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سیاسی

راهپیمایی مردم تهران در اعتراض به خروج امریکا از توافق هستهای

به دنبال خروج آمریکا از برجام ،مردم تهران پس از نمازجمعه ،راهپیمایی برگزار کردند .به گزارش
ایلنا،در این راهپیمایی شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»« ،مرگ بر اسرائیل»« ،مرگ بر انگلیس»،
«مرگ بر آل سعود»« ،اهلل اکبر»« ،مرگ بر سازشکار»« ،نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا»« ،ما اهل
کوفه نیستیم علی تنها بماند» و ...سر داده شد .همچنین پرچمهای امریکا و اسرئیل و آدمک دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور ایاالت متحده امریکا از سوی راهپیمایان به آتش کشیده شد.

خبر ویژه

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1042جناب دکتر روحانی فرمودند مردم
نگرانی برای آینده کشور نداشته باشند.
آقــای رئیسجمهــور! ما از  40ســال
پیش تا حــاال نگرانی نداشــتیم همه
مشکالت را تحمل کردیم .ما از دشمنان
هــم نمیترســیم از دوســتان نــادان
در کشور دلخور هستیم که معلوم نیست
چه دسته گل دیگری به آب دهند)2/19( .
 -1005چرا وقتی رئیسجمهور به مشهد
رفت آقایان علمالهدی و رئیسی به دیدار
ایشان نرفتند؟ ()2/19
 -0843آفتــاب یــزد در تاریــخ 18
اردیبهشــت تیتری دارد با عنوان بنزین
بر آتش شــایعات بازار ارز .ظاهرا منظور
نوعی دفاع از دولت اســت .حاال که ارز
گران و پول کشــور و پــس انداز مردم
نصف شده نباید روزنامهها از دولت انتقاد
کنند .چرا که همین شــرایط هم زمان
احمدینژاد پیش آمد اگر وی اشتباهی
کرد دلیل این نمیشــود که ارزش پول
ملی نصف شود)2/19( .
 -0736خرابیهــای جنــگ در برخی
مناطق خرمشــهر و آبــادان و در غرب
کشور هنوز باقی است .با گذشت ماهها
از وقوع زلزله کرمانشاه تقریبا هیچ اقدام
موثــری در بازســازی ویرانیها جلوی
چشم مردم صورت نگرفت)2/19( .
 -0732اصولگرایان در روزنامه کیهان
و شــرکا به عــوض حمله بــه دولت به
خاطــر افزایش قیمت دالر بهتر اســت
اســامی افرادی را که دالرها را به خارج
میفرســتند و نــام آنها برای ایشــان
آشناست! و در این ســالها با ارتشاء و
سوءاستفاده از مقام به ثروتهای نجومی
رســیدند و باعث کمبود دالر شــدند،
منتشر نمایند)2/19( .
 -0731چرا میزان خودکشــی و طالق
در ایران باال رفته است .چرا در فقط یک
استان آذربایجان غربی چندین خودکشی
بین دانش آموزان اتفاق افتاده است .چرا در
مدارس ما برنامههای شادیبخش آن طور
که باید باشد وجود ندارد)2/19( .
 -0724یکی از عوامل منجر به خســارت
انســانها عبور خالف جهت ماشینها در
خیابانهاییکطرفهیابهعقبحرکتکردن
اســت .اگر پلیــس راهنمایــی به طور
میانگین هفتهای دو بار یک موتورســوار
در انتهای خیابان بگذارد حتما در کاهش
درگیری و تصادفات موثر است)2/19( .
 -0645زمانی که فقط  40درصد بودجه
کشور در اختیار ریاست جمهوری و دولت
باشد که اکثرا هم صرف دستمزد و حقوق
و یارانه میگردد اما بقیه بودجه در جاهای
دیگر هزینه میشود که در رفع مشکالت
اقتصادی کمک نمیکنــد ،اصولگرایان
نمیتوانند تمام مشکالت اقتصادی را به
گردن دولت بیندازند)2/19( .
 -0619حاال که آمریکا از جام خارج شد
وقت حمایت از آقای روحانی است باید
از او حمایت کنیم .نباید با کســانی که
مخالف دولت هستند همراهی کرد .باید
گفت روحانی حمایتت میکنیم .این را
تیتر کنید تا مخالفان بدانند)2/19( .
 -0617دیشب برای من مثل زمانی بود
که قرار بود برجام امضا شود .دل تو دلمان
نبود .اما کاش همه دســت به دست هم
دهیــم .اگر آقای روحانــی حقیقت را به
مردم بگوید همان مردمی هم که از آقای
روحانی دلخور هســتند نیز از او حمایت
میکنند .خداوند مملکتمان را از شــر
دشمنان نجات دهد)2/19( .
 -0615فکــر کنم برخــی روزنامهها و
کسانی که مخالف برجام بودند حاال کیف
و خوشحالی میکنند .ای کاش همه دست
به دست هم بدهیم کشور را درست کنیم.
مگر هند زمانی چنین مشکالتی نداشت؟
حاال اقتصاد خود را احیا کرده و روی پای
خود ایستاده)2/19( .
 -0451معلوم نیســت برخی مفسدین
اقتصادی ،کســانی که ســرمایه ملت را
برداشــته و از دســت قانون گریختند و
به خارج رفتند پشت آنها به چه کسانی
گرم بوده؟()2/19
-0448استادمحترمجنابابهریدرروزنامه
آفتاب یزد ضمن انتقاد دوپهلو از تدریس زبان
روسی به جای انگلیسی در مدارس آنجا که
باید میفرمودند این کار شدنی نیست به طور
استادانه آن را تایید نموده و فرمودند این کار
مدت الزم دارد یعنی شدنی است)2/19( .

