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رئیس جمهور تاکید کرد که ایران کامال راه دیپلماسی و مذاکره را باز 
نگهداشته است، هدف ایران اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام است 

و از هر تالشی در این جهت استقبال می کنیم.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی عصر دیروز و در دیدار »امانوئل بون«، 
مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانســه، ضمن قدردانی و استقبال از 
فعالیت های آغاز شده توسط »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه 
و همچنین پیام وی، گفت: امیدواریم طرفین برجام از این فرصت بخوبی 

استفاده کنند تا به نقطه مطلوب یعنی اجرای کامل برجام برسیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: هدف اصلی جمهوری اسالمی ایران این است 
که تعهدات قید شده در برجام از سوی طرفین آن به طور کامل اجرا شود 
و چنانچه طرفین به تعهدات خود عمل کنند، ایران هم گام های جدیدی 

در تکمیل تعهدات خود بر خواهد داشت.
»امانوئل بــون« در این دیدار پیام کتبــی »امانوئل مکرون« رئیس 

جمهوری فرانسه را تقدیم دکتر روحانی کرد.
بریتانیا تبعات توقیف نفتکش ایرانی را بعدا درک خواهد کرد

رئیس جمهور همچنین  اقدام انگلیس در توقیف کشــتی نفتکش 
کشورمان را بسیار کودکانه، سخیف و اشــتباه توصیف کرد و گفت: به 
انگلیسی ها گوشزد می کنم که شما آغازگر ناامنی هستید و تبعات آن را 

بعداً درک خواهید کرد.
حسن روحانی دیروز در جلســه هیأت دولت، افزود: همه باید تالش 
کنیم که در سطح جهان، خطوط کشــتیرانی از امنیت کامل برخوردار 
باشند. انگلیسی ها آغازگر ناامنی در دریا هستند و امیدواریم این کار را 
ادامه نداده و تکرار نکنند؛ چرا که تکرار آن موجب ناامنی در جهان شده و 

به زیان همه خواهد بود.
دشــمن به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه اســت و از این رو به فضای 
کشورمان تجاوز کرد که البته با پاسخ قاطع مواجه شد و از سوی دیگر به 
طور نیابتی، کشتی نفتکش ایرانی را توقیف کردند که کار بسیار سخیف 

و غلطی انجام دادند.
روحانی خاطرنشان کرد: انگلیسی ها در آب های سرزمینی اسپانیا به 
ناروا این کشتی را توقیف کردند در حالی که خودشان در این سرزمین و 
منطقه جبل  الطارق اشغالگر هستند چرا که این سرزمین متعلق به اسپانیا 
است و دولتی اشغالگر که به ناروا در این منطقه حضور دارد این کار سخیف 
را انجام داده اســت و این در حالی است که مردم اســپانیا هم از این کار 

انگلیس اعالم انزجار دارند.
روحانی ادامه داد: البته ممکن است انگلیسی ها به دستور آمریکا و یا 
آنچه که گروه »ب« نامیده می شود این کار را کرده باشد که البته باز هم 
اقدام غلط و اشتباهی است. ضمن اینکه می دانیم که در داخل انگلستان 

شرایط انســجام ندارد و به هم ریخته اســت و دولت و پارلمانی به طور 
منسجم وجود ندارد اما در عین این سراسیمگی و به هم ریختگی، توقیف 

نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تحرکات اخیر آمریکا 
را حکایتی جالب و خنده آور توصیف کرد و گفت:  تحرکات امروز آمریکا، 
حکایت آدمی است که با دست پس می زند و با پا پیش می کشد. آمریکایی 
ها از یک طرف برجام را یک توافق بسیار بد و به تعبیر خودشان بدترین 
توافق می دانند و بدون هیچ بهانه ای از آن خارج می شوند و از طرف دیگر 
وقتی ایران برخی از تعهدات خود را کاهــش می دهد، همگی از آن ابراز 
نگرانی می کنند در حالی که باید از آمریکا نگران بود که کل برجام را زیر 

پا گذاشته است.
روحانی خاطرنشــان کرد: آنها درخواست جلســه فوق العاده برای 
شورای حکام دادند که چرا ایران برخی از تعهدات برجامی را کنار گذاشته 
است و این داستان خنده آوری اســت که امروز آمریکایی ها آن را انجام 
می دهند که کمتر می توان در تاریخ سیاســی جهان سراغی از اینگونه 

اقدامات گرفت.
رئیس جمهور افــزود: آنها دلیلی برای عدم غنی ســازی ایران اعالم 
نمی کنند و صرفاً می گویند کار بدی اســت و یا اینکه هدف ایرانی ها بد 
است. اما نمی توانند بگویند که اگر کار بدی است چرا خودشان آن را انجام 
می دهند و تنها کشوری که در دنیا غنی ســازی بد انجام داده و از سالح 
اتمی استفاده کرده است، امروز نصیحت گر دیگران شده و خود را مصلح 

