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 برخی کافه ها در شمار جاذبه های 
فرهنگی و تاریخی قرار می گیرند

سفر به دل تاریخ با 
کافه نشینی در پایتخت!

سازمان بهزیستی در مقررات زدایی فرآیند 
»فرزندخواندگی« موفق بوده است

برداشتن حصارهای 
بی فایده

 لیگ برتر هجدهم
امشب رسما به پایان می رسد
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سياست 2 

 یک مقام مطلع در سازمان 
 انرژی اتمی اعالم کرد:

آغاز توقف برخی 
تعهدات برجامی ایران

همين صفحه

استاد دانشگاه ام آی تی در گفت وگو با ایلنا: 

جنگ در منطقه یک 
فاجعه تمام عيار است
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سياست 2

نایب رئیس فراکســیون امید گفت: یکی از 
اهدافی که آمریکا انجام آن را مد نظر دارد همراه 
کردن کشورهای اروپایی با خودش است که ما 
هم در مقابل، انصافاً هوشمندانه نگذاشتیم که 

آمریکا به هدفش برسد.
محمدرضا تابش در گفت وگــو با خبرنگار 
سیاسی ایلنا، با اشاره به مهلت دو ماهه ایران به 
کشــورهای طرف توافق گفت: ما در این اقدام 
هم بهانه ای ندادیم که همراهی اروپا با آمریکا 

انجام شود.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این ســوال که فکر می کنید در مدت 
تعیین شده توسط ایران، اروپایی ها به سمت ایران متمایل شوند یا آمریکا، گفت: این هنوز بستگی 
به تصمیمات آتی ما دارد. ما هنوز برگ های برنده دیگری هم در دست داریم که مرحله به مرحله رو 

می کنیم و اینطور نیست که شعاری باشد.
تابش با اشــاره به تصمیم شــورای عالی امنیت ملی در مقابل خروج آمریــکا از برجام گفت: 
امیدواریم این موضع ایران موجب ترغیب اروپا به اقدامات عملی شــود نه اینکه بخواهد در کنار 
آمریکا قرار بگیرد و این وضعیت را تشــدید کند که به امنیت و صلح منطقه و صلح پایدار جهانی 

لطمه زیادی وارد شود.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: االن اگر طرف های برجام استنکاف کنند 
و بخواهند ما را به نحوی دور بزنند ما هم مقابله به مثــل می کنیم و به این دلیل که همه این موارد 
در توافق برجام با جزئیات تصریح شده است، مسلم است که استنکاف ایران از این بخش از تعهد، 

در برجام دیده شده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس دهم با بیان اینکه ما از برجام خارج نشــده ایم، گفت: برجام 
وجود دارد اما این اقدام ایران ممکن اســت از لحاظ امنیتی برای کشورهای طرف برجام مقداری 

نگران کننده باشد.
وی افزود: روابط ما با اروپا تاکنون از سر حسن نیت بوده و با راستی آزمایی هایی که صورت گرفته 
باعث شده اروپا در قول، حمایت های بسیار خوبی از ایران داشته باشد و در کنار ایران بایستد اما این 
حمایت ها در عمل وجود نداشته است. امیدواریم این موضع ایران موجب ترغیب اروپا به اقدامات 
عملی شود نه اینکه بخواهد در کنار آمریکا قرار بگیرد و این وضعیت را تشدید کند که به امنیت و 

صلح منطقه و صلح پایدار جهانی لطمه زیادی وارد شود.
نماینده اصالح طلب مردم اردکان گفت: در کنار خروج آمریــکا از برجام، اروپا هم به تعهدات 
خود پایبند نبــود مخصوصا اینکه اعالم کــرد اگر ایران بعــد از خروج آمریــکا از برجام در این 
توافق باقی بماند، ما اقدامــات جبرانی باقی ماندن ایران و خروج آمریــکا را از توافق برجام انجام 
 می دهیم. می بینیــم که آن اقدامات را انجام نــداد که امیدواریم ترغیب شــوند که این اقدامات 

را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه لوایح زیرمجموعه FATF که در مجمع تشــخیص مصلح نظام در حال 
رســیدگی اســت، عنوان کرد: ما نباید این بهانه را کامل کنیم و خودمان به دست خودمان این 
کانال های مالی شاید نه چندان کارآمد را هم به طور کامل مسدود کنیم بلکه ما باید مستقل از قضیه 

برجام، در این مورد در راستای منافع ملی تصمیم بگیریم.