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلیاین صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

بازدید رهبر انقالب اسالمی
ازنمایشگاهبینالمللی
کتابتهران

رهبر معظم انقالب اســامی روزگذشــته به
مدت یکساعت و نیم از سیویکمین نمایشگاه
بینالمللیکتابتهرانبازدیدکردند.دراینبازدید
که آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز حضور داشت ،حضرت آیت اهلل خامنهای
از  ۵۰غرفــه دیدن کردند و ضمن گفتوگو با
ناشران و شنیدن نکات و دغدغههای آنان در
جریان تازههای نشر قرار گرفتند.رهبر انقالب
اســامی پس از بازدید ،در سخنان کوتاهی،
کتاب و کتابخوانی را یکی از ضرورتهای زندگی
آحاد مردم بویژه جوانان دانســتند و افزودند:
نقش کتاب یک نقش بیبدیل اســت ،البته
بهترین کتابها ،کتابی اســت که انســان را به
سمت خداوند و ارزشهای واال و انقالبی هدایت
کند ،و امیدواریم کتاب جایگاه حقیقی خود
را در جامعه بیابد.
رهبر معظم انقالب اسالمی:

هر کس با اسالم انس بیشتری دارد،
خدمات اجتماعی او بیشتر است

بیانات رهبر معظم انقالب اســامی در دیدار
دســتاندرکاران کنگره بزرگداشت آیتاهلل
حاج شیخ غالمرضا یزدی (فقیه خراسانی) که
در تاریخ  ۳۰مرداد  ۹۶برگزار شــده بود ،در
محل این همایش در یزد منتشر شد.
رهبر انقالب اســامی در این دیدار با اشــاره
به برکات حضور آیتاهلل حاج شــیخ غالمرضا
یزدی در یــزد و حضور فعال آن عالم زاهد و
متقی در عرصه خدمات اجتماعی و کمک به
فقرای شــهر حتی فقرای یهودی و زرتشتی،
گفتنــد :اینگونه رفتارها و خدمات در دنیای
مادی امروز مهجور اســت و تنها دین اسالم
است که به پیروان خود میآموزد انسانها حتی
اگر به دین ما معتقد نباشند در خلقت شبیه
به ما و در سختیها نیازمند کمک ما هستند
و از هر کس که با اســام انس بیشتری دارد،
چنین خدمات و کمکهایی بیشتر سر میزند.
حضــرت آیت اهلل خامنهای بــا تأکید بر لزوم
انتقال این مفاهیم ارزشــمند به نســل رو به
رشد و معرفی شاخصهایی از زندگی بزرگان
مضر و اغواگر،
در مقابل حجــم انبوه تبلیغات ّ
افزودنــد :در مقابل صداهــای گمراهکننده و
تصویرهــای فریبندهای کــه در دنیای امروز
برای منحرفکردن نســل جوان وجود دارد،
خوشبختانه ظرفیت و امکان هدایت و رویش
نســل جوان نیز وجود دارد .به گزارش پایگاه
اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر
انقالب اســامی مهمترین وظیفه مسئوالن
فرهنگی را تقویــت روحیه انقالبی در جوانان
دانستند و با تأکید بر لزوم پشتیبانی از جریان
عظیم نیــروی انقــاب ،افزودنــد :نباید در
محیطهای دانشگاهی و فرهنگی ،جریان انقالبی
تضعیف ،و جریان مقابل آنها تقویت شود.

