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روی موج کوتاه

پس از فاجعه انفجار مهیب در بیروت، 
اکنون برخی مسئوالن نسبت به وجود 
انبارهای مواد شیمیایی در تهران هشدار 
داده و تاکید می کنند که فاجعه بیروت در 

کمین تهران نیز هست. 
مجید فراهانی، عضو شــورای شهر 
تهران، یکی از همان هاست که در صفحه 
اینســتاگرام خود به همیــن موضوع 
پرداخت و نوشــت: »فاجعــه بیروت 
نشان داد مطالبه خروج انبارهای مواد 
شیمیایی از شهرها همچون خروج انبار 
نفت از شهران امروز نه یک  مطالبه محلی 

بلکه مطالبه ای ملی است.«
او با بیان اینکه تجربه انفجار بیروت، 
تجربه ای بســیار تلــخ و ناگــوار بود، 
ادامه داد: »فراتــر از هر حادثه و فاجعه 
درس آموخته هــا و عبرت های آن باید 
مورد توجه قرار گیــرد. حتماً در اقصی 
نقاط گمرک های رسمی و یا اسکله های 
غیر رسمی، در مناطق ویژه اقتصادی 
و یا بنادر ســاحلی و غیرساحلی کشور 
انبارهای مشــابه انبار مواد شیمیایی 
بیروت یافت می شود که از این پس باید 
به عنوان یک بمب ساعتی نگریسته شود 
اما عالوه بر اماکن یاد شده انباشت مواد 

شیمیایی در بطن و مرکز شهرها و اماکن 
مسکونی خطرآفرین تر است. اینجاست 
که شناسایی نقاط پرخطر در شهر تهران 
و دیگر شــهرها و احتمال بروز فاجعه و 
برنامه ریزی برای خروج این بمب های 
ساعتی از شهر را باید از دولت و مدیریت 

شهری طلب کنیم.«
این عضو شورای شهر تهران با بیان 
اینکه عدم رعایت پروتکل های نگهداری 
و انباشت انبوه مواد شیمیایی در شهر 
می تواند در یــک لحظه تمام نظام یک 
جامعه و شــهر را بر هم بریــزد، افزود: 
»فقط به عنوان یک مثال به انبار نفت 
محله شهران که یک بمب هیدروژنی 
داخل شهر و بر گسل زلزله مشا بنا شده 

توجه کنیم.«
او توضیح داد: »انبار نفت شهران با 
مخازنی غول پیکر درست در بطن بافت 
مسکونی شــمال غرب تهران در محله 
شهران قرار گرفته و هر روز حدود ۳۰۰ 
تانکر ۳۰ هزار لیتری حمل سوخت از ابر 
مخازن این انبار نفت بارگیری می کنند و 
سپس از وسط بافت مسکونی و خیابان ها 
و کوچه های شهران می گذرند و نهایتاً 
وارد بزرگراه می شوند. سال ۸۷ یکی از 

این تانکرهای ۳۰ هزار لیتری بنزین در 
بلوار شهران واژگون شد و سوخت آن، 
اطراف خانه های مسکونی تخلیه شد. ۲۹ 
فروردین و اسفند سال ۸۵ هم دو حادثه 
مشابه در شــهران رخ داد. یکی اطراف 
مجتمــع کوهپایه و آن یکی در شــهر 
زیبا. مجدداً در ســال ۹۵ نیز یک تانکر 
۳۲ هزار لیتری در میدان دوم شــهران 
واژگون شد و شــاید بخت با شهرانی ها 
یار بود که بنزین ها روانه فضای سبز شد 
و درختانش را برای همیشه خشک کرد 
اما نکته اینجاســت که این بخت قرار 
نیست همیشه یار غار شهران و تهرانی ها 

باشد.«
او هشدار داد: »فقط کافی است یکی 
از تانکرها یا خودرو حمــل آن هنگام 
ســوخت گیری در کنار مخازن دچار 
حادثه شود آنگاه با انفجار سریالی مخازن 
سوخت یکی پس از دیگری فاجعه ای 

بزرگ تر از بیروت به سر تهران می آید.«
فراهانی با اشــاره به اینکه ساخت 
انبار نفت به سال 1۳۵۳ باز می گردد، 
ادامه داد: »سال ها می گذرد و توسعه 
شهر اجتناب ناپذیر شده و حاال، صحیح 
یا غلط انبار نفت شــهران درست در 

