
جهانگیری:

گزارش خبری
| معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اظهارات رئیس جمهوری 
آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ایران متناقض و غیرمنطقی 
و ناشی از آشفتگی در ذهن، اســتراتژی و سیاست است،  گفت: سخنان ترامپ، 
در حد ســخنرانی یک رئیس دولت نبود، بیانیه ای علیه آزادی و دموکراسی و 
برای ترویج افراطی گری و خشونت بود.اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته در 
جمع تنی چند از صاحبنظران اقتصادی با بیان اینکه سخنرانی ترامپ توهین به 
فهم مردم جهان و درک مردم و نخبگان آمریکا بود،  افزود: امروز احیای سیاست 
نظامی گری، خشونت و مداخله در کشورهای دیگر، به زباله دانی تاریخ سپرده 
شده است و دولتهای پیشرفته جهان از افتخار به پایبندی به تعهدات سخن می 
گویند.جهانگیری مواضع رییس جمهور آمریکا را بی ربط با آزادی و دموکراسی و 
اصالحات ارزیابی کرد و گفت: ملت ایران در پای صندوق های رأی نشان داده اند 
که خود تصمیم می گیرند و خود می گویند چه می خواهند و چه نمی خواهند. 
دولت آمریکا باید بداند توان پاســخگویی ملت ایران به پیمان شکنی و پیمان 
شکنان بسیار باالست و برای سناریوهای مختلف آمادگی کامل دارد.معاون اول 
رئیس جمهوری افزود: طرح ادعــای مضحک و فریبکارانه جدایی مردم ایران از 
نظام، از سوی کسی که در همان روزهای اول به قدرت رسیدن، فرمان ممنوعیت 
ورود اتباع ایرانی را به خاک این کشور صادر کرد،  نیز نشان از سردرگمی و تناقض 
در گفتار و رفتار برخی از دولتمردان آمریکا اســت. جهانگیری با ابراز تاسف از 
اینکه رئیس دولت آمریکا نابخردانه زمام سخن خود را در اختیار »صهیونیست 
های جنگ طلب و تروریست های سر سپرده )منافقین(« قرار داده است،  اظهار 
داشت: باید تریبون ســازمان ملل امکانی برای گسترش صلح، تحکیم امنیت و 

ثبات بین المللی باشد نه ابزاری برای پمپاژ خشونت و افراطی گری و کوبیدن بر 
طبل جنگ.معاون اول رئیس جمهوری  گفت: اتهام بی اســاس ارتباط ایران با 
تروریسم مضحک است. آمریکا و متحدانش به اعتراف خود آقای ترامپ و اسناد 
متقن موجود گروه های پلید تروریستی و تکفیری را بوجود آوردند و اکنون مبارزه 
نمایشی با آنها را بعنوان کارنامه مثبت خود ارایه می دهند. جهانگیری عصبانیت 
ترامپ را ناشی از هژمونی رو به افول آمریکا و عدم همراهی جامعه جهانی با این 
کشور در پیشبرد پروژه ایران هراسی و مقابله با دموکراسی پرافتخار مردم ایران 
ارزیابی کرد و ادامه داد: خوب بود آقای ترامپ حداقل از واکنش سرد نمایندگان 
دولت های دیگر جهان و مخالفت سران برجسته جهان می فهمید که چقدر از 
واقعیت های امروز جهان دور است.معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 
اکنون روشن می شود چرا مبارزه با تروریسم به نتایج نهایی نمی رسد،  زیرا آنها 
با دادن نشانی غلط به جهان در مورد تروریسم بزرگترین مانع برای حل و فصل 
این پدیده شوم هستند،  بیان داشــت: دنیا به خوبی می داند که مسئول اصلی 
رشد تروریسم و داعشی گری در منطقه آمریکا و اسرائیل هستند که می خواهند 
شریک های جدیدی هم برای خود پیدا کنند. اما امروز نقاب مبارزه با تروریسم، 
داعش و گروه های تروریستی از چهره آمریکا افتاده است.جهانگیری نقض برجام 
را مایه شرمساری و سرافکندگی آمریکا دانست و  با بیان اینکه اصرار بر سیاست 
های غلط از سوی واشنگتن نتیجه اش بی اعتباری آمریکاست، یادآور شد: تنها 
مرجع ذیصالح در رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای برجام، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اســت که بارها صراحتا پایبندی ایران را به توافق هســته ای تایید 
کرده است.معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه واقعیت این است که ایران 