معرفی می کند.
روحانی تصریح کرد: آیا غنی سازی که منجر به ساخت سوخت رآکتور 
قدرت شده و نیازمندی های مردم را در زمینه شیرین  کردن آب و یا تأمین 
برق برآورده می سازد و موجب اقدامات پزشکی و تولید رادیوداروها برای 

درمان بیماری ها می شود و هزاران کاربرد صلح آمیز در زمینه علوم فناوری 
دارد برای ایران بد و برای دیگران خوب است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اروپایی ها هم از اینکه ایران برخی تعهدات 
خود را بر طبق برجام کنار گذاشته اظهار نگرانی می کنند، خطاب به آنان، 
گفت: شما نمی خواهد نسبت به ایران نگران باشید، نگرانی شما باید از 
آمریکا باشــد که کل این تعهد و برجام را زیر پا گذاشته و تمام تعهدات 

بین المللی را متزلزل کرده است.
روحانی تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایران در چارچوب برجام و 
توافق حرکت می کند و ساختارشکن نیســتیم و ساختار برجام را برهم 
نزدیم، ما 14 ماه به شــما فرصت دادیم و باز هم با اقدام جدید خود 2 ماه 
دیگر فرصت دادیم و اقدامات ایران کاماًل صحیح، درست و در چارچوب 

قانون است.
رئیس جمهور اضافه کرد: البته ممکن است برخی سلیقه دیگری در 
خصوص چگونگی اقدامات کشورمان داشته باشند که مثاًل چرا هیجانی 
و جهشی واکنش نشان نمی دهیم.  در مقابل اینها، مبنای ما این است که 
فضا و زمان الزم را برای حفظ برجام تا جایی که ممکن است نگه داریم چرا 

که می دانیم برای منطقه و جهان حائز اهمیت است.
روحانی تصریح کرد: عجله ای نداریم که با قــرارداد و توافقی که به 
معنای منطق و قدرت دیپلماسی ایران و توان مذاکراتی کشورمان در برابر 
قدرت های جهان است و توافقی که تمام قطعنامه های شورای امنیت را از 
بین برده و اتهام را از ایران رفع کرده و ما را بر صندلی مدعی نشانده و موجب 

انزوای آمریکا شده است، برخورد هیجانی داشته باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه حتی برجام تضعیف شده امروز از چنان 
قدرتی برخوردار است که سیاست خارجی آمریکا را متزلزل کرده است، 
خاطر نشان کرد: امروز همه به آمریکا و ترامپ ایراد می گیرند که چرا یک 

توافق مورد تأیید سازمان ملل را کنار گذاشته است.
روحانی با اشــاره به اینکه اســرائیلی ها به صراحت اذعان کردند که 
آنها به آمریکا فشــار آوردند که از برجام خارج شود، گفت: وقتی توافقی 
بدترین دشمن مسلمانان در منطقه یعنی صهیونیست ها را نگران کرده 
است، معلوم است که توافق قدرتمندی است و برجام یکی از افتخارات 
دیپلماسی ایران و در تاریخ سیاسی ایران هیچگاه فرصتی پیش نیامده 
بود که قدرت دیپلماسی خود را به رخ جهانیان بکشانیم و با این توافق این 

اتفاق مهم به وقوع پیوست.
رئیس جمهور با تأکید بــر اینکه امروز گام های مــا در زمینه برجام 
تدریجی، اما تصاعدی خواهد بود، گفت: نخستین هدف ما از این اقدام آن 
است که برجام حفظ شود و دیگران را به سیاست، منطق، اخالق، معاهده 

و قوانین بین المللی دعوت کنیم.

نشســت ویژه شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دیروز به درخواست 
آمریکا برای بررسی تحوالت اخیر در بحث 
غنی سازی ایران و کاهش تعهدات برجامی 
کشــورمان برگــزار شــد و نمایندگان 
کشورهای عضو شــورا در این جلسه به 
بیان دیدگاه کشورهایشان در باره برجام 

پرداختند.
یوکیو آمانــو، مدیــرکل آژانس، در 
ابتدای این نشست، ۳۵ کشور عضو را در 
جریان آخرین یافته های بازرســان قرار 
داد. آژانس پیشتر افزایش ذخایر و سطح 
غنی سازی از سوی ایران را تایید کرده بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای 
نیوز، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در این نشست، مدعی شد که 
واشنگتن به دنبال گفت وگو با ایران است. 
او در عین حال اتهامات پیشــین مقامات 
آمریکایی علیه کشــورمان را تکرار کرد 
و گفت که اقدامات اخیــر ایران در زمینه 
غنی ســازی اورانیــوم ورای تعهداتش، 

»باج گیری هسته ای« است.
جکی والکوت با قرائت بیانیه کشورش 
گفت: ایاالت متحده حاضر اســت بدون 
هیچ پیش شــرطی بــا ایــران گفت وگو 
کند و روابــط میان دو کشــور به حالت 
عادی بازگردد. نماینده آمریکا در آژانس 
که کشــورش با خروج از برجــام باعث 
ایجاد مشــکالت کنونی شــده است، در 
عین حال، مدعی شــد اقدامــات ایران 
 باعث ناامنــی در منطقه شــده و ایران را

 منزوی کرده است.
نماینده آمریــکا در آژانس همچنین 
گفت: سیاســت »لبه پرتــگاه« و »فنون 
اخاذی« ایــران هیچ کمکــی به کاهش 
تحریم هــای علیه تهــران نخواهد کرد. 