اســتاد دانشــگاه ام آی تی آمریکا درباره 
پیامدهای هرگونه درگیری و جنگ در منطقه  
گفــت: جنگ آمریکا بــا ایران بــرای تمامی 
طرف های درگیر، یک فاجعه تمام عیار است 
ما در صورت وقوع جنــگ یک فاجعه بزرگ را 

شاهد خواهیم بود.
 جان تیرمن مدیــر اجرایی و پژوهشــی 
مرکز مطالعات بین المللی دانشــگاه ام آی تی 
آمریکا اســت.  وی در حوزه روابط بین الملل، 

پناهندگان و مســائل حوزه خلیج فارس، تروریسم و حقوق بشــر، جنگ و مناقشات بین المللی 
تحقیق، بررسی و تدریس کرده است.

جان تیرمن در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با غیرقانونی دانستن تحریم های آمریکا علیه 
ایران، ترامپ را فردی دانست که به هیچ توافقی متعهد نیست و گفت: اختالف ترامپ با کشورهای 

دیگر باعث اصطکاک این دولت می شود.
تحریم های آمریکا علیه ایران بر چین، هند و ترکیه تاثیر می گذارد

درباره اینکه برخی معتقدند آمریکا با تحریم نفت ایران بــه دنبال تحریم قدرت های نوظهور 
همچون چین، هند، ترکیه اســت و تحریم نفت ایران تحریم اقتصاد جهانی است، گفت: ایاالت 
متحده دارای روابط متفاوتی با کشورهایی است که شــما از آنها نام بردید. با بیشتر این کشورها 
اختالف دارد و تحریم های آمریکا علیه ایران بر همه آنها تاثیر می گذارد.وی افزود: این اختالف باعث 
اصطکاک دولت ترامپ می شود و به طور خاص به روابط تجاری آسیب می رساند و نقطه ضعفی برای 

دولت ترامپ به حساب می آید که می تواند آسیب جدی به این دولت وارد کند.
تحریم های آمریکا علیه ایران نقض حقوق بشر محسوب می شود

عضو هیات علمی دانشگاه ام آی تی آمریکا در پاسخ به این سوال که عدم تمدید معافیت نفتی 
با توجه به اینکه ایران به دنبال فروش نفت برای تامین نیازهای اساســی مردم بوده این اقدام چه 
تبعات حقوق بشری می تواند داشته باشد، گفت: من فکر می کنم که تحریم های آمریکا علیه ایران 
نه تنها هیچ مبنا و جایگاهی در قوانین بین المللی ندارند بلکه  کامال غیرقانونی بوده و نمونه کامل 

نقض حقوق بشر به حساب می آید.
مذاکره با ترامپ بسیار دشوار است

وی در واکنش به اینکه در ایران برخی معتقدند مذاکره با ترامپ نتیجه ای نخواهد داشت چرا که 
طرف مقابل به هیچ تعهدی پایبندی نیست، گفت: من هم معتقدم مذاکره با ترامپ بسیار دشوار 
است؛ چراکه او به هیچ توافقی متعهد نیســت. تیرمن تاکید کرد: او می خواهد حاکمیت در ایران 
را عوض کند و دســتاوردهای دولت اوباما را از بین ببرد. برجام یکی از این دستاوردهاست. برجام 

دستاورد مشترک ایران و اوباما است که دولت ترامپ در پی نابودی آن است.
تحریم ها بیش از هرچیزی مردم عادی را تحت تاثیر قرار می دهد

وی درباره اینکه گفته می شــود هدف تحریم ها ملت ایران اســت و نه صرفا نظام این کشــور 
تاکید کرد: در واقع هدف این تحریم ها تغییر حاکمیت فعلی ایران اســت. اما چیزی که مشخص 
است این اســت که این تحریم ها بیش از هرچیزی و به طور گسترده مردم عادی در ایران را تحت 
 تاثیر قرار می دهد و در حال حاضر بیش از هرچیز تاثیر تحریم ها بر مردم عادی مشــخص اســت 

نه حاکمیت آن.

