
 صداوسیمای
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