وسط بافت مسکونی قرار دارد... خطر 
بیخ گــوش نه فقط شــهرانی ها بلکه 
تهرانی هاســت اما همه ماجــرا این 
نیســت و تردد روزانه ده ها تانکر ۳۰ 
هزار لیتری بنزین از دل بافت مسکونی 
یک روی سکه است و روی دیگر فاجعه 
قرار گرفتن مخــازن عظیم انبار نفت 
روی گســلی اســت که بر اساس آمار 
سال هاست که آبستن زلزله ای ویرانگر 
اســت که با فعالیت گسل مشا تلفات 
انفجار انبار نفت در شهران بسی بیش 

از زلزله تهران خواهد بود.«

واکنش شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی

به دنبــال این هشــدارها، کرامت 
ویس کرمی، مدیرعامل شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی واکنش نشان 
داد و اعالم کرد که انبار نفت شــهران 
استانداردهای ایمنی الزم را دارد و وجود 
آن برای سوخت رسانی ایمن و مطمئن 

در سطح تهران حیاتی است.
او بــا اشــاره بــه مثلــث حیاتی 
سوخت رسانی در شــهر تهران شامل 
ســه انبار نفت جنوب، انبــار نفت ری 
جنب پاالیشگاه و شــمال غرب تهران 
کن و شمال شرق تهران و اهمیت وجود 
این انبارهای نفــت، تصریح کرد: طی 
سالیان گذشته مکاتباتی انجام شده و 
جلسات کارشناسی و مدیریتی درون و 
برون سازمانی با هماهنگی و همکاری 
دستگاه های ذی ربط انجام شده که در 
تمامی این جلسات با مباحثی که مطرح 
شده ضرورت وجود انبار نفت در آن نقطه 
و رعایت اســتانداردهای فنی و ایمنی 
مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه 
داد: در نهایت تمــام تصمیمات منجر 
به این شده که وجود انبار نفت شهران 
با توجه به اینکه یکــی از انبارهای نفت 
حیاتی جهت سوخت رسانی در کالن 
شهر تهران بوده و استانداردهای الزم را 
دارد، برای سوخت رسانی پایدار و ایمن و 
با کمترین تردد ناوگان نفتکش در سطح 

شهر بسیار ضروری است.
 دور انبارهای نفت 
دیوارکشی شود

علی رغم این توضیحات مدیرعامل 
شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتی، همچنان از سوی برخی دیگر از 
مسئوالن شهری نسبت به این انبارها 

ابراز نگرانی شده است. 
 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران در همین ارتباط 
گفت: وجود انبارهای مواد شــیمیایی 
داخل شهر تهران مسئله مهمی است 
که چندبار در شهرداری آن را پیگیری 
و در این خصوص تذکراتی ابالغ کردیم 
اما متاسفانه تاکنون توجهی نشده است.

رضا کرمــی محمــدی، در مورد 

نهادهای مسئول در برابر انتقال انبارهای 
شیمیایی تصریح کرد: تخلیه و انتقال 
این انبارها برعهده شــهرداری نیست 
بلکه مربوط به نهادهــای مرتبط با آن 
انبارها می  شود برای مثال انبار شیمیایی 
شهران متعلق به شرکت نفت و نیروگاه 
بعثت برای وزارت نیرو است و این نهادها 

باید اقدام به انتقال آنها کنند.
 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران درمورد موانع انتقال 
این انبارها بیان کرد: تخلیه و انتقال این 
انبارها هزینه بسیار باالیی دارد به همین 
دلیل تاکنون این اتفاق نیفتاده اســت 
و همچنان داخل شــهر وجود دارند و 

تانکرها از محل آنها، حمل بار می کنند.
کرمی با اشــاره به خطراتی که این 
انبارها برای مجتمع های مسکونی دارند، 
گفت: قطعا این انبارها حادثه ای مانند 
بیروت را رقــم نمی زنند و اگر انفجاری 
هم صورت گیرد بسیار سبک تر است اما 
خطر وقتی ایجاد می شود که تانکرهای 
حمل ســوخت در جاده یا بزرگراه ها 
واژگون شوند و آتش ســوزی رخ دهد 
بنابراین باید مسئله انتقال این انبارها 
را بیشــتر از قبل، پیگیری و به نتیجه 
برسانیم. او در پایان اظهار کرد: پیشنهاد 
می دهم تا زمان انتقال ایــن انبارها به 
خارج از شهر، دور آنها را دیوارکشی کنند 
تا مجتمع های مسکونی تا حدودی از 

خطر مصون بمانند.

