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واکنش روحانی و ظریف
بهراهزنیدریاییبریتانیا

انگلیس
آغازگر ناامنی
در دریا است

توصیــف اقــدام غیرقانونــی انگلیــس در ســرزمینی اســپانیا بــه نــاروا ایــن کشــتی را توقیــف
توقیــف نفتکــش ایرانــی بــه «راهزنــی» ،کردنــد ،در حالــی کــه خودشــان در ایــن ســرزمین و
سیاست
ل الطــارق اشــغالگر هســتند ،چرا کــه این
حــاال در ادبیــات رئیــس جمهــوری و وزیــر منطقــه جبـ 
خارجــه کشــورمان هــم نمــود یافته اســت .ســرزمین متعلق به اســپانیا اســت و دولتی اشــغالگر
خــودداری انگلیــس از آزادســازی ایــن نفتکــش کــه کــه بــه نــاروا در ایــن منطقــه حضــور دارد ایــن کار
ســخیف را انجــام داده و
بــا برچــم کشــوری دیگــر،
ایــن در حالــی اســت کــه
 2میلیــون بشــکه نفــت
مــردم اســپانیا هــم از ایــن
ایــران را حمــل میکــرد،
کار انگلیــس اعــام انزجار
ســبب موضعگیــری تنــد
دارنــد.
روحانــی و ظریــف شــد.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان
حســن روحانــی در جلســه
اینکــه اقــدام انگلیس ـیها
هیــأت دولــت ایــن اقــدام
بــه زیــان آنــان اســت،
را کودکانــه ،ســخیف و
تصریــح کــرد :همــه بایــد
اشــتباه توصیــف کــرد و
تــاش کنیــم که در ســطح
آن را زمینــه ســاز ناامنــی
ابزار دستگاه دیپلماسی احضار سفیر
جهان ،خطوط کشــتیرانی
در دریــا خوانــد ،محمــد
و توئیتراست ،نه توقیف نفتکش
از امنیــت کامــل برخــوردار
جــواد ظریــف هــم در
باشــد و بــه انگلیســیها
حاشــیه ایــن نشســت،
محمدجــواد ظریــف هــم اقــدام اخیــر
گوشــزد میکنــم کــه شــما
اقــدام انگلیــس را راهزنــی
انگلیــس را نقــض ایــن کشــور و اقدامــی بــه
آغازگــر ناامنــی هســتید و
و نقــض فاحــش برجــام
نیابــت از ســوی امریــکا خواند و بــا بیان اینکه
تبعــات آن را بعــداً درک
عنــوان کــرد .بــه گــزارش
ایــن امــر هیــچ ارتباطــی بــه ســوریه نــدارد،
خواهیــد کــرد .روحانــی بــا
پایــگاه اطالعرســانی
گفــت :ایــن توقیــف کشــتی نقــض اساســی
طــرح ایــن احتمــال کــه
جمهــوری،
ریاســت
برجــام اســت .وزیــر امورخارجــه بــا رد
ممکن اســت انگلیسـیها
روحانــی ،اقــدام انگلیــس
برخــی شــایعهها دربــاره پیشــنهاد معاوضــه
بــه دســتور امریــکا یــا آنچــه
در توقیــف کشــتی نفتکش
نفتکــش ایرانــی بــا نازنیــن زاغــری هــم
کــه گــروه «ب» نامیــده
ایرانــی را بســیار کودکانــه،
گفــت :چنیــن پیشــنهادی داده نشــده اســت
و ایــن اقــدام راهزنــی دریایــی اســت و اصــاً
میشــود ،ایــن کار را کــرده
ســخیف و اشــتباه توصیف
باشــد کــه بــاز هــم غلــط
و اظهــار کــرد :انگلیس ـیها
جایگاهــی نــدارد که بــا این اقــدام معاملهای
و اشــتباه اســت ،ادامــه
آغازگــر ناامنــی در دریــا
انجــام دهنــد .ظریــف درعیــن حــال ،در
داد :میدانیــم در داخــل
هســتند و امیدواریــم ایــن
واکنــش بــه برخــی کــه خواســتار عمــل قاطــع
انگلســتان انســجام وجــود
کار را ادامــه نــداده و تکــرار
ایــن وزارتخانــه در ایــن زمینــه شــدهاند نیــز
نــدارد ،شــرایط بهــم
نکننــد ،چــرا کــه تکــرار آن
تصریــح کــرد :دســتگاه دیپلماســی نــه ابــزار
ریختــه اســت و دولــت
موجــب ناامنــی در جهــان
عمــل متقابــل دارد و نــه میتوانــد نفتکــش
و پارلمانــی بــه طــور
شــده و بــه زیــان همــه
را در دریــا بگیــرد و نــه میتوانــد کار دیگــری
منســجم وجــود نــدارد .اما
خواهــد بــود .او ایــن اقــدام
کنــد .ابزار دســتگاه دیپلماســی احضار ســفیر
در عیــن ایــن سراســیمگی
را عملــی نیابتــی و درعیــن
و اعتــراض و حتــی توییــت اســت .ابــزار عمل
و بهمریختگــی ،توقیــف
حــال بســیار ســخیف و
متقابــل را کســان دیگــری دارنــد کــه اگــر قــرار
کشــتی نفتکــش ایرانــی
غلــط خوانــد و تأکیــد کــرد:
اســت عمــل متقابلــی صــورت گیــرد؛ آنهــا
کاری احمقانــه بــود.
انگلیســیها در آبهــای
بایــد عمــل کننــد.

