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نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی 
درباره پیشنهاد اخیر ترامپ:

مذاکره 
ط و مشر

سياست 2

 فالحت پیشه رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیــان این که ترامپ به دنبــال تغییر در 
برجام اســت، گفت: رئیس جمهوری آمریکا تنش زدایی را 
در دستور کار قرار داده و می خواهد مانع شکل گیری ادبیات 
نظامی بین ایران و آمریکا شود، چون اساسا راهبرد نظامی 
برای مقابله با ایران ندارد. او معتقد اســت ایران نیز می تواند 
برای مذاکره شرط تعیین کند زیرا ما کشوری بزرگ هستیم 
و کشــورهای بزرگ هم تصمیمات بزرگ اتخاذ می کنند. 
حشمت اهلل فالحت پیشــه در تحلیلی از رفتارهای ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از زمان تشدید تحریم ها تا اعالم تمایل 
برای مذاکره با ایران و حتی دادن شــماره تماس به سفارت 
سوئیس گفت: واقعیت آن است که عماًل آمریکایی ها آخرین 
ابزارهای تحریمی خود را علیه جمهوری اسالمی ایران به کار 
گرفته اند. پیش از این ترامپ ضرب االجلی را تا ۲۲ بهمن ماه 
مشخص کرد و حتی می گفت که تا آن زمان ایران پای میز 

مذاکره آمده و اعالم می کرد که ایران با شکست ...

قاره سبز  در دوراهی ضرب االجل ایران و فشار واشنگتن 

اروپادرتنگنایبرجـام
جهان 5

رئیس ائتالف دولت قانون 
عراق و نخســت وزیر پیشین 
این کشور ضمن محکوم کردن 
سیاســت تحریم و زورگویی 
خواســتار حــل مشــکالت 
میان ایران و آمریــکا از طریق 

گفت وگو شد.
به گزارش ایســنا به نقل از صوت العراق، نوری مالکــی، در بیانیه ای 
خواســتار پایان دادن به تنش های نظامی منطقه از طریق گفت وگو و به 

دور از سیاست زورگویی شد.
وی با بیان اینکه ما خواستار پایان تنش میان واشنگتن و تهران از طریق 
گفت وگو هستیم افزود: تنش نظامی در منطقه و تهدید به جنگ همراه 
با تحریم های اقتصادی یکجانبه از ســوی آمریکا علیه همسایه ما یعنی 
جمهوری اســالمی ایران که در تضاد با قوانین و قواعد بین المللی است، 
پیامدهای خطرناکی برای ملت مســلمان ایران و تمام ملت های منطقه 
خصوصاً عراق به دنبال خواهد داشت زیرا عراق به تازگی از جنگ داعش 
رهایی یافته است و هسته های خاموش آن تا به امروز نیز امنیت و ثبات 

کشور را تهدید می کند.
المالکی گفت: سیاست به کارگیری زور و تهدید با سالح استراتژیک 
و تالش برای تحمیل اراده و سلطه گری با منطق زور باعث ایجاد ناامنی 
و بی ثباتی در منطقه و همچنین به وجود آمدن مرحله جدید از خشونت 
فراگیر می شود و این مرحله می تواند آغاز فصل جدیدی از قتل، ویرانی و 
تخریب باشد این درحالی است که ملت های منطقه حساس ما نیازمند 
آرامش، ثبات و همچنین تحقق پیشــرفت های اقتصادی، سیاســی، 

اجتماعی و همکاری های مشترک هستند.
وی همچنین اعالم کــرد که عدم پایندی به معاهــدات بین المللی ، 
اعالن جنگ و ایجاد تحریم که به ملت مسلمان ایران آسیب می رساند، 
همانطور که پیش از این به ملت عراق آسیب رســاند به دور از ضوابط و 

قوانین بین المللی است.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
اقدام دولت برای کاهش تعهدات 
برجامی ایران را بجا و شایســته 
دانست و گفت: این اقدام حساب 

شده، منطقی و عقالیی است.
»اسداهلل بادامچیان« دیروز 
در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 

ایرنا افزود: تفاوت اقدام برجامی ایران با خروج سال گذشته آمریکا از توافق 
هسته ای این بود که دولت واشنگتن خالف تعهداتش به شکل یک طرفانه و 

قلدرمآبانه از این توافق خارج شد.
وی افزود: همین عامل موجب رسوایی و بی اعتمادی به آمریکا در سطح 

بین المللی شد و دیگر کشوری به امضا و تعهد آن اعتماد نمی کند. 
وی ادامه داد: ایران عکس رفتار آمریکا، نخســت به تعهداتش عمل کرد 
و پس از آن مقابل رفتار آمریکا و وقت کشی اروپا در موقع مناسب به ماده ۲6 
برجام عمل کرد. دولت نشان داد در عمل به برجام و در کاهش تعهدات هسته 
ای خود متعهد بوده است. بادامچیان با تاکید بر حمایت مردم از اقدام اخیر 
دولت، گفت: دولت به دلیل این که تاکنون به تعهداتش عمل کرده است در 

ادامه هم باید با قدرت عمل کند.
وی با یادآوری اقدام نامناسب اروپایی ها در دادن اولتیماتوم به ایران، گفت: 
ما اولتیماتومی ندادیم فقط تعهدات ایران و آنها را گوشزد کردیم و این که اگر 
به تعهدات خود عمل نکنند مطابق برجام، ایران اقدام نهایی را انجام می دهد. 
این فعال اصولگرا تصریح کرد: امیــدوارم دولت اقدام صحیح را با اقتدار و 
قدرت تا پایان ادامه دهد و در این اقدام از پشتیبانی همه گروه های سیاسی 

برخوردار است.
بادامچیان با بیــان عملیات روانــی آمریکایی ها بــرای رویارویی با 
جمهوری اسالمی ایران، خاطرنشان کرد: آمریکا جرات جنگ با ما را ندارد، 
دولتمردان این کشور در گذشته چندین بار ایران را تهدید کردند و به قول 
حافظ، › من جرب المجرب حلت به الندامه ” )پشــیمانی برای کسی که 

آزموده را می آزماید رواست(.

