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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره آماده برقراری 
روابط برادرانه و دوستانه با همه کشورهای اسالمی بویژه همسایگان است، گفت: 
هدف اقدامات قدرت های بزرگ بویژه آمریکا در این منطقه، چیزی جز ایجاد تفرقه 
و خالی کردن خزانه کشورهای اسالمی و منطقه نیست و کشورهای ساحلی خلیج 

فارس در کنار هم می توانند امنیت و ثبات منطقه را حفظ کنند.
به گزارش ایسنا،  حسن روحانی دیروز در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه تمام 
شعارهایی که درخصوص ائتالف جدید در منطقه خلیج فارس و دریای عمان داده 
می شود، ظاهری و غیرعملی است، گفت: بی تردید هر مقدار از این شعارها هم 

عملی شود، کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد.
رئیس جمهور خطاب به کشورهای ساحلی خلیج فارس، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران در کنار کشورهای ساحلی این خلیج تاریخی آماده است امنیت 

منطقه را حفظ کند، همانطور که در طول تاریخ این کار را انجام داده است.
رئیس جمهور طرح ادعاهایی که رژیم صهیونیســتی می خواهد در امنیت 
منطقه حضور داشته باشد را سخنان پوچ توصیف کرد و گفت:  پاسخ به این ادعاها 
روشن است، اسرائیلی ها اگر می توانند همانجایی که هستند امنیت خود را حفظ 
کنند! گر چه آنها هر جا که حضور داشتند، ناامنی، کشتار و ترور ایجاد کردند و 
عامل اصلی تروریزم ، جنگ و کشتار در این منطقه صهیونیست ها و رژیم غاصب 

اسرائیل است.
روحانی تصریح کرد: نباید کسی به دام چنین حرف ها و ادعاهایی بیافتد که 

پایان آن برای همه روشن است.
روحانی انجام مذاکرات و تبادل نامه ها بین ایران و عراق را بسیار حائز اهمیت 
توصیف کرد و گفت: البته در اینکه به نامه اول صدام جواب بدهیم و تشخیص اینکه 
این نامه واقعاً از طرف صدام بوده است و حتی اینکه اساساً مکاتبه با صدام چقدر 
مفید است، روند بسیار پیچیده ای داشت؛ اما به هر حال از این شرایط عبور کردیم 
و اگر آن اقدامات انجام نمی شد، بدون تردید شرایط آنگونه که شاهد بودیم، رقم 
نمی خورد. انجام آن مکاتبات باعث شد که صدام در نامه پایانی قرارداد 1975 را 

بپذیرد و از سوی دیگر اعالم کند که تمام اسرا را آزاد می کند.

رئیس جمهور افزود: البته در اینکه صدام حاضر است یکطرفه تمام اسرای ما 
را در حالی که هنوز اسرای آنها را در اختیار داریم، آزاد کند، تردید داشتیم اما وقتی 
دالورمردان کشورمان و بویژه سیدآزادگان مرحوم ابوترابی فرد بعد از سال ها زجر 
و شکنجه به کشورمان بازگشتند روز بسیار شادی  آفرین برای همه مردم ایران بود.

روحانی خاطر نشان کرد: در مرحله بعد از مذاکرات توانستیم نظر سازمان ملل 
و دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل را در اینکه عراق آغازگر جنگ بود، جلب 
کنیم و پیروزی هایی که از لحاظ سیاسی به دست آوردیم، نشان دهنده تحرک 
عمیق و حساب شده همه ارکان کشور در این مسأله مهم بود و این نمونه و الگوی 
بسیار خوبی است که اگر بخواهیم مسایلی را حل و فصل کنیم، باید همه ارکان 
قدرت در کنار هم قرار بگیرد و همه با هم باشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی 
با مذاکره و گاهی با ایستادگی و مقاومت بایستی مسیر و راه خود را تا پیروزی نهایی 
ادامه دهیم، به موضوع برجام و کاهش تعهدات کشورمان در این زمینه اشاره کرد و 
گفت: آمریکایی ها در روزهای اخیر به عظمت بخش دیگری از برجام پی برده و تازه 
فهمیدند که با ادامه برجام سال آینده همه تحریم های تسلیحاتی برداشته می شود 
و ظاهراً براساس زمان سنجی که در اتاق خود گذاشته اند، متوجه این موضوع شده 

اند که سه سال بعد از آن هم تمام تحریم ها لغو می شود.
روحانی تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده آن است که وقتی در این موضوع 
همه با هم تصمیم گرفتیم و پیش رفتیم موفقیت های خوبی به دست آوردیم که 