مکث
موسویان مطرح کرد

تشدید تخاصم آمریکا با ایران

سیدحسینموسویاندیپلماتپیشینکشورمان
دریادداشتیدربولتندانشمنداناتمیآمریکایی،
نوشت :ترامپ در سخنرانی ماجراجویانه خود
در مورد خروج از برجام به ادعاهای بیاساس
نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل استناد کرده
و مدعی نقض برجام توسط ایران شد .اما ترامپ
این واقعیت را نادیده گرفت که آژانس بینالمللی
انرژی اتمی و دبیرکل سازمان ملل متحد از ژانویه
 2016تاکنون مستمرا تأیید کردهاند که ایران به
تمامی تعهدات برجامی خود بهطور کامل عمل
کردهاست.درحقیقتترامپنهادهایبینالمللی
مسئول در مورد عدم اشاعه را خوار نمود ضمن
اینکه به نصیحتهای متحدان اروپایی خود هم
وقعی نگذاشت .ترامپ با خروج از برجام ،به شانس
عاریسازی خاورمیانه از سالحهای هستهای نیز
ضربه زد .زیرا که با منطقهای کردن اصول برجام
و شکل دادن همکاریهای منطقهای در زمینه
برنامه صلحآمیز هستهای بر اساس اصول برجام،
جهان میتوانست گام بلندی بهسوی عاریسازی
خاورمیانه از سالحهای هستهای بردارد .ترامپ
همچنین با این اقدام خود شانس بالقوه
همکاریهای بعدی بین ایران و آمریکا در مورد
سایر موضوعات خلع سالحی و نیز حلوفصل
بحرانهای منطقهای را از بین برد .مقام معظم
رهبری قبال اشاره کرده بودند که با اجرای درست
تعهدات برجام توسط آمریکا ،شانس گفتوگو در
مورد سایر مسائل به وجود خواهد آمد .بعد از
توافقهستهای،ایرانبهگفتوگوهایصلحسوریه
دعوت شد که از آن زمان به بعد پیشرفتهایی در
کاهش درگیریها مشاهده شده است .سخنرانی
ترامپ در مورد اعالم خروج از برجام ،در حقیقت
یک اعالن آشکار در مورد سیاست «تغییر رژیم»
در ایران بود .زیرا که او تصریح کرد ،با تمام ظرفیت
به تقابل آمریکا با ایران خواهد پرداخت .این رویه
شانسهرگونهتعاملدوکشوررانابودکردهوباعث
رادیکالیزه شدن سیاستهای ایران علیه آمریکا
خواهد شد .مسیری که ترامپ در پیش گرفته،
موجب تشدید تخاصمات با ایران است ،روندی
که میتواند هزینه آن بسیار گستردهتر از
هزینههایآمریکادرجنگعراقباشد/.ایسنا