در صحنه منطقه ای و بین المللی از هیچ کوششی برای استقرار صلح و امنیت 
دریغ نکرده و به عنوان بازیگری مسئول در صف اول مبارزه با تروریسم بوده است،  
ادامه داد: در یکسال گذشته واشــنگتن که شاهد پیشرفت های سریع ایران در 
عرصه اقتصادی و موفقیت دیپلماسی کشورمان در سطح منطقه ای و بین المللی 
بوده، تمام تالش خود را بکار برد تا فضای کار در ایران را پرریســک و نامطمئن 
نشان دهد، اما اعتماد کشورها به رابطه با ایران و ورود ده ها میلیارد دالر سرمایه 
خارجی این تالش ها را بی ثمر کرده است. جهانگیری با اشاره به اینکه ما هیچگاه 
در دام نابخردی ها و خشونت طلبی های ترامپ نخواهیم افتاد تصریح کرد: ما 
آغاز کننده نقض برجام نخواهیم بود و به تعهدات خودمان پایبندیم اما در مقابل 
نقض پیمان عکس العمل مناسب و سنجیده نشان خواهیم داد.معاون اول رئیس 
جمهوری با اشــاره به اینکه برجام یک توافق بین المللی است که حاصل عقل 
جمعی جامعه بین المللی بــرای کمک و ایجاد صلح و امنیت و ثبات بین المللی 
است،  ادامه داد: برجام نشان داد که می توان مســائل و چالش های بزرگ را از 
طریق گفت وگو و روش های مسالمت آمیز حل کرد. آمریکا نمی تواند برجام را به 
صورت یکجانبه بر هم بزند. این اقدام تنها باعث بی اعتبار شدن بیشتر این کشور 
در عدم پایبندیش به تعهدات بین المللی در جهان می شــود.جهانگیری با بیان 
اینکه معنای سخنان رئیس جمهور آمریکا به افکار عمومی جهانیان این است 
که هرگونه مذاکره و توافق با آمریکا بیهوده است چون روسای آن اعتباری برای 
تعهدات خود قایل نیستند، گفت: انتظار طبیعی و منطقی ایران از جامعه بین 
المللی این است که با فشار به دولت سرکش ترامپ آن را وادار به اجرای برجام 

و تعهدات بین المللی کنند.

من یه پنگوئن ام
فکر می کنید مثــال االن »کیش میش« چه چیزی می 
تواند بگوید؟ نامردها بــه پنگوئن بدبخت بیچاره هم رحم 
نمی کنند. پس کاش ما کمی از پنگوئن بگوییم. پنگوئن 
ها پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند، اما خیلی 
خوب شنا می کنند و بیشــتر زندگی شان را در دریا می 
گذرانند، آنها پرهای ضد آب و براقی دارند که به خشــک 
نگهداشتن بیشتر پوستشان کمک می کند، آنها نسبت به 
اکثر پرندگان، پرهای بیشــتری دارند، اما هر سال پرهای 
قدیمیشــان می ریزد و پرهای جدیدی برایشان رشد می 
کند. شــاه پنگوئن بزرگترین گونه است . قدش در حال 
ایستاده حدود یک متر اســت و تقریبا 41 کیلوگرم وزن 
دارد زیرا زیر پوستش الیه ضخیمی چربی دارد که به وی 
تحمل زمستان های ســخت قطب را می دهد. جائی که 
درجه حرارت تا 61 درجه زیر صفر کاهش می یابد. در ماه 
های اردیبهشت و خرداد پنگوئن ماده یک تخم می گذارد 
و بالفاصله آن را تحویل پنگوئن نر مــی دهد. پنگوئن نر 
آن را در میان پاهای پره دار که پر از رگهای خونی است و 
در نتیجه کامال گرم است به مدت 45 روز نگه می دارد.و 
پنگوئن مــاده به دنبال غذا میرود .مــاده به محض اینکه 
تخم را تحویل داد به دریا مــی رود تا جبران مافات کند 
وقتی که انرژی و وزن اولیه اش را کسب کرد در حالی که 
چندین کیلوگرم ماهی در شکم خود ذخیره کرده است به 
محل تخمگذاری باز میگردد . تا هنگامی که پرنده ماده از 
دریا باز می گردد پرنده نر سه ماه تمام غذا نخورده است و 
بیش از یک سوم وزنش را از دست می دهد. اما با این حال 
به مسائل بین المللی فکر می کند و با بررسی اتفاقات روز 
زندگی می کند. آنقدر که در صحن سازمان ملل اسمش 

برده می شود!

