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اخراج بولتون
تاکتیک یا تغییر؟
جدا از این که بولتون با تصمیم ترامپ
برکنار شد یا داوطلبانه دولت ترامپ را
ترک کرد  ،اکنون یکی از جنجالی ترین
و جنگ طلب ترین دولتمردان آمریکا
در سال های اخیر ،از قدرت کنار رفته
اســت .بولتون سومین مشاور امنیت
ملی ترامپ طی دو سال و نیم گذشته
بود که بعد از مایکل فلین و هربرت مک
مستر این سمت مهم را برعهده گرفت.
وی از زمانی که وارد کاخ سفید شد،
سیاست خارجی آمریکا را به شکل
بی سابقه ای علیه کلیه سازمان ها و
نهادهای بین المللی و همچنین اغلب
کشورهای جهان بسیج کرد .ترغیب
رئیس جمهور آمریکا بــرای خــروج از
توافق هسته ای با ایران یکی از جنجالی
ترین تصمیمات بولتون در مقام مشاور
امنیت ملی ترامپ بود .فقط چند روز
پــس از تکیه زدن بولتون بــر جایگاه
مــشــاور امنیت ملی دولـــت آمریکا،
ترامپ خــروج آمریکا از توافق هسته
ای با ایــران را اعــام کــرد و با امضای
فرمان اجرایی  ،تحریم های هسته ای را
بازگرداند .هرچند با این اقدام ،نه فقط
آمریکا در انزوای سیاسی فرو رفت ،بلکه
ایران با در پیش گرفتن سیاست فشار
حداکثری در برابر فشار حداکثری
آمریکا ،ناکارآمدی و شکست رویکرد
تهاجمی دولت ترامپ را خنثی کرد.
البته دردسرهای بولتون برای سیاست
خارجی دولت ترامپ فقط مختص به
ایــران و توافق برجام نبود .بولتون از
سال ها پیش مواضع افراطی در ضدیت
با نهادهای بین المللی از جمله سازمان
ملل داشت .وی در زمان تصدی مشاور
امنیت ملی ترامپ ،دولــت آمریکا را
بیش از هر زمان دیگری به جهت گیری
علیه سازمان های بین المللی ،به ویژه
ســازمــان ملل ســوق داد؛ تا جایی که
مواضع وی در قبال دادگاه بین المللی
کیفری ،نوعی اعالن جنگ علیه نظام
حقوق بین الملل و حقوق بشر قلمداد
شد .بولتون همچنین در بروز بحران
وخیم در روابط واشنگتن  -کاراکاس
و معرفی خوان گوایدو به عنوان رئیس
جمهور موقت ونزوئال نقش داشــت و
مشاوره هایش در ارتباط با کره شمالی،
چین و روسیه بی حاصل ماند.مجموع
این موارد موجب شد سرانجام ترامپ
برای پیشگیری از وخامت اوضــاع در
سیاست خارجی و امنیتی دولت خود،
بولتون را از کــاخ سفید اخــراج کند.
گفته می شود ماجرای دعوت پنهانی از
سران طالبان به کمپ دیوید ،اقامتگاه