پروانه سلحشــوری رییس فراکسیون زنان مجلس ،با
اشاره به آتش کشیدن پرچم امریکا در صحن مجلس
گفت :اخیرا شــاهد به آتش کشیدن پرچم امریکا در
صحن مجلس بودیم ،حال آنکه نمایندگان مجلس،
نمایندگان ملت هستند و اینگونه رفتارها این ذهنیت
را ایجاد میکند که مردم ایران با ملت آمریکا در تضاد هستند ،آن
هم در شرایطی که چنانچه پیشتر گفته شد ،اکثر آمریکاییها
مخالف خروج دولتشان از برجام بودند .وی ادامه داد :در گذشته
آفتابیزد-گروهسیاسی:تحوالتدرشبهجزیرهکره
همچنان با شتاب باالیی در حال شکل گیری
است .اگر تا چند ماه پیش ،از این منطقه تنها
خبر آزمایشهای موشکی و هسته ای کره شمالی
و رزمایشهای مشترک کره جنوبی و آمریکا
به گوش میرسید ،این روزها وضعیت متفاوت است.
بوی امید به صلح در شبه جزیره به مشام می
رسد .هنوز کسی نمیداند به یک باره چه شد
که رهبر کره شمالی که خاک ایاالت متحده را
تهدید به موشک پرانی می کرد و وعده هر یک
ماه یک آزمایش موشکی را میداد ،چگونه نرمش
نشان داده و نه تنها با رئیس جمهور کره جنوبی
دیدار کرد بلکه به زودی مقابل دونالد ترامپ
خواهد نشست .او اما گفته که سالح هسته ای
به دردسرش نمی ارزد و می خواهد توسعه اقتصادی
را برای کره شمالی تحقق بخشد .برای دست یابی
به مسیر صلح ،کرهایها پیش شرطهای مختلفی
را پذیرفته اند .سیگنالهای مثبتی که کیم جونگ
اون به جهان و واشنگتن می دهد حاکی از این
است که او مصمم است چهره کره شمالی را
تغییر دهد .از جمله اینکه آزمایشهای هسته ای
و موشکی خود را متوقف کرده و از تعطیلی
یکی از مراکز خود برای این آزمایشها خبرداده
است .عکسهای ماهوارهای جدید نشان میدهند
که احتماال کره شمالی گامهای نخست را برای
بستن پایگاه هستهای خود برمیدارد .عکسهای
ماهوارهای که از زمان نشست سران دو کره در
ماه گذشته میالدی گرفته شدهاند ،نشانگر کاهش
پیوسته شمار تاسیسات پایگاه آزمایشی هستهای
کره شمالی هستند .جفری لوییس ،رییس برنامه
شرق آسیا در مرکز مطالعاتی جیمز مارتین اظهار
کرد« :این دستکم نشانگر یک اقدام در استقبال از
مذاکراتصورتگرفتهدرخصوصمسئلهخلعسالح
کره شمالی است .لوییس با اشاره به این تصاویر
ماهوارهای که از سوی شرکت "پلنت لبز" تهیه
شده ،گفت :طی دو هفته گذشته ،پنج یا شش
ساختمان از این پایگاه تخریب شده است .روشن
است که اتفاقی در حال رخ دادن است! یکی دیگر
از سیگنالهایی که کره شمالی ارسال کرده در
واقع آزاد کردن سه نفر از اتباع ایاالت متحده است
که در کره شمالی زندانی شده بودند».
پولی پرداخت نکردیم

رئیس جمهوری آمریکا گفته است که بابت آزادی
سه تبعه آمریکایی در کره شمالی پولی به مقامهای
این کشور پرداخت نشده است .کنایه ای به دولت
اوباما که به زعم ترامپ برای آزادی چند تبعه ایاالت
متحده در ایران مبالغی را به تهران پرداخت کرد.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا گفت«:کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی بابت آزاد کردن
این سه تبعه آمریکا برای خودش و کشورش
کاری بزرگ انجام داده است .این افراد با احترام
از کره شمالی خارج شدند و ما بابت این مسئله
پولی پرداخت نکردیم ».او بر این مسئله تاکید کرد
که کیم جونگ اون "کاری درست" انجام داده و
این نشانهای از "حسن نیت" پیونگ یانگ پیش از
نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی در

نمایندگانیکهپرچمآمریکاراآتشزدندازروزاولمخالفبرجامبودند

شــاهد بودیم که مقام معظم رهبری برای جوانان
اروپایی و امریکایی نامه نوشــتند و به این اعتبار،
ایشان نشان دادند که به مردمان آن کشورها احترام
میگذارند .سلحشوری  ،نسبت به اقدام اخیر برخی
نمایندگان در آتش زدن پرچم امریکا ابراز تاســف
کردوگفت :دولت آمریکا بدعهدی کرد و اخالق را زیرپا گذاشت.
دولتمردان امریکایی همانطور که انتظار میرفت بدعهدی کردند
و سوءنیت شان را بار دیگر اثبات کردند ،شکی نیست .اما ما باید با

دیپلماسی پاسخ آنها را بدهیم ،نه اینکه با حرکات خارج از عرف،
از چارچوب اخالق خارج شویم.
به گزارش ایلنا ،وی تصریح کرد :ما با مردم امریکا دشمنی نداریم
و اینکه دوسوم این ملت از خروج دولت شان از برجام و بدعهدی
به یک توافق بینالمللی ناراضیاند ،دیگربار اثبات کرد که ملتها
همواره خواهان جهانی عاری از خشونت هستند و جالب آنکه در
ایران هم امروز همان کسانی پرچم آتش میزنند که از همان روز
تصویب برجام ،آهنگ مخالفت سردادند و پرچم را آتش زدند.