 #شهرداری_مشهد
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

جلســه شــهرداری مشــهد بــا خبرنــگاران بــرای شــهردار و معــاون
فرهنگـیاش دردسرســاز شــد .دیــروز فیلمــی دربــاره ایــن جلســه منتشــر
شــد کــه نشــان م ـیداد در ایــن جلســه شــهردار بــا معــاون فرهنگ ـیاش
تمــاس میگیــرد تــا پاســخگوی خبرنــگاران باشــد امــا او بــه جــای
پاســخگویی بــه خبرنــگاران توهیــن میکنــد .بازتــاب ایــن فیلــم و انتقــاد
از ایــن مقــام شــهرداری مشــهد آنقــدر زیــاد بــود کــه امــروز معــاون
فرهنگــی ایــن شــهرداری اســتعفا داد و شــهردار مشــهد هــم بــا قبــول
اســتعفایش از خبرنــگاران عذرخواهــی کــرد.
خبــر ایــن اســتعفا و عذرخواهــی در شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــد
و هــم خبرنــگاران و هــم کاربــران دیگــر بــه آن بــا هشــتگ شــهرداری
مشــهد و معــاون بیفرهنــگ واکنــش نشــان دادنــد .بعضــی از آنهــا از
اســتعفا و عذرخواهــی اســتقبال میکردنــد و بعضــی بــه انتقادهایشــان
از رفتــار بعضــی مقامهــای مســئول ادامــه میدادنــد:
علیرضــا آینــه دار« :متولــی فرهنگــی وفرهنگســازی در دســتگاه
معظمــی مثــل شــهرداری و یــک کار و اقــدام غیرفرهنگــی و غیراخالقی!
وای بــه روزی کــه بگنــدد نمــک»،
نیلــو« :دیــروز متــن نامــه عذرخواهــى معــاون فرهنگــى شــهردارى
مشــهد رو خونــدم و امــروز هــم خبــر استعفاشــو! جــدا از اصــل ماجــرا،
بایــد گفــت ،چشــممون بــه جمــال مدیــر پاســخگو روشــن .اینکــه
مســئولى هزینــه اشتباهشــو بپــردازه در مملکــت مــا اتفــاق نادریــه و اگــه
بگیــن بایــد همیــن جــور باشــه میگــم بلــه ولــى چــه کنــم کــه مــن ندیــد
بدیــدم!»،
بهــروز عزیــزی« :بــا فشــار افــکار عمومــی معــاون فرهنگــی
شــهرداری مشــهد بهدلیــل توهیــن بــه خبرنــگاران مجبــور بــه اســتعفا
شــد .از شــهردار محتــرم مشــهد هــم بــرای پیگیــری ماجــرا و دفــاع از
حرمــت اصحــاب قلــم متشــکرم»،
حامــد برهــان« :معــاون فرهنگــی شــهرداری مشــهد اســتعفا داد.
مــن فکــر میکــردم کســایی کــه ایشــون رو بــه ایــن کرســی نشــونده بــودن
اســتعفا مـیدن»،
در حــال پــرواز« :هنــوز بــاورم نمیشــه چنیــن حرفهایــی از دهــن
معــاون فرهنگــی در اومــده .کاش دروغ بــود»،
وچــه« :ولــی تــو ایــن قضیــه شــهردار مشــهد و معاونــش بــه نظــر
مــن آقــای شــهردار مقصــره .وقتــی جلــو چنــد خبرنــگار زنــگ میزنــی و
م ـیذاری رو بلندگــو ،قبــل از هــر چیــزی بگــو رو بلندگــو گذاشــتی،».
رضــا رحیمــی« :شــهردار عزیــز مشــهد اتفاقــی کــه دیــروز
افتــاد ناخوشــایند بــود شــاید شــما قبــل از مکالمــه بایــد میگفتیــد
صدایتــان روی اســپیکر اســت و چــه حیــف شــد از دســت دادن یکــی
از مدیــران خــوب شــهری کــه تــازه شــهر بــه خــود رنــگ گرفتــه بــود
و هویت».