تابستانی ریاست جمهوری آمریکا که
به یک رسوایی سیاسی برای ترامپ در
روزهای گذشته منجر شد ،تیر خالص
را به بولتون وارد کرد .کیتالن کالینز
خبرنگار سی ان ان در کاخ سفید در
حساب توئیتری خود نوشت« :دو منبع
آگــاه به من خبر دادنــد رئیس جمهور
ترامپ و جــان بولتون مشاور امنیت
ملی وی شب گذشته (دوشنبه شب)
بر سر میزبانی سرکردگان طالبان در
کمپ دیوید به شدت با یکدیگر مشاجره
کردند.
با تمام ایــن تفاصیل رفتار ترامپ در
طول حدود سه سال ریاست جمهوری
وی را باید فارغ از مولفه های روابط
بین الملل و علم سیاست تحلیل کرد.
از روزی که دونــالــد ترامپ وارد کاخ
سفید شد یک اصل همواره ثابت بوده
است ،هیچ چیز نباید بر شعارها و وعده
های او به رای دهندگان سایه بیندازد
یا تردید درخصوص انتخاب مجدد وی
را در آن ها برانگیزاند .بر همین منوال
باید برکناری بولتون را هم تا حد زیادی
در این راستا تحلیل کرد.در حالی که
دونالد ترامپ کمپین انتخاباتی خود
را با هدف پیروزی دوباره در انتخابات
ریــاســت جمهوری ســال  ۲۰۲۰راه
ان ــدازی کــرده اســت ارســال سیگنال
های متناقض از سوی دولــت و نشان
دادن تصویری اعوجاج گونه از سیاست
خارجی وی آن هم از سوی فــردی که
عمال به رویکردهای جنگ طلبانه –
برخالف شعار های انتخاباتی ترامپ
 مشهور است چندان خوشایند دونالدترامپ نخواهد بود به عبارتی ترامپ که
تاکنون از مواضع بولتون و حضور او به
عنوان یک ابــزار بــرای پیشبرد برخی
سیاست هــای خــود بهره بــرده اکنون
حضور او را برای پیروزی اش مفید نمی
داند بنابراین او باید می رفت.
اکنون ترامپ باید طی روزهای آینده،
چهارمین مشاور امنیت ملی خود را
معرفی کند؛ تا آن زمان ،چارلز کوپرمن،
به طور موقت مسئولیت مشاور امنیت
ملی را در کابینه ترامپ برعهده خواهد
داشت .با این حال ،جدا از این که چه
کسی بر صندلی بولتون تکیه خواهد
زد ،تغییرات احتمالی در سیاست
خــارجــی و امنیتی دولـــت تــرامــپ از
اهمیت بیشتری برخوردار است .این
موضوع می تواند هم بر صحنه سیاست
داخلی آمریکا در ماه های منتهی به
انتخابات ریاست جمهوری 2020تاثیر
گذارد و هم پیامدهای جهانی داشته
باشد؛ البته مشروط به این که ترامپ به
عنوان رئیس جمهوری آمریکا خود را از
زیر سایه تفکرات جنگ طلبانه و مخرب
بولتون بیرون بیاورد .درغیراین صورت،
جابه جایی مشاوران امنیت ملی آمریکا
جز ایجاد آشفتگی بیشتر کاخ سفید
و تشدید وخامت در سیاست خارجی
و امنیتی دولت کنونی آمریکا حاصل
دیگری نخواهد داشت .
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امام ما ،امتی مسئولیت پذیر می خواهد!
هدایت امری دوسویه و کاری مشترک بین امام و مأموم  -در
بعد فردی -و بین امام و امت -در بعد اجتماعی -است .از
این روســت که نخست باید بــرای پذیرش این دعــوت بلوغ
ایجاد شود تا زمینه برای تربیت انسان فعال و جامعه مسئول
فراهم شود.
و دریغا که غالبا ما از فهم غلط و به سبب تنبلی مان در پی
امامی هستیم که همه کارها را خودش بکند و چنان که قوم
موسیگفتندبرودوبههمراهخدابجنگدولقمهآمادهپیروزی
را در دهانمان بگذارد .چنان که در نظام آموزشی مان عادت
کرده ایم که معلم یک سویه فقط بگوید و ما بنویسیم و حفظ
کنیم و معموال معلمی را بهتر می دانیم که جواب آماده و حل
المسائل به ما بدهد و قبولی کنکورمان را تضمین کند ،نه
رشد و فهم و بلوغ فکری و اندیشه مان را!
لذا درفضای دینی هم مؤمنانی را مطلوب تر می دانیم که
پرسش نکنند و سر به زیر بیندازند و به اسم تعبد چشم و گوش
بسته دنبال ما بیایند! اگر دین از ما انتظار حرکت دارد و می
گوید یک قدم بیا تا امام تو  10قدم به سوی تو بردارد ،فقط از
باب ابزار ظاهری نیست که مثال اگر حکومتی معجزه وار در
دستشانقرارگرفتراضیباشند،بلکهآنهاخواستواقعی
و قبول سهم مشارکت افراد را می خواهند!
برای این است که حضرت به شخصی که مدعی آمادگی
برای انقالب و تشکیل حکومت بود گفتند که توی تنور برو !
یعنی باید ببینیم که خودت چقدر حاضری پای کار باشی؟
این طوری شخص و جامعه مسئولیت پذیر درست می شود
که تزول الجبال و الیزول /اگر کوه از جا در برود او برجای می
ماند و آن طرف دنیا در میان کفار هم عقیده اش سست نمی
شود.ولیبرعکسشمیشودافرادسستایمانکهفرمودمن
دخل فی هذا الدین بالرجال أخرجه منه الرجال /با نسیمی
می آیند و به بادی می روند!
و به این معناست که می گوییم قرار نیست دین ،افراد را به زور
بهشتی کند زیرا اختیار و اراده شخص و جامعه در انتخاب
مسیر و همراهی شان در تحقق اهداف تعیین کننده است!
اگر امیر مؤمنان (ع) می گوید حکومت را زمانی پذیرفتم که
همه جمع شدید و در خانه ام را از پاشنه درآوردید «حتی شق
عطفای و » ...از این روست که باید طرف مقابل که امت یا
مأموم است با تمام وجود برای این هدف آماده و همراه باشد.
اسالم دنبال تعداد جمعیت نیست که مثال با آن تفکر سنتی
بپرسد:پسچراجرججرداقشیعهنشد؟وبخواهدباصددالر
افراد را ثبت نام کند و آمار مسلمان شدن بدهد!
مکتب هدایت و سعادت حسینی به دنبال ساختن و شکل
دادن جوهره وجود انسان و جامعه برای مسئولیت پذیری
فعال و دینداری آگاهانه است ،نه ادای ظاهری مناسک
منفعالنه .و سیدالشهدا اگر در مسیر کربال همواره بر دعوت
مردم کوفه تأکید می کند به این سبب است که تا این اراده و
خواستوهمراهیوهمکارینباشدامامازجایخودحرکت
نمیکندومیگوید«:لمأخرجأشراوالبطرا»وبهضربالمثل
معروف استشهاد می کند که «فلو ترک القطا لیال لناما»
سخنی از یک دانشمند غیر ایرانی نقل شده که گفته بود:
بعد از کربال یا حق طلب و آزادی خواه داریم یا باطل خواه و
استبداد طلب از این زاویه قابل فهم است که زمینه ظهور امام
عصر(عج)رابلوغفکریوآمادگیعملیانسانهابرایصالح
و اصالح ایجاد می کند و از همین منظر شاید دعا در روایاتی
چون «أکثروا الدعاء بتعجیل الفرج» را بتوان دعوت و اقدام
خواند که فرمود « :أدع الی سبیل ربک» و این گونه است که
«فإن ذلک فرجکم»