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ســرمقاله
علیه ترامپ

| عبداهلل جاویدی- از فدریکا 
موگرینی تا رییس جمهور فرانســه و 
رییس جمهور اتریش؛ مقامات اروپایی 
یک به یک نســبت به خروج از برجام 
هشدار می دهند. آن ها از فرصت های 
ســخنرانی خود در مکان های مختلف 
استفاده می کنند تا به ترامپ پایبندی 
به برجام را گوشــزد کنند. در آخرین 
اظهارنظر مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا در نیویورک برای چندمین 
بار طــی روزهای گذشــته تاکید کرد 
که توافق هســته ای با ایران موثر بوده 
است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا در مصاحبه با 
شبکه بی بی ســی برای چندمین بار 
طی روزهای گذشــته تاکیــد کرد که 
ایران به تعهداتــش در چارچوب توافق 
هسته ای پایبند بوده است و آژانس بین 
المللی انــرژی اتمی 7 بار این پایبندی 
را تایید کرده است. وی تاکید کرد که 
این توافق باعث جلوگیری از دستیابی 
ایران به تسلیحات هسته ای خواهد شد. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
درباره رویکردهای منطقه ای ایران گفت: 
اتحادیه اروپا در زمینه رفتارهای ایران 
در زمینه مســائلی مانند سوریه و یمن 
انتقاداتی دارد اما توافق هسته ای موثر 
بوده است و یک مساله جداگانه است. 
رئیس جمهور اتریــش هم در واکنش 
به سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی 
سازمان ملل آن را »ناامید کننده« خواند 
و اعالم کــرد: ایران شــریکی مطمئن 
بوده به »برجام« نیز عمل کرده است. 
»الکساندر فان دربلن« رئیس جمهور 
اتریش سخنرانی دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا در ســازمان ملل را »نا 
امید کننــده« خوانــد. رئیس جمهور 
اتریش کــه برای شــرکت در هفتاد و 
دومین مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد در نیویورک به ســر می برد، در 
مصاحبــه ای در این خصــوص گفت: 
اگر بخواهم اظهــارات ترامپ را ارزیابی 
کنم، باید بگویم که سخنرانی مناسبی 
در مقابل سران 1۹۰ کشور جهان نبود، 
بلکه بیشتر به یک سخنرانی انتخاباتی در 
یک استان شباهت داشت. الکساندر فن 
دربلن با تأکید بر اینکه »ایران شریک 
مطمئنی است« افزود: تمام کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا باور دارند که ایران از 
همه نظر به تعهدات خود در خصوص 
توافق هسته ای عمل کرده است. ترامپ 
نیز در سخنرانی خود مشخص نکرد که 
ایران کدام ماده از توافق )هسته ای( را 
اجرا نکرده است. جالب آن جاست که 
نیکی هیلی به دنبال انتقادات گسترده از 
سخنان ترامپ علیه »برجام« در مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت که اظهارات 
وی تصمیمی برای خروج از توافق هسته 
ای نبود؛ بلکه ناخرسندی از این توافق 

را نشان می داد.

واکنش پدر آتنا اصالنی 
به اعدام قاتل 

| پدر آتنا اصالنی گفت: امیدوارم موضوع اعدام قاتل دخترم درس عبرتی برای دیگران باشــد تا خدای نکرده هیچ پدر و مادری همانند من داغدار فرزندشــان 
نباشند. به گزارش کائنات به نقل از تسنیم، بهنام اصالنی اظهار داشــت: امیدوارم موضوع اعدام قاتل دخترم درس عبرتی برای دیگران باشد تا خدای ناکرده هیچ پدر و 
مادری همانند من داغدار فرزندشان نباشــند. وی افزود: هم اکنون نیز در غم هجران دخترم می سوزم و به همین خاطر نمی خواهم این اتفاق برای هیچ کس دیگری رقم 
بخورد و فرزندش را به این شکل از دست دهد و طعم بدبختی را بکشد. پدر آتنا اصالنی بیان کرد: از همه مردم ایران و دستگاه های نظامی و انتظامی و دستگاه های قضائی 
کمال تقدیر و تشکر را دارم و این لطف بزرگ را هیچ وقت فراموش نمی کنم که برای گرفتن حق فرزندم همه پا به پای ما بودند و ما را یک لحظه تنها نگذاشتند. به گزارش 
کائنات، اسماعیل جعفرزاده معروف به »اسماعیل رنگرز« صبحگاه روز گذشته به دار آویخته شد. وی 28 خرداد 13۹6 با نقشه از پیش تعیین شده آتنا اصالنی را به داخل 