فاجعه بیروت نگرانی ها درباره ایمنی تهران را افزایش داده است؛

انبارهایی به مثابه بمب ساعتی

خبر

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شــد در صورت پیروزی در 
انتخابات، به سرعت با ایران به توافق برسد.

دونالد ترامپ در کنفرانسی خبری گفت: ایران خیلی دوست 
دارد که من رییس جمهور نشوم. من را این اعالم می کنم: »اگر 
زمانی ما برنده شــدیم در زمانی بسیار ســریع با ایران به توافق 
خواهیم رسید.« ما با کره شمالی هم به سرعت به توافق خواهیم 
رسید. اگر من در سال ۲۰1۶ رییس جمهور نمی شدم کشور ما با 

کره  شمالی وارد جنگ می شد.
او اضافه کرد: کره شمالی و ایران... همه این ها خیلی سریع با ما 
توافق می کنند. ایران برای توافق با ما له له می زند، ولی می خواهند 
منتظر بمانند، چون ترجیح می دهند با بایدن توافق کنند. اگر 
چین هنگامی که بایدن در قدرت اســت با آمریکا توافق کند، 

کشورمان را تصاحب خواهند کرد.

ترامپ مدعی شد: ببنید من چکار کرده ام؟ ده ها میلیارد دالر 
از چین گرفته ام. چین بدترین ســال را ظرف ۶۷ سال گذشته 

داشت در حالی که برای ما بهترین سال بود.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: چین دوست دارد ما انتخاباتی 
داشته باشــیم که در آن دونالد ترامپ به جو بایدن خواب آلود 
می بازد. در این مورد رویاپردازی می کنند. کشورمان را تصاحب 

خواهند کرد.
وی اضافه کرد: اگر جو بایدن رئیس جمهور شود، چین کشور 

ما را تصاحب خواهد کرد.
ادعای دخالت چین، روسیه و ایران در انتخابات آمریکا

وی همچنین به گزارش دستگاه اطالعاتی آمریکا که ایران، 
چین و روسیه را به تالش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم 

کرده بود واکنش نشان داد.

ترامپ با اشاره به موضع مســکو در قبال خود اظهار داشت: 
آخرین کسی که روسیه می خواهد رئیس جمهوری آمریکا باشد، 
دونالد ترامپ اســت. ایران هم می خواهد من رئیس جمهوری 

نباشم.
رئیس جمهور امریکا تاکید کرد: ما حواسمان به چین، روسیه، 
ایران، کره شمالی یا خیلی کشورهای دیگر هست. برای آنها راحت 
است که در انتخاباتی که به شکل پستی برگزار می شود، دخالت 

کنند. ما باید خیلی کارها انجام دهیم.
ترامپ خطاب به خبرنگاری که در این باره سوال پرسیده بود 
گفت که گزارش دستگاه اطالعاتی آمریکا فقط به چین و روسیه 

مربوط نیست و ایران را هم شامل می شود.
گفتنی است در همین راستا، »ویلیام اوانینا«، از مقام های 
ارشد اطالعاتی آمریکا با تکرار برخی مواضع بی اساس، مدعی 

تالش ایران، روسیه و چین برای دخالت در انتخابات پیش روی 
ایاالت متحده شد و گفت که این کشورهای خارجی با عملیاتی 
آشکار و پنهان تالش می کنند بر نظر رأی دهندگان تاثیر گذاشته 
و باعث ایجاد شکاف در آمریکا شوند. آنها تالش می کنند با لطمه 
زدن به اعتماد مردم، روند دموکراتیک در آمریکا را تضعیف کنند.
او افزود: این کشــورها به دنبال پیروزی نامزدی هستند که 
با ترجیح آنها همسو اســت ولی این دخالت و دستکاری برای 

دشمنان آمریکا بسیار دشوار خواهد بود.

ترامپ: 

اگردرانتخاباتبرندهشومخیلیسریعباایرانتوافقمیکنم
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فارین پالسی:
قطعنامهتمدیدتحریمهای

تسلیحاتیایرانسهشنبهبهرأی
گذاشتهمیشود

نشریه »فارین پالسی« گزارش داد که دولت 
آمریکا سه شــنبه آینده پیش نویس قطعنامه  
تمدید تحریم های تســلیحاتی ایــران را در 
شورای امنیت به رأی خواهد گذاشت. در این 
پیش نویس از اعضای شورای امنیت خواسته 
شده خرید و فروش تسلیحات با ایران را متوقف 
کرده و از ارائه آموزش های تکنیکی، منابع مالی 
و سایر خدمات مرتبط خودداری کنند. »کلی 
کرفت«، نماینده آمریکا در ســازمان ملل نیز 
متحد به روسیه و چین هشدار داده که این دو 
کشــور در صورت وتوی این قطعنامه، شریک 

اقدام های ایران خواهند بود.
    