بیش از ۱۵هزار زائر پاکستانیکربال وارد سیستان و بلوچستان شدند
مــدیــرکــل اوقـــاف و امـــور خیریه سیستان و
بلوچستانگفت ۱۵:هزارو ۲۸۳زائرپاکستانی
از ابتدای شهریور تاکنون از طریق پایانه مرزی
«میرجاوه» وارد کشور شدند.
به گزارش مهر ،حجت االسالم محسن مومنی
مقدم اظهار کرد :طبق آخرین آمارها از ابتدای
شهریورماهتاکنون ۱۵هزارو ۲۸۳زائرحسینی

از کشور پاکستان و از طریق مرز «میرجاوه» وارد
استان سیستان و بلوچستان شدند.
وی با اشاره به این که خوشبختانه با کمک مردم
و مسئوالن شرایط برای پذیرایی و اسکان این
زائران عزیز فراهم شده است ،افزود :تعدادی
از این زوار بعد از ورود به سیستان و بلوچستان
در زائــر ســرای امــام رضــا (ع) زاهــدان اسکان

داده می شوند .مدیرکل اوقــاف و امور خیریه
سیستان و بلوچستان با اشــاره به این که کار
خدمت رسانی به این زوار عزیز همچنان با قوت
ادامه دارد ،گفت :پیش بینی میشود امسال
بیش از  ۷۰هزار زائر حسینی از کشور پاکستان
و از طریق مرز میرجاوه برای اعزام به کربال وارد
کشور شوند.