مغازه خود کشیده و بعد از عملی کردن نقشه شوم خود، او را به قتل رساند.

رسیدگی به پرونده آتنا اصالنی در نهایت دقت و سرعت انجام شد
دادستان اردبیل گفت: رسیدگی به پرونده آتنا اصالنی بصورت فوق العاده و در نهایت دقت و ســرعت انجام شد. ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقالب اردبیل پس از 
اجرای حکم قاتل آتنا اصالنی در جمع خبرنگاران  با تشریح روند رسیدگی به این پرونده گفت:  دستگاه قضایی پس از این اتفاق با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان 

و تاکیدات رییس کل دادگستری استان  موضوع را به صورت فوق العاده در دستور کار قرار دادند. 

احداث پایگاه نظامی آمریکا در اسرائیل همزمان با افزایش 
ادعاها علیه به ایران 

| راشا تودی احداث پایگاه نظامی آمریکا در رژیم صهیونیستی را حرکتی سمبلیک خواند که همزمان 
با افزایش ادعاهای ترامپ و نتانیاهو به ایران می تواند حاوی پیام روشنی باشد.

با وجود اینکه آمریکا به طور معمول نیروهایش را در اسرائیل مســتقر می کند، اولین پایگاه نظامی دائمی 
آمریکا در اسرائیل تاسیس شده است. این حرکت به نوعی حرکتی سمبلیک به حساب می آید و پیام روشنی 
برای دشمنان رژیم صهیونیستی اســت. به گزارش این خبرگزاری روس این پایگاه در واقع »پایگاهی درون 
پایگاه« خواهد بود که در مرکز صحرای »نقب« درون پایگاه هوایی نیروهای هوایی اسرائیل و نزدیک به محل 

نصب رادار نظامی آمریکا در شرق دیومه ساخته شده است.
بر اساس این گزارش از طریق این پایگاه، نیروهای آمریکایی به عملیات های سامانه های دفاع موشکی اسرائیل 
که دو کشور با کمک هم مســتقر کرده اند، کمک خواهد کرد. تاسیس این پایگاه جنبه سمبلیک دارد و قرار 
نیست تغییر عملیاتی ایجاد کند. با این حال مقامات اســرائیلی معتقدند تاسیس پایگاه می تواند پیام مهمی 
برای دشمنان شان باشد.زیکا هیموویچ فرمانده نیروهای هوایی رژیم صهیونیستی در این باره مدعی شده بود 
این پیامی اســت که می گویند اســرائیل آمادگی بهتری دارد. این پیامی است که می گوید اسرائیل در پاسخ 
به تهدیدات بهبود یافته است.جان گرونسکی معاون فرمانده نیروهای گارد ملی آمریکا در اروپا در سخنرانی 
مدعی شده این پایگاه سمبلی از روابط قوی بین اسرائیل و آمریکاست.راشا تودی در گزارش خود، این اقدام 
آمریکا را همزمان با افزایش فشارها از سوی ترامپ و نتانیاهو به توافق هسته ای ایران خواند و نوشت: این اتفاق 
با فشارهای وارد شده به توافقی که به زعم نتانیاهو و ترامپ توافقی افتضاح است همزمان شده و متوجه کشوری 
است که بزرگترین تهدید اسرائیل محسوب می شود.در این گزارش به پایبندی ایران به توافق هسته ای و تایید 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اشاره شده و گفته شده با این وجود روز دوشنبه دولت ترامپ تهدید کرده در 
صورتی که آژانس به سایت های نظامی ایران دسترسی نداشته باشد، از برجام خارج خواهند شد. ترامپ گفته 

بود ما اجرای ضعیف و رصد نامناسب توافق هسته ای را قبول نمی کنیم.