مکان و زمان دیدار رهبران آمریکا و کرهشمالی مشخص شد

تداوم سیگنالهای«اون»

| اگرچه کره شمالی درحال اجرای
پیش شرطها و ارسال سیگنالهای
مثبت است اما در برنامههای امریکا
نسبت به این کشور فعال هیچ تغییری
ایجاد نشده که نشان از نوع سیاست
خاص دونالــد ترامپ در مذاکرات
است .در واقع رئیس جمهور آمریکا
می خواهد تا دستیابی به توافق مورد
نظر هیچ نرمشــی را نسبت به کره
شمالی نشان ندهد .رزمایش بزرگ
هوایی آمریکا و کره جنوبی با هدف
تقویت توان تهاجمی دو کشــور از
دیروز در شبه جزیره کره آغاز شد

 12ژوئن سال جاری میالدی در سنگاپور تلقی
میشود .این سه نفر درحالی آزاد شدند که مایک
پامپئو وزیر خارجه ایاالت متحده برای دومین بار
به کره شمالی سفر کرده بود .مایک پامپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به کره شمالی
سفر کرد تا درباره دیدار آتی ترامپ با رهبر کره
شمالی گفتوگو کند اما موضوع شهروندان
آمریکایی زندانی در کره شمالی ،محور این نشست
بود و او توانست موافقت پیونگ یانگ برای آزادی
آنها را به دست آورد .زمانی که هواپیمای حامل
پامپئو و زندانیان آمریکایی در پایگاه هوایی اندروز
فرود آمد ،دونالد ترامپ که تا نیمههای شب برای
استقبال از آنها منتظر مانده بود شخصا به همراه
مالنیا ترامپ ،همسرش به استقبال آنها در فرودگاه
رفت .یکی از مقامات آمریکایی گفت«:به دالیل
پروتکلی هیچ یک از اعضای خانواده یا دوستان این
سه شهروند آمریکایی آزاد شده در فرودگاه اندروز
حضور نداشتند چراکه این شهروندان باید قبل از
رفتن به خانههایشان ابتدا تخلیه اطالعاتی شوند».
کیم دونگ چول ،یکی از این شهروندان آمریکایی
آزاد شده پس از فرود آمدن در فرودگاه اندروز به
رسانهها گفت« :آزادیام مانند یک رویا میماند.
ما بسیار خوشحال هستیم ».دونالد ترامپ نیز که
همراه همسر و معاون اولش به استقبال این سه
شهروند آمریکایی رفته بود ،به خبرنگاران گفت:
«این لطف رهبر کره شمالی بود که در آستانه
نشست برنامهریزی شده این سه مرد را آزاد کرد».
او افزود« :صریحا باید بگویم که فکر نمیکردیم این
اتفاق رخ دهد .این مسئله بسیار مهمی برای همه
ما بود تا بتوانیم این سه شهروند آمریکایی را از کره
شمالی خارج کنیم .میخواهم در اینجا از صمیم
قلب به خانواده اتو وارمبیر ،شهروند آمریکایی که

چند روز پس از آزاد شدن از کره شمالی جان
باخت ،ادای احترام کنم».
مثل برجام را نمی خواهیم

این اتفاق درحالی است که ترامپ از مشخص شدن
زمان و مکان دیدار خود با رهبر کره شمالی خبر داد.
هیچکس تصور نمی کرد که دونالد ترامپ و کیم
جونگ اون را رودرروی هم در میز مذاکره ببیند
اما حاال جهان منتظر یکی از مهمترین دیدارهای
رهبران جهان دست کم بعد از جنگ جهانی
دوم است .در همین حال به نقل از فاکس نیوز،
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه با
حضور در میان هوادارانش در ایندیانا بار دیگر با
انتقاد از برجام گفت :مذاکرات با کره شمالی یک
موفقیت بزرگ خواهد بود و اگر هم اینطور نباشد،
مهم نیست .ما یک بار دیگر توافقی مانند توافق
هستهای ایران که در آن جان کری (وزیر خارجه
اسبق آمریکا) به هر قیمتی به دنبال دسترسی به
توافق بود را امضا نمی کنیم .دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا در توئیت پنجشنبه شب خود
گفت که بسیار امیدوار است کاری مفید برای
توقف جاه طلبیهای اتمی کره شمالی در نشست
ماه آتی میالدی در سنگاپور صورت گیرد .ترامپ
در توئیت خود نوشت«:ما هر دو تالش میکنیم تا
لحظهای بسیار خاص را در صلح جهانی رقم بزنیم».
او پس از آزادی سه تبعه آمریکا از کره شمالی
و ورود آنها به ایاالت متحده ،این مطلب را در
توئیترش منتشر کرد تا راه را برای نشست دو جانبه
با کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی هموارتر کند.
پافشاری آمریکا بر فشار به کره شمالی

