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 شکست بی سابقه آمریکا در شورای امنیت، 
همه را شگفت زده کرد؛

یک به عالوه 
»دومینیکن«

سياست 2

528 سال پیش وقتی کریستف کلمب به ساحل دومینیکن رسید، 
قطعا نه او و نه هیچ کس دیگری فکرش را هم نمی کرد که این جغرافیای 
کوچک جزیــره ای، روزی تنها فروغ امید بــرای ایاالت بزرگ متحده 

آمریکا در صحنه بین المللی باشد. 
هرچند که جرت بالنک، هماهنگ کننده پیشــین وزارت خارجه 
آمریکا و ناظر اجرای برجام در دوره اوباما دیروز به طعنه در توئیتر خود 
خطاب به پمپئو نوشت: »شما یک رأی در شورای امنیت کسب کردید 
و فقط خدا می داند که شما چه به جمهوری دومینیکن گفته اید تا آن 

یک رأی را کسب کنید.«
او ادامــه داده اســت: »شــما فرصت محــدود کردن فهرســت 
تامین کنندگان تسلیحات به ایران را به طور کامل از دست دادید. شما 

خود عین شکست هستید. پاسخگویی در راه است.«
احتماال خود دومینیکن هــم دیروز فکــرش را نمی کرد در حال 
همراهی ابرقدرتی باشــد که پــس از اعالم نتایــج رأی گیری چنان 

مایوسانه به انزوا بیافتد. 
البته در تمام ماه های گذشــته که ترامپ و پمپئو و آقای هوک که 
اکنون دیگر مستعفی اســت با قطعیت برنامه های خود برای تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران را دنبال می کردند، اکثریت قریب به اتفاق 
دیپلمات ها تصریح می کردند که تالش آنها به دیوار سختی برخواهد 

خورد و خواهد شکست. 
اما آنچه که دیروز شگفتی رسانه ها و ناظران جلسه شورای امنیت 
را در پی داشت، نه صرفا رد شدن قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران، بلکه شکل مفتضحانه  آن بود...

بازخوانی طرح های پر سر و صدایی که رنگ وبوی پوپوليستی دارد 

تکرار طرح های بنزینی در مجلس یازدهم
چرتکه 3

شهرنوشت 6

تبدیل برخی شهرها به تبعيدگاه تبعات اجتماعی در پی دارد

 حال و هوای زیستن 
در شهر محکومان

رئیس جمهوری برقــراری رابطه با صهیونیســت ها را نادرســت و 
محکوم دانســت و به امارات عربی متحده هشدار داد که مبادا پای رژیم 
صهیونیستی را به منطقه باز کند چون برخورد دیگری با آن خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا  با اشــاره به توافق امارات با رژیم صهیونیســتی گفت: کشــور 
مســلمانی که مردم متدینی و بســیار خوبی دارد، امــا حاکمان دچار 
یک مسیر اشتباه و غلط شــدند؛ آنها فکر می کنند اگر خود را به آمریکا 
 و رژیم صهیونیســتی بچســبانند امنیت انها تامین می شود و اقتصاد 

آنها رشد پیدا می کند.
رئیس جمهوری برقراری رابطه با صهیونیست ها را از نظر جمهوری 
اسالمی ایران نادرست، غلط و صد در صد محکوم دانست و اقدام امارات 
را خیانتی به آرمان ملت فلسطین، مســلمان و آرمان قدس عنوان کرد 
و گفت: در شرایطی که آمریکایی ها و صهیونیســت ها )با معامله قرن( 
نسبت به قدس آن تصمیمات را گرفتند و برخی از کشورها مانند آمریکا 
سفارتخانه های خود را بر خالف مقرارت و تصمیمات بین المللی منتقل 

کردند.
روحانی گفت: صهیونیست ها به فکر این هستند که بخش دیگری از 
سرزمین فلسطین را غصب و اشغال کنند و خانه سازی ها را توسعه دهند، 
جنایات خود را بر علیه مردم مسلمان فلسطین ادامه دهند در این شرایط 
برای خوشامد حاکمی که در یک کشور غربی بنا است در انتخابات شرکت 