در ادامه سیاســت های ایران هراســانه و 
خصمانه علیه کشــورمان، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در مراســم اولین سالگرد انتقال 
سفارت آمریکا در سرزمین اشغالی از تل آویو 
به بیت المقدس، از تمام کشــورهای منطقه و 
جهان خواست که در کنار آمریکا بایستند و با 

ایران مقابله کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری عرب 
۴۸، بنیامین نتانیاهو، در این مراسم با بیان این 

که شکوفایی جدیدی در روابط میان ما و بسیاری از کشورهای همسایه عربی و کشورهای اسالمی 
غیرعربی بوجود آمده است، ادعا کرد: ما در تمایل به مقابله با تجاوزهای ایران متحد هستیم.

وی افزود که براساس این منطق به نظر من باید اسرائیل و تمام کشورهای منطقه و جهان در کنار 
آمریکا بایستند و با آن چه تجاوزهای ایران می خواند، مقابله کنند.

نتانیاهو در ادامه ضمن تقدیر از حمایت های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: ما باید 
به تقویت قدرت اسرائیل و هم پیمانی آن با آمریکا ادامه دهیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی گفت: هیچ دوســت خوبی مثل دونالد ترامپ در کاخ سفید 
نداریم، به مدت نیم قرن هیچ کشوری قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل نمی شناخت.

بر اساس این گزارش، در این مراســم دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در ســرزمین اشغالی نیز 
حضور داشت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در سالروز انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس 
در توئیتی نوشت: امروز یک سال از انتقال سفارتمان به قدس می گذرد. سفارت زیبای ما به مثابه 
یادبودی برای افتخار به روابط قوی مان با اسرائیل و اهمیت عمل به وعده ها و توجه به واقعیت است.
دونالد ترامپ ششم دســامبر ۲۰۱۷ از تصمیم خود برای انتقال سفارت آمریکا به قدس خبر 
داد و ۱۴ مه سال میالدی گذشــته تصمیم خود را عملی کرد. این اقدام با محکومیت های جهانی 

مواجه شد.

خبرگفتوگوگفتوگو

محمدرضا تابش:

هدف آمریکا همراه کردن اروپا با خود است
استاد دانشگاه ام آی تی در گفت وگو با ایلنا: 

جنگ در منطقه یک فاجعه تمام عیار است 
نتانیاهو خواستار شد:

 همراهی کشورها با آمریکا به منظور مقابله با ایران

واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

وز  از  60  ر
  کوتاه   نمی آییم

رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاســخ به پرسشــی دربــاره  نیاز به 
زمان ۱۲۰روزه از سوی اروپا برای نشــان دادن تعهدش به اینستکس ، 
تصریح کرد: به نظر من، حرف درستی نیست. آن چیزی که ثبت شده و 
سازوکارش مشخص است، اجرایش نباید بیش از یک هفته طول بکشد.

وی افزود: ما به هیچ وجه ]از مهلت ارائه شــده[ کوتاه نمی آییم و در 
زمان ۶۰روز به آنچه که اعالم کردیم اقدام می کنیم که این زمان شروع 
شده است. در ۶۰ روز دوم هم آنچه که در مرحله دوم است، اجرایی خواهد 
شد. محمود واعظی در حاشیه جلســه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
ادامه داد: البته قرار است وزرای خارجه ســه کشور و اتحادیه اروپا راجع 
به مسئله ایران بحث کنند و مذاکراتی با طرف ایرانی داشته باشند که ما 
حرفهایمان را آنجا خواهیم زد.  وی درباره پیشنهاد ایران برای صادرات 
نفت یک و نیم میلیون بشکه ای به اروپا تصریح کرد: چیزی که در بیانیه 
و در صحبت های چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری بود، این است که 
تعهدات برجامی طرف مقابل باید اجرایی شــود که اگر اجرایی شود این 

مطلب در آن وجود دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره سخنان حسن روحانی در جمع 
فعاالن سیاسی مبنی بر اینکه در گذشته رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ بار 
درخواست مالقات با ایران داشته و پاسخی به وی داده نشده است، اظهار 
کرد: آقای رئیس جمهوری اینگونه گفت که در ســفری که به نیویورک 
رفتم و در ســه روزی که آنجا بودم از کانال های مختلــف، ۱۹ بار برای 

مالقات تماس گرفته شد...

آنچه از عملیات خرابکاری نفت کش ها می دانیم؛

تالش برای افزایش تنش  در منطقه
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