بزرگتریندروغیکهدر
اینترنتمیگوییمچیست؟!

رانندهافسانهایفرمولیک بعداز 6سالکمابههوشآمد
مایکل شوماخر پس از شش ســال کما به
هوش آمد .به گزارش برنا ،مایکل شوماخر
راننده بزرگ دنیای اتومبیلرانی که در اثر
حادثهای که در پیست اسکی بــرای او رخ
داد به کما رفته بود پس از حدود شش سال
به هــوش آمــد .به گــزارش مشرق ،مایکل
شوماخر از شش ســال پیش ( )۲۰۱۳بر
اثر سانحه در هنگام اسکی با فرزند خود در
کوههای آلپ و برخورد سرش با تکه سنگی
دچار ضربه مغزی شد و به کما رفت و پس

حرف مردم

از آن در بیمارستان ژرژ پومپیدو در پاریس
بستری شد اما دیروز خبرگزاری ها اعالم
کردند که وی به درمان با انتقال سلولهای
بنیادی واکنش نشان داده  و به هوشیاری
رسیده است .مایکل شوماخر با  ۹۱عنوان
قهرمانی در گرندپری مختلف یکی از موفق
ترین رانندگان فرمول یک جهان محسوب
میشود .وی هفت قهرمانی در مسابقات
جهانی دارد که پنج قهرمانی با تیم فراری به
دست آورده است.