اگرچه کره شمالی درحال اجرای پیش شرطها
و ارسال سیگنالهای مثبت است اما در

درحالی که دونالد ترامپ بار دیگر اعالم کرده به دنبال توافقی جدید با ایران است

تکاپوی دیپلماتها از تهران تا برلین برای حفظ برجام

تصمیمهفتهگذشتهدونالدترامپبرایخروجایاالت
متحده از برجام شرایط جدید را در صحنه بین الملل
ایجاد کرده است .درحالی که تحریمهای آمریکا در
یک بازه  90روزه و  180روزه بازخواهد گشت،
زمزمههایی از اروپا به گوش می رسد که نشان
از مخالفت آنها از چنین تحریمهایی است .با
این حال معلوم نیست آنها چقدر بتوانند مقابل
واشنگتن بایستند .این درحالی است که فضای
تجاری در اروپا با ایران متفاوت است و بسیاری از
شرکتها در ایران دولتی یا شبه دولتی هستند .در
اقتصاد اروپا بخش خصوصی حرف اول را میزند.
حاال باید دید دولتهای اروپایی تا چه حد
بر حفظ برجام مصمم هستند و از آن مهمتر اینکه
شرکتهای اروپایی تا چه حد گوش به فرمان
دولتهای خود هستند .موضوع وقتی پیچیده تر
میشود که برخی از این شرکتهای اروپایی اساسا
شرکتی چند ملیتی قلمداد می شوند و سهامداران
امریکایی نیز بخشی از چنین شرکتهایی هستند.
با این حال رایزنیها در ابعاد مختلفی آغاز شده
است؛ از ترکیه گرفته تا فرانسه! حاال تکاپوها برای
حفظ این توافق بین مقامات ایران ،کشورهای
اروپایی و منطقه شدت یافته و این کشورها بر
تالش خود برای حفظ این توافق افزوده اند .در
این راستا حسن روحانی روز پنجشنبه در تماس
تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
با تاکید بر ضرورت ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی
دولت آمریکا ،گفت :آمریکاییها باید بدانند
که به راحتی و بدون پرداخت هزینه نمیتوانند از
توافقات و تعهدات بین المللی خود خارج شوند.
رئیس جمهور  ،ضمن اشاره به اینکه «برجام
توافق مهم بین المللی در راستای توسعه ثبات
و امنیت جهانی و پیمان عدم اشاعه سالحهای
هستهای است» ،اظهار کرد :جمهوری اسالمی
ایران به اذعان  ۱۱گزارش آژانس بین المللی انرژی
اتمی از ابتدا و به طور کامل به همه تعهدات خود
در برجام پایبند بوده و به آنها عمل کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در
این گفتوگوی تلفنی ،برجام را توافقی موفق
در جهان دانست و با تاکید بر ضرورت تالش
در راستای حفاظت از آن ،گفت :ترکیه تصمیم
دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام را نادرست

و اشتباه دانسته و به طور رسمی اعالم کرده که به
هیچ عنوان آن را نمیپذیرد.
انتقادات مکرون و مرکل

آلمان به عنوان بخش مهمی از برجام و یک قدرت
اروپایی که از مناسبات اقتصادی قابل قبولی با ایران
برخوردار است نیز در مسیر حفظ برجام تالشهای
خود را آغاز کرده است .رئیس جمهوری اسالمی
ایران در همین زمینه در گفتوگوبا «آنگال مرکل»
صدراعظم آلمان  ،با تاکید بر اینکه منافع تهران در
برجام باید بهطور دقیق و صریح ،مشخص و تضمین
شود؛ از اتحادیه اروپایی و بهویژه آلمان ،فرانسه و
انگلستان خواست در فرصت محدود ،موضع قاطع
خود را درباره چگونگی تامین و تضمین منافع
ایران در برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق،
اعالم کنند .حسن روحانی در تماس تلفنی آنگال
مرکل صدر اعظم آلمان تصریح کرد«:منافع ایران
در موضوعات و مسائل مهم مرتبط با برجام مانند
فروش نفت ،گاز ،پتروشیمی و روابط بانکی ،بهطور
روشن و صریح باید مشخص و تضمین شود».
صدر اعظم آلمان نیز در این تماس تلفنی با ابراز
تاسف از خروج آمریکا از برجام ،تاکید کرد«:موضوع
خروج آمریکا از برجام مشکلی است که ایجاد شده
اما باید با آن منطقی برخورد کرد و اتحادیه اروپا
همچنان به این توافق پایبند خواهد بود و از ایران
نیز درخواست دارد به آن پایبند بماند».
تعیین کننده دیپلماسی اروپا؟