دیپلمات آمریکایی: 
ایرانوونزوئالدرصدر
اولویتهایماهستند

کیل براون، معاون ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه آمریکا یــک روز پــس از اعالم خبر 
استعفای »برایان هوک« نماینده ویژه دولت 
آمریــکا در امور ایران و محول شــدن وظایف 
وی به »الیــوت آبرامز« نماینــده ویژه دولت 
آمریکا در امور ونزوئال با حفظ سمت، در توئیتر 
نوشــت: »هم ایران و هم ونزوئال همچنان در 
صدر اولویت های وزارت خارجه و کاخ ســفید 
باقی خواهند ماند.« به نوشته نیویورک تایمز، 
کناره گیری برایان هوک از سمت خود آخرین 
امیدهای دولت ترامپ برای مذاکره با ایران را 

بر باد خواهد داد.
    

واکنش به موضع سیدحسن نصراهلل درباره 
سفر مکرون به لبنان؛ 

درسیبرایانقالبیهایوطن
علی مطهــری، در توئیتــی در واکنش به 
سخنان ســید حســن نصراهلل پس از انفجار 
بزرگ بیروت و ســفر رئیس جمهور فرانســه 
به لبنان، نوشت: »ســخن سیدحسن نصراهلل 
درباره سفر مکرون و کمک های فرانسه به لبنان 
باید درســی برای انقالبی های وطن باشد که 
حتی کمک های پزشکان بدون مرز را به بهانه 
جاسوسی بازگرداندند. موضع نصراهلل حاکی از 
تدبیر او برای حفظ وحدت کلمه در لبنان و رفع 
مشکالت این کشور است.« نصراهلل درباره این 
سفر گفته بود: »ما به هر سفر و کمکی در این 

روزها با دید مثبت می نگریم.«
    

امیرعبداللهیان:
لبنانبهدخالتهیچطرف

خارجینیازندارد
بــه گــزارش خانــه ملــت، حســین 
امیرعبداللهیان، دســتیار ویژه رئیس مجلس 
در امــور بین الملل درباره اتفاقــات لبنان در 
صفحه شخص اش در توئیتر نوشت: »تهدیدات 
ماکرون در لبنان، مرهمی بر جراحات ناشی از 
فاجعه بندر بیروت نبــود. لبنانی که با وحدت 
همه نژادها، جریان ها و مذاهب در مقابل رژیم 
صهیونیستی درخشــیده است، به خوبی قادر 
است وحدت ملی و استقالل خود را حفظ کند. 
لبنان فقط کمک و همبســتگی نیاز دارد و نه 

دخالت هیچ طرف خارجی را!«
    

دستگیریعاملانفجار
بمبصوتیدرزاهدان

به گزارش قرارگاه منطقه ای قدس نیروی 
زمینی سپاه، عامل انفجار بمب صوتی در مسیر 
خودروی نیروی انتظامی در زیباشهر زاهدان، 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( دستگیر 
شــد. 1۵ مرداد ماه جاری، در پی انفجار بمب 
صوتی در مسیر گشت انتظامی در شهرستان 
زاهدان تعداد چهار نفر از پرســنل ناجا بطور 
سطحی آسیب دیده و به یک دستگاه خودرو 

خسارت وارد شد. 
    

اقدامگوگلعلیهایران
به گزارش ایلنا به نقــل از المانیتور،  گوگل 
اعالم کرد 1۶ حســاب کاربــری یوتیوب که 
وابسته و تحت حمایت دولت ایران بوده را در ماه 
آوریل مسدود کرده است. گوگل برای توجیه 
این اقدام خود مدعی شــد: »این حساب های 
کاربــری مشــکوک، در عملیــات  هماهنگ 
برای اثرگذاری بر رسانه های اجتماعی نقش 
داشته اند. این حساب ها به زبان عربی مطالبی 
را درباره بیماری کرونا در آمریکا و روابط آمریکا 

و عربستان منتشر کرده اند.«

 رئیس سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهر 
تهران: تخلیه و انتقال 