«کاناپه» بسته خواندنی آخر هفته «زندگی سالم»
است که این هفته با چند داستان ،کاریکاتور،
یــادداشــت و روایــت در ایــن ضمیمه چــاپ شده
اســت .روزهــای آخر هفته فرصت خوبی برای
مطالعه اســت .خیلی هایمان ممکن اســت به
مطالعه عالقه داشته باشیم اما یا فرصت نداشته
باشیم یا نتوانیم که بهترین مطالب را پیدا کنیم.
ما پیشنهاد می کنیم که آخر هفته «کاناپه» را
بخوانید .در کاناپه امروز درباره خرده ریزهای
نوستالژیک دهه شصتی نوشتیم ،به این سوال
پاسخ دادیم که ریشه بی اعتمادی نوجوانان به
والدین چیست؟ درباره بزرگ ترین دروغ هایمان
در اینترنت و فضای مجازی گفتیم و هفت راهکار
پیشنهاد کــرده ایــم که پــدر و مــادر خوبی برای
فرزندان تان شوید .همه این ها به عالوه چند
تصویر جالب ،یادداشت و داستانک خواندنی
را همین امروز در صفحات میانی زندگی سالم
بخوانید.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• قابل توجه دوسـتی که گفته خـودرو ثبت نام
کردم امـا تحویـل نمیـدن و جالبه کـه همچنان
بـرای تحویـل فوری ثبـت نام مـی کننـد :جالب
اینه که امثال شـما میریـد و باز هم ثبـت نام می
کنیـد و جالـب تـر هم ایـن کـه شـما طلبـکار هم
هسـتید از ادامه ثبـت نام!
•• گرانـی پراید ،گوشـت ،مـرغ و دزدی و فسـاد
در گذشـته همـه اش تقصیـر رئیـس جمهـور
بـود ولـی تـوی ایـن دولـت انـگار نـه انـگار! پس
کجاینـد آدم هـای روشـنفکر؟ نکنـه از دولـت
پـول گرفتـن کـه دیگـه مشـکالت رو نمـی
ببیننـد ؟
•• بـه مسـئوالن زحمتکـش تعزیـرات بفرماییـد
بـه داد مـردم برسـند .مـن یـک پنیـر الکتیکـی
ازسـرخس هفت هزار تومان خریـدم و همان را
در مشـهد با مبلغ 9هزارتومان خریدم که روی
بسـته هم همـان قیمـت را زده بود.
••از دسـتاوردهای برجـام ،ارزانـی و برداشـتن
تحریم ها در کـره مریخه! آقایون عاشـق برجام
حاال کـه فهمیدن تـو برجام سرشـون کاله رفته
تـوی افـکار عمومـی میگـن دسـتاورد برجـام
منـزوی شـدن آمریکاسـت .آقایـان محتـرم!
منـزوی شـدن آمریـکا بـرای مـردم ،گوشـت و
پرایـد و سـیب زمینـی و دارو میشـه؟ چـرا نمـی
خوایـن بگیـن اشـتباه کردیـن؟
••آقـای پناهیـان حـرف مـردم را زدنـد.
نماینـدگان مجلـس چـرا نمـی خواهنـد آرای
شـان شـفاف باشـه؟ حتی اگه عقایدشـونه چرا
نبایـد مـردم بفهمنـد؟
••شـرکت الیـت تـو روز روشـن دزدی میکنـه
 .مـن از پـارک در حـال خـروج بـودم بـاز دوبـاره
برام سـاعت می زنه  .پارکبان از مـن ۱۵تومان
گرفت که حسـابم رو شـارژ کنه ولـی ۱۰تومان
بیشـتر شـارژ نکـرده بود.
••جالبـه سـال 92آقـای روحانـی مـی گفتـن
70تـا 80درصـد مشـکالت از داخـل نشـئت
میگیـره و بقیـه اش تقصیـر تحریمـه .آیـا االن
هم جرئت دارنـد همین حرف رو دربـاره دولت
خودشـون بزنند؟ االن ایشـون با کدوم صابون
صـورت شـون رو میشـورن؟ ایشـون کـه حقوق
دان هسـتن و میگـن بقیه بی سـوادن چـرا توی
برجام از نقض آمریکا نتونسـتن شـکایت کنن؟
طرفدارانشـان کجاینـد تـا بـه خاطـر گرونـی
برقصند؟ کجاسـت ویـزای با عزت؟ چـه خبر از
دالر و اشـتغال؟