در همین راستا «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور
فرانسه نیز در اظهاراتی که به عنوان کنایه به همتای
آمریکاییاش تعبیر شده ،گفت«:نمیتوان اجازه داد
که برخی کشورها فرمان دیپلماسی کشورهای اروپا
را به دست گیرند ».به نوشته خبرگزاری فرانسه،
او که در مراسم دریافت جایزه «شارلمانی» در
شهر «آخن» آلمان صحبت میکرد ،گفت« :اگر
اجازه دهیم که دیگر قدرتهای بزرگ ،برخی از
متحدان و دوستانمان ،در سختترین برهههای
تاریخمان ،خود را در موقعیت تصمیمگیری
برای دیپلماسی ما و امنیت ما قرار داده و کاری
کنند که ما در معرض خطرناکترین تهدیدات
قرار گیریم ،در آن صورت دیگر حاکمیتی نداریم».

او با بیان این که «نباید اجازه دهیم دیگران برای ما
تصمیم بگیرند» ،خطاب به حاضران گفت« :بیایید
ضعیف نباشیم؛ باید با حاکمیت اروپایی ،اروپا را به
یک قدرت ژئوپلتیکی ،تجاری ،زیست محیطی،
اقتصادی ،غذایی و دیپلماتیک بدل کنیم».در
همین نشست «آنگال مرکل» صدر اعظم آلمان
هم تأکید کرد که اروپا دیگر نمیتواند برای تأمین
امنیت به ایاالت متحده «متکی» باشد و باید خود
برای تأمین امنیت تالش کند.از سوی دیگر رجب
اردوغان و والدیمیر پوتین رؤسای جمهور ترکیه
و روسیه نیز حول موضوع خروج آمریکا از برجام
به صورت تلفنی گفتوگو کردند.اردوغان و پوتین
در این گفتوگوی تلفنی با اشتباه دانستن تصمیم
آمریکا برای خروج از توافق هستهای ،این توافق را
یک موفقیت دیپلماتیک شایسته حفاظت ارزیابی
کردند .این سخنان درحالی است که وزیر دارایی
فرانسهبالحنیشدیدترنارضایتیخودراازیکجانبهگرایی
ایاالت متحده نشان داده است .برونو مایر
گفت«:دولت این کشور در مذاکره با آمریکا به دنبال
معافیتهای تحریمی و طوالنی کردن دورههای
انتقال به وضعیت جدید برای شرکتهایی مانند
«رنو» و «توتال» است .پاریس ،در دراز مدت
به دنبال اقداماتی از طریق اتحادیه اروپا برای بهتر
کردن وضعیت «حاکمیت اقتصادی» خود است».
مایر که با رادیو اروپا صحبت میکرد گفت« :وقت
آن است که کشورهای اروپایی چشمهایشان را
باز کنند ».وزیر دارایی فرانسه گفت :این کشور
«برایمستقلماندنازایاالتمتحدهبهابزارهایمالی
جدیدی نیاز دارد ».او در بخش دیگری از این
مصاحبه گفت که کشورهای اروپایی نباید «بنده»
آمریکا باشند و از آنچه آمریکاییها میگویند،
پیروی کنند .مایر گفت« :آیا ما میخواهیم
بندههایی باشیم که خودشان را به آمریکا
میچسبانند و فقط از تصمیماتی که ایاالت متحده
میگیرد اطاعت میکنند؟ یا اینکه میخواهیم
بگوییم که ما هم منافع اقتصادی خودمان را داریم
و میخواهیم به تجارت با ایران ادامه دهیم؟»
تضمینهای قطعی برای بقاء برجام