انبارهای شیمیایی برعهده 
شهرداری نیست بلکه 

مربوط به نهادهای مرتبط 
با آن انبارها می  شود برای 

مثال انبار شیمیایی 
شمیران متعلق به شرکت 
نفت و نیروگاه بعثت برای 

وزارت نیرو است و این 
نهادها باید اقدام به انتقال 

آنها کنند

عضو شورای شهر: 
فقط کافی است یکی از 
تانکرها یا خودرو حمل 

انبار نفت شهران هنگام 
سوخت گیری در کنار 

مخازن دچار حادثه شود 
آنگاه با انفجار سریالی 

مخازن سوخت یکی پس از 
دیگری فاجعه ای بزرگ تر از 

بیروت به سر تهران می آید

یک دیپلمات پیشــین تاکید کرد: برایان 
هوک و الیوت آبرامز از نظر دشــمنی با ایران و 
همســویی با ترامپ و پمپئو برای پیش بردن 
سیاست »فشار حداکثری« اختالف نظر ندارند.
کوروش احمدی در گفت وگو با ایرنا، درباره 
استعفا و کناره گیری »برایان هوک« از مقام خود 
در وزارت امور خارجه آمریکا گفت: نشانه ای که 
حاکی از این باشد که استعفای هوک ناشی از 
اختالفی بین وزارت امور خارجه و کاخ سفید 
بوده اســت، وجود ندارد. پمپئو یکی از معدود 
همکاران ترامپ اســت که حداقــل به لحاظ 
تاکتیکی با او بسیار همفکر و همراه است و در دو 

سال گذشته دست او کامال برای اعمال فشار بر 
ایران باز بوده است.

آبرامز از هوک تندروتر است
وی درباره تغییر احتمالی رویکرد واشنگتن 
نسبت به تهران با اســتعفای هوک بیان کرد: 
بعید می دانم که استعفای هوک و جایگزینی 
او با یک فرد تندروتر از خودش به معنی تغییر 
در سیاســت آمریکا در قبال ایــران در جهت 

مثبت باشد.
تحلیلگر ارشد مســائل سیاست خارجی 
آمریکا با اشاره به مناســبات ترامپ و پمپئو 
عنوان کرد: مدت ها است که پمپئو میدان دار 

سیاست آمریکا در قبال ایران است و ترامپ به 
نحو بی سابقه ای دست او را باز گذاشته است. 
ظاهرا به این امید که سیاست های افراطی او 
بتواند ایران را تحت فشار قرار داده و به مذاکره 

راضی کند.
 آبرامز مبلغ یکجانبه گرایی 
و لزوم مداخله مسلحانه است

وی با بیان اینکه آبرامز در چارچوب عقاید 
نئوکان ها در تمام دوران کاری اش در سیاست 
خارجی آمریکا مبلغ و مروج یکجانبه گرایی و 
لزوم مداخله مسلحانه برای »بسط دمکراسی 
در سراسر جهان« بوده اســت، اظهار داشت: 

انتصاب آبرامــز به عنوان نماینــده آمریکا در 
امور ونزوئال در ۲۰1۹ شــاید با توجه به همین 
ویژگی های او صورت گرفته باشد. تالش علنی 
و رسمی او در این ســمت معطوف به برکناری 
دولت قانونی مــادورو و جایگزینی او با رئیس 

کنونی پارلمان بوده است.
 کارشناس ارشد مسائل آمریکا اضافه کرد: 

البته آبرامز تاکنون در ماموریت خود در ارتباط 
با ونزوئال موفقیتی به دست نیاورده و موقعیت 
مادورو امروز محکم تــر از زمان انتصاب آبرامز 
است. با این حال، حداقل من هیچ نشانه ای که 
حاکی از تحولی در اعتقادات نئوکانی او باشد، 

ندیده ام.
احمــدی درباره شــباهت ها و تفاوت های 
هوک و آبرامز اظهار داشــت: مهمترین تفاوت 
آنها در مبانی نظری و فلسفی نگرش به سیاست 
خارجــی باشــد. هــوک دارای گرایش های 
محافظه کارانه عمدتا سنتی در محدوده حزب 
جمهوریخواه آمریکا است و آبرامز نشانه ای که 
حاکی از گرایش او به مشرب نظری -  فلسفی 
نئوکانی باشد، در او دیده نشــده است. این را 
شــاید بتوان مهمترین وجه افتــراق آن دو به 

شمار آورد.

تاکید یک دیپلمات پیشین:

هوکوآبرامزدردشمنیباایراناختالفیندارند