جهان
بارزانی: همه پرسی تصمیم مردم کردستان است 

| رئیس منطقه کردســتان عراق اعالم 
کرد که تصمیم اربیل برای اجرای همه  پرســی 
پس از نقض قانون اساســی عراق توسط بغداد 

اتخاذ شد.
رئیس منطقه کردســتان عراق اعالم کرد که 
همه پرسی مساله اصلی در عرصه سیاسی است.

مسعود بارزانی با تاکید بر اجرای همه پرسی 
در موعدد مقرر اعالم کرد که همه پرسی تصمیم 

ملت کردستان عراق است.
رئیس منطقه کردســتان عراق تصریح کرد: 
تصمیم ما برای همه پرســی پس از نقض قانون 

اساسی عراق توسط بغداد صورت گرفته است.
بارزانی با تاکید بر اینکه مشــارکت و گفت وگو در بغداد با شکست مواجه شد، افزود: همه پرسی تنها 
وسیله ما برای دستیابی به استقالل است. گزینه جایگزینی بهتر از همه پرسی پیدا نکردیم.رئیس منطقه 
کردســتان عراق گفت: به مذاکرات جدی با بغداد پس از برگزاری همه پرسی امیدواریم. گفتنی است، 
یک عضو دمکرات کردستان عراق از برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز مردم سلیمانیه علیه ورود مسعود 
بارزانی رئیس اقلیم به این شهر و طرح همه پرسی وی در اقلیم کردستان عراق خبر داد. دانا جزا از اعضای 
حزب دمکرات کردستان عراق در شورای استان سلیمانیه عراق در بیانیه ای اعالم کرد: شهر سلیمانیه 
تاکنون شاهد حضور مردم در خیابان ها در اعتراض به ورود بارزانی به این شهر است. بارزانی برای کسب 
حمایت از طرح همه پرسی در اقلیم به سلیمانیه سفر کرده است. طبق این گزارش، نیروهای امنیتی به 

طور گسترده بارزانی را در سفرش به سلیمانیه همراهی می کنند.
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| رئیس جمهور گفت:  ادبیات جاهالنه، زشت، کینه توزانه و 
مشحون از اطالعات غلط و اتهامات بی پایه ای که از زبان رئیس جمهور 
آمریکا علیه ملت ایران شنیده شد، در شأن سازمان ملل نبود. حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران 
در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی پرداخت. 
رئیس جمهور در واکنش به اظهارت روز گذشته ترامپ اظهار داشت:  
ادبیات جاهالنه، زشــت، کینه توزانه و مشــحون از اطالعات غلط و 
اتهامات بی پایه ای کــه از زبان رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران 
دیروز در این مجمع محترم شنیده شد، نه تنها در شأن سازمان ملل 
نبود بلکه در تقابل با خواسته امروز ملت ها از این اجالس -یعنی اتحاد 
دولت ها برای مقابله با جنگ و تروریسم - قرار داشت. بخشی از متن 

سخنان روحانی در ادامه آورده شده است:
مایلم در آغاز سخنم انتخاب ریاست مجمع و همچنین دبیرکلّی 

جناب آقای گوتِِرش را تبریک بگویم و برای ایشان در انجام مأموریت 
سنگینی که بر عهده گرفته اند، آرزوی موفقیت نمایم. چهار ماه پیش 
در دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیش از 41 
میلیون یرانی یعنی  73 درصد واجدان شرایط، با حضور خود در پای 
صندوق های رای، یک بار دیگر به برنامه اینجانب برای اعتدال و احترام 
به »حقوق بشر و حقوق شهروندی« در سیاست داخلی و اتخاذ خط 
مشی »تعامل سازنده« در سیاست خارجی و پیشرفت در مسیر تحول 
اقتصادی اطمینان کردند. این رای حاصل بلوغ سیاسی اجتماعی در 
جامعه ای بود که تنها چهار دهه است حکومتی مردم ساالر و آزاد را 
تجربه می کند. این رای صرفاً انتخاب یک رئیس جمهور نبود، بلکه 
یک سرمایه گذاری بزرگ سیاسی، از سوی مردمی بود که بزرگ ترین 

پشتوانه نظام جمهوری اسالمی به شمار می روند.
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