معاون وزیر خارجه نیز دیپلماسی خود را با
همتای روس ادامه می دهد .سید عباس عراقچی

برنامههای امریکا نسبت به این کشور فعال هیچ
تغییری ایجاد نشده که نشان از نوع سیاست خاص
دونالد ترامپ در مذاکرات است .در واقع رئیس
جمهور آمریکا می خواهد تا دستیابی به توافق
مورد نظر هیچ نرمشی را نسبت به کره شمالی
نشان ندهد .رزمایش بزرگ هوایی آمریکا و کره
جنوبی با هدف تقویت توان تهاجمی دو کشور از
دیروز در شبه جزیره کره آغاز شد .رزمایش 'مکس
تاندر' که دو هفته طول می کشد در شرایطی
برگزار می شود که سران آمریکا و کره شمالی
برای خلع سالح هسته ای کره شمالی 22 ،خرداد
در سنگاپور با یکدیگر گفت و گو خواهند کرد.
خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی به نقل از بیانیه
نیروی هوایی این کشور آورده است که دستکم
 100فروند جنگنده از جمله هشت فروند جنگنده
رادارگریز 'اف  '22و شماری از بمب افکنهای
بی  52آمریکا و هواپیماهای جنگی اف  15در
این رزمایش شرکت کرده اند .این نخستین بار
است که این تعداد جنگنده رادارگریز در رزمایش
مشترک دو کشور به خدمت گرفته می شود .این
گزارش حاکی است که یکی از اصلی ترین اهداف
این رزمایش رساندن این پیام به کره شمالی است
که باید برای خلع سالح کامل هسته ای متعهد
باشد .کره جنوبی جنگندههای اف  51و آمریکا
نیز بمب افکنهای بی  52را از پایگاه نظامی خود
در گوام واقع در اقیانوس آرام به منطقه اعزام کرده
است .آمریکا و کره جنوبی در بیانیههایی تاکید
کرده اند که این بخشی از فشارها بر کره شمالی
است و افزوده اند که با این رزمایش توان رزمی
هوایی دو کشور از لحاظ فنی تقویت می شود.
عالوه براین تحریمهای بسیار شدیدی که ایاالت
متحده بر علیه پیونگ یانگ اعمال کرده نیز بدون
کمترین تعدیل درحال اجرا است.

| تحوالت میــان موافقان برجام
درحالی است که دونالد ترامپ گفته
به دنبال توافق جدیدی است که آن
را توافقی بهتر خوانده اســت .رئیس
جمهوری آمریکا گفت که به دنبال
توافق جدیدی با تهران است که برای
آمریکا و ایران بهتر باشد .ترامپ در
این باره گفت«:امیــدوارم بتوانم با
ایرانیها به توافق برســم ،یک توافق
خوب،یکتوافقعادالنهوتوافقخوبی
برایآنها،توافقبهتریبرایآنها
معاون وزیر خارجه  ،در دیدار با سرگئی ریابکوف
دیپلمات ارشد روسیه گفت :در صورت ارائه
تضمینهای قطعی از سوی سایر طرفهای
برجام نسبت به تامین منافع ایران و جبران آثار
خروج آمریکا از این توافق ،حفظ برجام ممکن
خواهد بود .در همین حال خبرگزاری کیودو
ژاپن به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داد
که وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی به
همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا روز سه شنبه در بروکسل وضعیت
برجام پس از خروج آمریکا را بررسی میکنند.
پس از خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ
وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بیانیهای
مشترک بر ادامه پایبندی خود به این توافق
بینالمللی تاکید کردهاند.
ترامپ به دنبال توافق بهتر!

تحوالت میان موافقان برجام درحالی است که
دونالد ترامپ گفته به دنبال توافق جدیدی است
که آن را توافقی بهتر خوانده است .رئیس جمهوری
آمریکا گفت که به دنبال توافق جدیدی با تهران
است که برای آمریکا و ایران بهتر باشد .ترامپ در
این باره گفت«:امیدوارم بتوانم با ایرانیها به توافق
برسم ،یک توافق خوب ،یک توافق عادالنه و توافق
خوبی برای آنها،توافق بهتری برای آنها.رئیس
جمهور آمریکا همچنین گفت :نمی توانیم به آنها
(ایران) اجازه دهیم سالح هسته ای داشته باشند.
ما باید بتوانیم وارد سایتهای آنها شویم و آنها را
بررسی کنیم .ما باید توانایی آن را داشته باشیم که
وارد پایگاههای نظامی آنها شویم و ببینیم آیا دروغ
می گویند یا نه».

