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تازههای مطبوعات
بازتاب اظهارات روحانی درباره مالقات با
ترامپ در مطبوعات

جوان :ایران با فتودیپلماسی آباد نمیشود آقای
روحانی! /فرهیختگان :پالس اشتباه در تهران،
تهدیددرپاریس/شهروند:قدرتودیپلماسیباید
با هم باشند /کیهان :آقای روحانی! کشور با کار و
تالشآبادمیشودنهدیداربااینوآن/سازندگی:
ازمالقاتکسیدریغنمیکنم/صبحنو:مالقات
باشیطان/اعتماد:بایدقدرتودیپلماسیراباهم
داشته باشیم /ایران :هم مقاومت ،هم مذاکره/
شرق:ترامپامیدواربهدیدار/ابتکاراینخبررادر
صفحهنخستخودمنعکسنکرد.
••ایران –عباس عبدی ،امیر محبیان و جالیی پور
در میزگرد این روزنامه اولویت دولت در دو سال
آینده را «تقویت ارتباط با بدنه اجتماعی و تعامل
بیشتر با حاکمیت» بیان کردند.
••فرهیختگان  -احمد توکلی درگفتوگو با این
روزنامه گفت :مجلس دهم ضعیفتر از آن است که
بافسادمبارزهکند.

انعکاس
••عصرایران مدعی شد :محمد عزیزی و فریدون
احمدی دو نماینده مجلس با وثیقه  10میلیارد
تومانیآزادشدندو درجلسهمجلسشرکتکردند.
فریدون احمدی بعد از دیدن خبرنگار عصر ایران به
اوگفت:پرایدمیخواهید؟ویدرپاسخبهاینسوال
کهوثیقه 10میلیاردیازکجاتامینشده،افزود:من
اگرچنینوثیقهایداشتمقطعازودترآزادمیشدم.
••پارسینه نوشت :شبکه ســـیانان خبر داد
مقامهای آمریکایی با استناد به تصاویر محرمانه به
این ارزیابی رسیدهاند که ایران در روزهــای آینده
آمادهمیشودتابرایسومینبار،درسالجاریبخت
خود را برای پرتاب موشک و ماهواره بیازماید .رادیو
ملیآمریکا،میگویدتصاویریکهبهدستشرسیده،
نشان میدهد سکوی پرتاب موشک در «پایگاه
فضاییامامخمینی(ره)»،رنگآمیزیشدهاست.
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روحانیاظهاراتخودرااصالحکرد
رئیس جمهور :تحول در رفتار ما با توبه آمریکا و رفع تحریم ها آغاز می شود
رئیس جمهور یک روز پس از اظهارات خبرسازش که به
تمایل وی بــرای دیــدار باترامپ تفسیر شد  ،تأکید کرد که
اصول سیاست خارجی تغییر نکرده و هر گونه دیداری منوط
به برداشته شدن تمام تحریم هاست .حسن روحانی که
سخنان روز دوشنبه اش در مراسم افتتاح پروژههای روستایی
با انتقاداتی در داخل مواجه شد و برخی آن را نوعی پالس
بدموقع به طرف غربی تفسیر کردند ،دیروز در مراسم آغاز
عملیات اجرایی ساخت  110هزار واحد مسکونی با بیان این
که سیاست خارجی یکی از قدر تهای جمهوری اسالمی
است که در مذاکره با دیگران ،منافع ملی و حقوق مردم تأمین
شود ،تصریح کرد« :آن هایی که تحریم را بر جمهوری اسالمی
ایران روا داشتند و اقدام به تروریسم اقتصادی کردند ،تحول
در رفتار ما با آنان از توبه آن ها آغاز میشود و باید به تعهدات و
راه و مسیر خطایی که انتخاب کردند ،باز گردند و  ...با احترام
و تکریم متقابل انقالب ،نظام اسالمی و حقوق ملت ایران را به
رسمیت بشناسند».
▪روحانی  :رابطه ایران و آمریکا زمانی شاهد تحول مثبت
خواهد بود که آمریکاییها دست از تحریم بردارند و روی
این مسیر غلط خود ،خط بطالن بکشند

به گزارش پایگاه ریاست جمهوری ،رئیس جمهور پس از این
سخنان تأکید کرد که رابطه ایران و آمریکا زمانی شاهد تحول
مثبت خواهد بود که آمریکاییها دست از تحریم بردارند و روی
این مسیر غلط خود ،خط بطالن بکشند .روحانی با تأکید بر
این که کلید تحوالت مثبت در روابــط دو کشور ،در اختیار
واشنگتن است؛ تصریح کرد تا اولین قدم از سوی شما که
همان رفع تحریمهای غلط و ظالمانه علیه ملت ایران است،
برداشته نشود ،این قفل باز نخواهد شد ،در برابر ملت بزرگ
ایران ،سر تعظیم فرود آورید که در این صورت شرایط عوض
میشود چرا که دولت دوازدهم براساس منافع ملی حرکت
میکندومامردمذاکرهبودهوهستیم.رئیسجمهوروعدهداد
که اگر پنج طرف باقی مانده در برجام به تعهدات خود برگردند
ما هم باز خواهیم گشت .مسئله گرفتن عکس یادگاری
ترامپ ،موضوع دیگری بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرد

و گفت :ما به دنبال عکس گرفتن نیستیم ،اگر کسی تنها به
دنبال عکس گرفتن با حسن روحانی باشد ،این امکانپذیر
نیست ،مگر آن که از تمام تحریمهای ظالمانه دست بردارند و
به حقوق ملت ایران احترام بگذارند که در این صورت شرایط
عوض خواهد شد .روحانی در این بخش از سخنانش با کنایه
به طرف آمریکایی گفت :عکس گرفتن با روحانی ،در واقعیت
امکان ندارد ،اما فتوشاپ آن امکان پذیر است.
▪ظــریــف :حتی بعد از بازگشت آمریکا بــه بــرجــام هم
گفت و گوی دو جانبه نداریم

تکمیل کننده اظهارات دیروز روحانی ،مصاحبه «محمد جواد
ظریف» بود که در واکنش به اظهارات ماکرون رئیس جمهوری
فرانسهمبنیبرآمادگیاینکشوربرایبرگزاریمالقاتمیان
ترامپ و روحانی اظهار کرد« :در سفر بیارتز گفتم دیداری بین
رئیس جمهوری ایران و ترامپ قابل تصور نیست تا زمانی که
آمریکا به جمع  5+1بپیوندد و برجام را اجرا کند ،در آن زمان
هم گفت و گوی دو جانبه ای نخواهیم داشت ».موضع مهم
دیگری که ظریف در مصاحبه با روزنامه سوئیسی "تاگس
آنسایگر" اتخاذ کرد ،آن بود که گفت :ایران از  15شهریور گام
سوم کاهش تعهدات را برخواهد داشت .وی با بیان این که
اگر طرف اروپایی اجرای آن را آغاز کند ما این گام سوم را بر
نمیداریم ،درباره ماهیت گام سوم این طور توضیح داد :یک
دیدگاه این است که گام بعدی ما مانند دو مورد قبلی باید در
جهتلغووکاهشتعهداتباشد.یکدیدگاهدیگرایناستکه
ما تا به حال  120روز به اروپا مهلت دادهایم و حاال زمان انجام
اقدامات سختگیرانه تر و قاطعانه تر فرا رسیده است.
▪فعال فقط فروش نفت را می خواهیم

ظریف همچنین در توضیح  11تعهد اروپایی ها گفت« :اینها
شامل سرمایه گذاریها ،هواپیمایی غیرنظامی ،حمل و نقل
و بازگشت شرکتهای اروپایی است .ما هیچ یک از اینها
را به عنوان پیش شرطی برای اجــرای کامل تعهدات خود
درخواست نمیکنیم .ما تنها میخواهیم بتوانیم نفت خود
را بفروشیم و پول خود را دریافت کنیم .ما صدها میلیارد

ضرر کردهایم ،اقتصاد ما رنج میبرد ،ارز ما  75درصد ارزش
خود را از دست داده است .اروپا تنها خود را به این بیانیه که
از برجام حمایت میکند محدود کرده اســت ».وی درباره
دعوت آمریکا از وی برای رفتن به کاخ سفید نیز گفت« :برای
انجام چه کاری؟ نیم ساعت رفتن به کاخ سفید مشکالت ما
را حل نمیکند .اگر شما به مهمانی دعوت شوید که به شما
گفته شود اگر نیایید در آینده از ورود شما به آن شهر ممانعت
میشود آیا شما به آن مهمانی میروید؟ این یک دعوت نیست
بلکه ارعاب است».
▪ماکرون :با روحانی تماس خواهم گرفت

در همین حال شبکه خبری «پرس تی وی» به نقل از منابع
مطلع ادعای موافقت ایران برای مذاکره موشکی با فرانسه
را تکذیب کرد .رئیسجمهور فرانسه دیروز باز هم بر نقش
میانجیگرانه فرانسه تأکید کرد و گفت :با رئیس جمهوری
ایران تماس خواهم گرفت و در این زمینه با او صحبت می کنم.
درعین حال به گزارش آسوشیتدپرس ،امانوئل ماکرون در
سخنرانی ساالنه خود در جمع سفرای فرانسوی اذعان کرد
که تالشهایش برای نزدیک کردن ایران و آمریکا به یکدیگر
شکننده است.
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واکنش چهره های داخلی و خارجی

آمریکا قاعده را به هم زده و با اعمال فشار حداکثری بر ملت ایران ،یک تروریسم اقتصادی را علیه
ملت ما تحمیل کرد ،حال آن ها باید به شرایط قبل بازگردند آن وقت ما تصمیم میگیریم.
تغییر مسیر رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران از جمله احتمال دیدار ترامپ و روحانی چراغ
قرمزی برای همه ماست.
پاسخ این فشار حداکثری ترامپ و ژستهای کوچک ماکرون ،فقط باور بزرگ ملت ایران و تالش
فرزندان این مرز و بوم است و نه چیز دیگر.
در زمان باقیمانده تا مجمع عمومی سازمان ملل باید منتظر باشید که ارتش مهمانان و
تحلیل گران بیبیسی و ایران اینترنشنال و رادیو فردا هر روز از فواید مذاکره بگویند.
یک علت تغییر لحن روحانی ،احتماال خبرهایی است که از پاریس دریافت کرد و آن این که
ترامپ ،حاضر نشده برای صادرات محدود نفت ایران (روزانه  ۷۰۰هزار بشکه) به برخی
مشتریان معافیت دهد.