توسعه برنامه هسته ای ایران، تالشی برای 
اخاذی از جامعه بین المللی است.

جکی والکــوت از قدرت های جهانی 
باقیمانده در برجام خواست تا مشوق های 
اقتصادی در اختیار ایران نگذارند و افزود: 

نباید به »سوءرفتار« ایران »جایزه داد«.
وی تاکید کرد واشنگتن معتقد است 
که این توافق غیرموثر بوده اســت، ولی 
آمریکا »آماده انجام مذاکرات بدون پیش 

شرط« است.
ســه کشــور اروپایی طــرف برجام 
)انگلیس، آلمان و فرانســه( نیز در بیانیه 
خود در جلســه ویژه شــورای حکام، از 
»زحمات منصفانه و حرفــه ای« آژانس 
در نظارت بر برجام تشکر کردند. این سه 
کشــور همچنین بر لزوم پایبندی کامل 

ایران به برجام تاکید کردند.
در بیانیه این سه کشــور به »نگرانی 
عمیق« آنها در خصوص »عدم پایبندی 
ایران به برجــام و اقدامات آتی جمهوری 
اســالمی در خصوص کاهــش تعهدات 

برجامی« اشاره شده است.
انگلیس، فرانسه و آلمان با این ادعا که 
آنها برجام پایبند هستند، بار دیگر اعالم 
کردند که حمایت مداوم سه کشور از این 
توافق، به اجــرای کامل تعهدات برجامی 

ایران بستگی دارد.
آن ها همچنین خواســتار تغییر رویه 
ایران و عــدم اتخاذ اقداماتی بیشــتر در 
راســتای »تضعیف توافق هســته ای« با 

قدرت های جهان شدند.
نمایندگان سه کشــور اروپایی اعالم 
کردند کــه طرفین برجام برای بررســی 
مســئله کاهش تعهدات برجامی ایران، 
باید جلسه اضطراری کمیسیون مشترک 

برگزار کنند.

خبرخبر

روحانی پس از دریافت پیام کتبی رئیس جمهور فرانسه:

هدف تهران اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام است
 نماینده آمریکا در نشست شورای حکام آژانس

 بین المللی انرژی اتمی:

 آماده  مذاکرات بدون پیش شرط 
با ایران هستیم

 آیا تالش های دیپلماتیک فرانسه، 
آبی بر آتش تنش خواهد بود؟

ون  و نسخه  مکر
انجمادی برجامی

سياست 2

امانوئل بن، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه 
همانطور که قبال گفته شده بود، به ایران آمد و دیروز با علی 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام 
معظم رهبری دیدار کرد. او تقریبا 20 روز پیش نیز به ایران 
آمده بود اما حاال بعد از افزایش ســطح غنی سازی ایران و 
مکالمه تلفنی یک ساعته روحانی و مکرون به ایران آمده و 
گفته می شود این سفر او مکمل آن گفتگوی یک ساعته ای 
است که مکرون در آن به ایران اطمینان داده تمام تالش خود 

را برای بهبود شرایط خواهد کرد. 
مشاور امانوئل مکرون حاال به ایران آمده تا پیشنهادهای 
فرانســه برای کنترل تنش میان ایران و آمریکا و تبعات آن 
را ارائه کند. مکرون اخیرا با ترامپ نیز گفتگوی مفصلی در 
این باره داشته اســت؛ با این حال مشاورش دیروز در دیدار 
با شــمخانی گفت که نه میانجی است و نه حامل هیچ گونه 

پیامی از سوی آمریکا برای تهران. 
نه میانجی ام نه حامل پیام

او دیروز با اشاره به قدرت و نفوذ ایران در منطقه و آگاهی 
فرانسه از قدرت تاب آوری ایران در برابر فشارهای مختلف 
که طی 40 سال گذشــته و عبور از تحریم های مختلف به 
اثبات رســیده، گفت: امانوئل مکرون به دنبال دستیابی به 

ابتکارات مشترک برای ایجاد آتش بس در...

روحانی پس از دریافت پیام کتبی رئیس جمهور فرانسه:

هدف تهران اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام است
همين صفحه

همين صفحه 

 نماینده آمریکا در نشست شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی:

آماده  مذاکرات 
 بدون پیش شرط 

با ایران هستیم