ایتا،

آیگپ ،
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••کمـر کسـبه شکسـته ،دفاتـر املاک کارنمی
کننـد .قیمت هـا معلوم نیسـت و مـردم با ترس
و لرز ،خریـد و فـروش مـی کننـد .چـون ثباتـی
نیسـت .درآمدمـان کفـاف هزینـه هـای مـان را
نمـی دهـد و مالیـات هـم امـان مـان را بریـده.
ولمـان کنیـد.
•• اگررجـال اقتصـادی دولـت شـبیه وزیـران
اطالعـات و امورخـار جـه کارمـی کردنـد امروز
ایـن همـه پرونـده طلاق و زندانـی دیـه و مهریه
و نفقـه وایـن همـه جـوان ونوجـوان معتـاد نـدا
شـتیم .
••دسـتاوردهای دولـت از برجـام چیـزی جـز
گرانـی اقلام ضـروری کـه بـرای زندگـی الزم
مـن کارگـر کـه بـه دلیـل
اسـت ،نبـوده و امثـال ِ
گرانـی بایـد شـرمنده زن و بچـه ام بشـم از ایـن
تدبیـر دولـت ضـرر کردیـم .اینـو بـه گـوش
طرفـداران دولت که از برجـام حمایت میکنن،
برسـونید.
•• در خصـوص ارائـه متـادون بـه داروخانـه هـا
بـرای توزیـع بیـن بیماران.منتظـر فاجعـه ای
بدتر از ترامـادول و زولپیـدم و کلونازپـام و هزار
داروی قاچـاق دیگـر باشـید.فاجعه ای ملـی
رقـم خواهـد خورد.گویـا وزارت بهداشـت کال
سلامت مـردم را بـه بـازی گرفتـه اسـت.
••ب ــان ــه ــای ــت تـــأســـف ط ــب ــق آمـــارجـــدیـــد
تکا ندهنده۱۱میلیون دختر و پسر مجرد در
کــشــوروجــوددارد!ازآن جایی که این جریان
سرانجام نیک وخیری ندارد،امیدوانتظارویژه
می رود مسئوالن محترم تدابیری بیندیشند
وتصمیماتی بگیرند تااین دستورواجب الهی
درجامعه اسالمی رونق بگیردواین گرانی ها
ذره ای باعث دلسردی ویأس جوانان نشود.
••ایـن اشـعار ناقـص چیـه شـهرداری روی
بیلبوردهـا بـه نمایـش گذاشـته؟ شـعر هـا تکـه
تکه شـده و هـر قسـمتی از آن روی یـک بیلبورد
چـاپ شـده کـه اصلا مفهومـی نـدارد وزیبـا
نیسـت .
•• دخترم بـرای جـواب یـک نامـه  ۴۵بارمسـیر
چنـاران تـا مشـهد و برعکـس را درمـدت
چهـار مـاه طـی کـرده امـا هنـوز هـم دانشـگاه
علـوم پزشـکی کارش را انجـام نـداده .آیـا ایـن
اکـرام اربـاب رجـوع اسـت یـا کاغذبـازی بـی
سروسـامان؟
••آقای رئیـس جمهـور! خانـواده کمیتـه امداد
صـد در صـد از کارافتـاده و اکثـرا مریـض و
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سـالمند و مسـتضعف واقعـی هسـتند .آیـا حق
ندارنـد یـک وام بـا ضمانـت یارانـه وحقـو ق بـه
عنـوان تسـهیالت دولتـی بگیرنـد ،بـرای پـول
پیش خانه اجاره ای؟ شـما را به خدا یک بارهم
بـه یـاد ایـن بیچـاره هـا و درمانـدگان جامعـه
باشـید .آخـه ایـن بیچـاره هـا ضامـن از کجـا
بیارنـد تـا دردشـان اندکـی کـم شـود؟
•• هموطن عزیزی که تا االن توی خواب بودی
وتازه از خواب بیدارشدی! این که بعد اجرای
برجام توانستیم آمریکا را در جهان منزوی کنیم
خیالی پوچ و واهی و دروغی بسیار مضحک
است که طرفداران برجام به خورد شما دادن.
••دیـروز بـرای یـه دردی رفتـم پزشـک عمومی
و گفـت بـرم جـای متخصـص .زنـگ زدم امـا
منشـی بـرای شـش مـاه بعـد نوبـت میـده .بـه
متخصـص دیگـری زنـگ زدم اون هـم همیـن
طـور هسـت .واقعـا از ایـن همـه ظلـم بـه مـردم
زبونـم بنـد اومـده.
•• پشت پرده توزیع متادون در داروخانه ها
چیست؟ چه کسانی از این موضوع نفع می برند؟
بسیاری از بیماران معتاد و آبرومند مشکالتی
دارند که باید توسط پزشک ویزیت شوند.
•• برای بسیاری از افراد استفاده از توالت های
سـنتی در بیـن راه هـا مشـکل اسـت چـه خـوب
است که در سرویس های بهداشتی بین راهی
توالـت فرنگـی بیشـتری سـاخته شـود تـا افـراد
سـالخورده دچـار زحمت نشـوند.
••شـمایی کـه مـی گوییـد دسـتاورد برجـام
منـزوی شـدن آمریکاسـت ،مگـر هـدف برجـام
ایـن بـود؟ هـدف برجـام رفـع تحریـم هـا در
گشـایش اقتصـادی و مبـادالت بانکـی بـود کـه
هیـچ کدام بـا بـی تدبیـری سیاسـت خارجی ما
محقـق نشـد.
••چطور می شـود که وقتی از یک مدیر بپرسی
چـرا بـه یـک نفـر امتیـازی رو دادی ولی بـه فرد
دیگـری نـدادی ،ایـن قـدر احسـاس امنیـت
کند که واضـح بگویـد از اختیـارات مدیریتی ام
اسـتفاده کـردم و به کسـی ربطـی نـدارد! انگار
نـه انـگار کـه کشـور مـا اسلامی اسـت و قوانین
بایـد در چهارچـوب شـریعت و قانـون اساسـی
تفسـیر شـود .مگـر در هـر دوی ایـن هـا اصـل
عدالـت و پاسـخ گویـی وجـود نـدارد؟ اگـر آمـار
بگیریـد پاسـخگونبودن در قبال عملکـرد خود
توسط مسئوالن نسـبت به مردم و کارکنان زیر
دسـت یک رفتـار شـایع اسـت.