مدیر پیشین شبکه الجزیره 
قطر با اشــاره به اینکــه وزیر 
خارجه آمریکا در ســفرش به 
عراق حامل پیام کاهش تنش 
برای ایران بود، گفت: با توجه 
به توئیت های ترامپ آمریکا به 
دنبال جنگ نیست. ترامپ تنها 

می خواهد توافق، توافق خودش باشد نه اوباما.
به گزارش ایسنا، یاسر ابوهالله، در صفحه توئیتر خود نوشت: برخالف 
چیزی که در رسانه ها منتشر شــد، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در 
سفرش به عراق حامل پیام کاهش تنش برای ایران بود. آمریکا تنها چیزی 

که می خواهد الحاق یک ضمیمه به برجام است و نه لغو کامل آن.
مدیر پیشین شبکه الجزیره نوشت: پمپئو به عراقی ها خبر داد که آنها 

از تحریم ها مستثنی هستند اما بدون اعالم رسانه ای.
ابوهالله نوشت: طبیعتاً عربســتان و امارات و رسانه های آنها از جنگ 
می گویند، گویی که ترامپ هم خلیفه حفتر )فرمانده نیروهای موســوم 
به ارتش ملی لیبی که با بخشی از دولت می جنگد( است که آمریکایی ها 
را فدای بلندپروازی های آنان کند. ترامپ از ایران برای دوشیدن هرچه 

بیشتر عربستان استفاده می کند تا شیر آن خشکیده شود.
به گزارش ایســنا، پیش از این نیز حمد بن جاســم آل ثانی، نخست 
وزیر و وزیر خارجه پیشــین قطر در صفحه توئیتر خود نوشــت: تنش 
کنونی منطقه خلیج )فارس( که برخی کشــورهای عربی از آن حمایت 
می کنند به نظر من به تنش نظامی گسترده نخواهید کشید بلکه در وهله 
 اول هدف آن بازگرداندن توافق هســته ای به میز مذاکرات میان ایران

 و آمریکا است.  متأسفانه برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
)فارس( رؤیای شکســت ایران را در ســر دارند، همانطور که قبل توافق 
هسته ای نیز این رؤیا را در سر داشتند و بعد از امضای این توافق مجبور به 
حمایت از آن شدند. متأسفانه ما تنها بر اساس واکنش ها عمل می کنیم و 

هیچ دیدگاه مشخصی برای منافع خود نداریم.

معاون اول رئیس جمهوری 
در تمــاس تلفنی با اســتاندار 
آذربایجان شــرقی، در جریان 
ابعاد مختلف حادثه آتش سوزی 
در بازار تاریخی تبریز و خسارات 
این حادثه قرار گرفت و آمادگی 
دولت را بــرای کمک به جبران 

خسارات ناشی از این حادثه اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهور در این تماس ضمن ابراز همدردی 
با خسارت دیدگان این حادثه، از سرعت عمل نیروهای آتش نشانی و امدادی و 

هماهنگی دستگاه ها در مدیریت مطلوب عملیات قدردانی کرد.
اســحاق جهانگیری همچنین گفت: هیأت دولت، مســاعدت الزم در 
خصوص تأمین هزینه های مرمت بازار تاریخی تبریــز، ابنیه و مغازه های 

آسیب دیده را پیگیری می کند.
استاندار آذربایجان شــرقی نیز در این تماس تلفنی گزارشی از عملیات 
نیروهای امدادی برای مقابله با حادثه آتش سوزی در بازار تبریز ارائه کرد و 
گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع نیروهای امدادی، این آتش سوزی در کمتر 
از چهار ساعت مهار شد. محمدرضا پورمحمدی افزود: در این حادثه بیش از 
1۲0 مغازه دچار آسیب شدند که 90 مغازه تحت پوشش بیمه قرار دارند و با 
پیگیری های انجام شده مقرر شده است که تمامی خسارات این واحدها از 

سوی شرکت های بیمه جبران شود.
وی اظهار داشــت: برای ادامه فعالیت این واحدها نیز مغازه جایگزین به 

صورت رایگان به مدت یک سال در اختیار صاحبان آنها قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، آتش سوزی در سرای »ایکی قاپیالر« بازار تاریخی تبریز از 
ساعت ۲۲ چهارشنبه 18 اردیبهشت آغاز و پس از 5 ساعت مهار شد، اما لکه 

گیری آتش توسط آتش نشانان تا بعد از ظهر پنجشنبه ادامه داشت.
بازار بزرگ تاریخی تبریز به عنوان بزرگ ترین بازار سرپوشیده جهان با 
وسعتی افزون بر ۲7 هکتار به شماره 1097 در شهریور سال 1354 در فهرست 

آثار ملی ثبت شده است.
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