کند این توافق را انجام دادند، چرا در این ایام و این مقطع؟  
وی گفت: اگر یک رابطه غلطی ایجاد شده است و وجود دارد چرا این 
ارتباط از سوی طرف سوم یعنی آمریکا اعالم می شود؟  زیرا برای اینکه 
یک آقایی در واشنگتن رای بیاورد به کشور خود، ملت خود، مسلمانان و 
دنیای عرب خیانت می کنند و یا اینکه فکر می کنند اگر به دشمنان اسالم 

و ایران نزدیک شدند برای خود امنیت می آورند، که خطا و اشتباه است.
روحانی تصریح کرد: گزارش ها نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا 

در بسیاری از استان ها سیر نزولی دارد. برخی استان ها مانند خوزستان، 
کردستان و آذربایجان غربی عملکرد بسیار خوبی داشتند و روند بیماری 
نزولی شده که این خوشحال کننده است. امیدوارم استان های دیگر هم 

این روند را داشته باشند.
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی تخلف است و مجازات دارد

رئیس جمهوری با بیان اینکه یکی از بحث ها ستاد ملی مقابله با کرونا 
چگونگی برخورد با افراد متخلفی اســت که پروتکل های بهداشــتی را 
رعایت نمی کنند، اظهارداشــت: در جلســه امروز درباره افرادی که در 
سیستم اداری،   اصناف یا کل جامعه مرتکب تخلف در رعایت پروتکل های 
بهداشتی می شوند، بحث شد. همچنین برخی از مجازات را در این باره 
تدوین و تصویب کردیم و از امروز ابالغ و  در ادارات، اصناف،   فعالیت های 

تولیدی، اجتماعات سربسته دینی و غیر دینی اجرا می شود.
نمی توان آموزش و کنکور را تعطيل کرد

روحانی با تاکید بر اینکه در نحوه برگزاری عــزاداری در ماه محرم و 
آزمون سراسری ۹۹ باید مراقبت شود که پروتکل های بهداشتی اجرای 
شــود، افزود: میلیون ها نفر که می خواهند وارد دانشگاه ها شوند و حتی 
خانواده های آنها را نمی توانیم در یک شرایط ابهام کامل قرار دهیم و یک 

روز بگویم کنکور هست و فردا گفته شود کنکور نیست.
رئیس جمهوری تصریح کرد: البته تصمیم بر این اســت که آزمون 
سراسری ســال ۹۹ برگزار شــود و در انجام آن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اذعان 
کردند. در ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز این موضوع بحث شد که کنکور با 

رعایت مسائل بهداشتی اجرا شود.
روحانی با بیان اینکه رفت آمد مردم در خیابان ها،   وسایل حمل و نقل 
عمومی، حضور در اداره ها و...تعطیل نیســت ولی درباره کنکور حرف از 
تعطیلی است، بیان کرد: چطور فروشگاه ها و مغازه ها و رفت و آمدها فعال 
است، خوب کنکور نیز جزء همین موارد است و فقط باید مراعات کنیم. 

البته چگونگی کنکور به مانند سال های پیش نیست.
روز جمعه روز مباهله بود

روحانی در ادامه به رد قطعنامه آمریکا علیه ایران در شــورای امنیت 
اشــاره کرد و گفت: روز جمعه روز مباهله بود که موفقیت بزرگ دیگری 
را در شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد شــاهد بودیم. برای اولین 
بار است که آمریکایی ها در شــورای عالی امنیت سازمان قطعنامه ای را 

پیشنهاد می دهند و فقط کشور کوچک جزیره ای به آن رای می دهد.  
رئیس جمهوری تاکید کرد: به یاد ندارم آمریکا از ماهها قبل برای ضربه 
زدن به جمهوری اسالمی ایران قطعنامه تهیه کند و این قطعنامه فقط 
یک رای بیاورد آن هم توسط دومینیکن که اگر بگویم جزیره اشتباه گفتم 
چرا که یک سوم یک جزیره است، یعنی یک کشور کوچک رای داده است. 

کار آمریکا به کجا رسیده و به چه خفتی افتاده است!

خبر

هشدار رئيس جمهوری به امارات متحده عربی؛

مبادا پای رژیم صهیونیستی را به منطقه باز کنید