هر روز دشمنان به ابعادی از آن آگاهی پیدا می کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه یکســال صبر راهبردی پیش گرفتیم و چون به 
نتیجه مطلوب نرسیدیم، ایجاد توازن در تعهدات برجامی را در دستور کار قرار 
دادیم، اظهار داشت: برای اینکه تعهدات متوازن باشد، کاهش تعهدات خود را آغاز 
کردیم، ضمن اینکه در کنار آن مذاکرات را هم ادامه می دهیم. همواره معتقد بوده و 
هستیم که هیچ وقت نباید از تعامل و مذاکره فرار کنیم. البته باید محیط آن مساعد 
باشد و طرف مقابل به مذاکره و حل و فصل مسایل معتقد باشد. در این صورت اگر 
همه شرایط مناسب بود، همیشه دنبال تعامل با دنیا و مذاکره با طرف مقابل برای 

اهداف خود هستیم.
روحانی هدف اصلی مذاکره، تعامل، تقابل و فراز و نشــیب هایی که در روند 
گفتگو وجود دارد را حفظ و تقویت منافع ملی و مصالح کشور توصیف کرد و گفت: 
ایستادگی، مقاومت، مذاکره، اخم و لبخند همه ابزاری است برای اینکه ما را به 
هدف نهایی برساند. لذا از کاهش تحریم ها به دنبال هدف بزرگتری هستیم که البته 
برخی نسبت به این موضوع برداشت اشتباهی داشته و تصور می کنند از تعامل به 
نتیجه  نرسیده و راه جدیدی انتخاب کرده ایم در حالی که همیشه به دنبال تعامل 
بوده و هستیم و به همین دلیل است که از برجام خارج نشده و کاهش تعهدات به 
صورت مرحله ای برنامه ریزی کردیم. رئیس جمهور کاهش تعهدات به صورت 
مرحله ای را اقدامی بسیار هوشمندانه و عاقالنه دانست و گفت: همه سران کشورها 
بعد از تحریم اخیر آمریکا در اردیبهشت سال گذشته از اینکه ایران مسیر عاقالنه و 
درستی را در مواجهه با آن انتخاب کرده است، از نظام و دولت ایران تجلیل کردند.

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت:

تامین امنیت خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی ندارد

 واعظی از معرفی وزیر آموزش و پرورش 
تا نیمه اول شهریور خبر داد؛

پای یک زن به کابینه 
باز  می شود؟

سياست 2

در حالی کــه بیش از یک ماه از اســتعفای محمــد بطحایی، وزیر 
سابق آموزش و پرورش به بهانه کاندیداتوری برای انتخابات مجلس! 
می گذرد، دیروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه 
جلسه هیأت دولت اعالم کرد که »وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از 
بین 6 گزینه پیشنهادی تا نیمه اول شهریور معرفی می شود«؛ وزیری 

که بسیاری امیدوارند زن باشد.
دو دولت اول و دوم روحانــی، به رغم تمام وعده و شــعارها درباره 
به کارگیری زنــان تا این لحظــه در به کارگیری یک وزیــر زن ناکام 
بوده است. تا اینجای کار که چهل ســال از انقالب اسالمی می گذرد، 
تنها رئیس جمهوری که موفق به داشــتن یک وزیر زن شــد محمود 
احمدی نژاد بــود که مرضیه وحیــد دســتجردی را متصدی وزارت 
بهداشــت کرد؛ هرچند که به باور بســیاری حضور او تجربه موفقی 
نبود اما به هــر حال برای روســای جمهور فارغ از عملکــرد وزیر زن 
مربوطه، داشــتن یک وزیر زن، کمک به باورپذیرتر کردن ژست های 
 برابری جنســیتی و باز کردن فضا برای حضور زنــان در کابینه های

 مردانه است. 
حاال که شش سال از دو دولت روحانی گذشــته و دو سال تا پایان 
حضور او در پاستور باقی مانده است، اســتعفای بطحایی، زمزمه های 
حضور یک وزیر زن در این دو ســال را مطرح کرده است. گزینه های 
محتمل برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در ابتدا سه مرد بودند؛ 
علی زرافشان، معاون وزارت آموزش و پرورش، داوود محمدی، نماینده 
تهران در مجلس و عضو کمیســیون آموزش مجلس و جواد حسینی، 

سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش...

روحانی در جلسه هیات دولت:

تامین امنیت خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی ندارد
همين صفحه

شهرنوشت 6

تمایل زوج های ایرانی به فرزندآوری کم و کمتر می شود

الگوهای یک تغییر الگو