هفتمین گفت وگوی تلفنی روحانی و ماکرون در کمتر از 3ماه
رئیس جمهور:با نهایی شدن توافقات با اروپا آماده بازگشت به تعهدات برجامی هستیم

رئیس جمهور با بیان این که جلسه ایران و 5+1
تنها زمانی امکان پذیر است که تحریمها برداشته
شود ،افزود :در صورتی که توافقات با اروپا نهایی
شود ،آماده ایم به تعهدات برجامی برگردیم .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالموالمسلمین دکتر حسن روحانی
عصر دیروز در هفتمین تماس تلفنی در سه ماهه
اخیر با رئیس جمهور فرانسه با بیان این که آمریکا
با خروج از برجام به عنوان یک توافق چندجانبه
بین المللی ،از انجام تعهداتش طفره رفته است،
تاکید کرد :از دیدگاه دولت ،مجلس و مردم ایران
در شرایطی که تحریمها باقی باشد ،مذاکره
با آمریکا معنا و مفهومی نــدارد .دکتر روحانی
عصر دیروز اظهار کرد :در صورتی که توافقات
با اروپا نهایی شود ،آماده ایم به تعهدات برجامی
برگردیم و جلسه ایــران و  5+1نیز تنها زمانی
امکان پذیر است که تحریمها برداشته شود.
رئ ــی ــس جــمــهــور بـــا تــشــکــر از تــــاش هــای
رئــیــس جــمــهــوری فــرانــســه  ،ب ــه گـــام ســوم
ای ــران بــرای کاهش تعهدات برجامی اشــاره
و تــاکــیــد کــــرد :گـــام ســـوم ایــــران تــحــت نظر
آژانــــس بــیــن الــمــلــلــی انــــرژی اتــمــی اســـت و
در عین حــال قابلیت بازگشتپذیری دارد.
وی همچنین استحکام برجام و امنیت در آبراه

های جهان از جمله خلیج فارس و دریای عمان را
دو هدف عمده برشمرد و این را به نفع جهان و از
جمله اتحادیه اروپا و حتی آمریکا دانست .رئیس
جمهور با تاکید بر این که برجام فرصتی بزرگ
برای همگان بود تا در اقتصاد رو به توسعه ایران
مشارکت و سرمایه گذاری کنند ،گفت :اتحادیه
اروپا و به ویژه فرانسه ضروری است که نقش خود
را برای حفظ برجام به خوبی ایفا کنند .رئیس
جمهور فرانسه نیز در این تماس تلفنی با تشریح

اقدامات و مذاکرات فشرده کشورش با مقام
های آمریکایی دربــاره بسته جدید پیشنهادی
توافقات گفت :فرانسه به تال شهایش برای
اجــرای مفاد برجام و رسیدن به تفاهم ادامــه
میدهد .امانوئل ماکرون در این گفت و گوی
تلفنی ،اقدامات و برنامههای آینده کشورش را
برای تداوم مذاکرات و رسیدن به تفاهم ،تشریح
کرد .روسای جمهوری دو کشور همچنین توافق
کردند که به رایزنیهای خود ادامه دهند.

