
 عکس یادگاری
 با پلیس بد!

    آقای رئیس جمهور! آقای شمخانی! آقای ظریف! با مردم شوخی می کنید؟! و با 
فرانسه وقت تلف می کنید؟! میانجیگری فرانسه میان امریکا و ایران؟! اگر امریکا 
میان ایران و فرانس�ه میانجیگری کند، منطقی تر و پذیرفتنی تر اس�ت! فرانسه 
آ ن طور که خود آقای ظریف می گوید 11 تعهد برجام�ی دارد که هیچ یک را عمل 
نمی کند و اینس�تکس بازی آنها طبق آنچه امریکایی  ها پریروز لو دادند، نقشه و 
برنامه خود امریکاست. حاال شما با پلیس بد مذاکرات و با »امانوئل بون« فرستاده 

دون پایه رئیس جمهور فرانسه، چه صنمی دارید و چه برنامه ای و چه امیدی؟!
به نظر می رس�د خروج رس�می امریکا از برجام و خروج عملی اروپا از برجام 
بر گیجگاه ما کوبیده اس�ت که به جای رفتار منطقی و عقالنی، س�رگرم بازی 
و عکس ه�ای یادگاری ش�ده ایم. ما امروز ب�ه واقعیت گرایی بی�ش از هر چیز 
در مواجهه با نعش برجام احتیاج داریم و مس�ئله اول ای�ن واقعیت گرایی، از 

دست ندادن زمان است | همین صفحه

جایزه جهانی گوهرشاد به 8 بانوی نیکوکار ایرانی و خارجی اهدا شد

عکس یادگاری  با پلیس بد!

همزمان با هفتمین روز  از دهه کرامت مراس�م   ایران
اختتامیه چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد برگزار شد 
ای�ن روی�داد معرف�ی ش�دند.  برگزی�دگان  و 
در مراسم اختتامیه چهارمین دوره این رویداد فرهنگی که در 
تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، خانم   ها رباب زیدی 
مدیر جامعه الزهرا)س( لکنهو کشور هندوستان، یاسمین 
حسنات بانوی مبارز و مقاوم از کشور افغانستان، زینب عیسی 
همسر و مادر شش ش��هید از نیجریه، هال )رخسار( کی تی 
بانوی تازه مسلمان و مترجم صحیفه سجادیه از میانمار به 
عنوان برگزیدگان خارجی و ش��هناز عبادانی واقف و مدیر 
عامل مؤسسه خیریه محدث، سیده اعظم حسینی نویسنده 

و پژوهش��گر، بی بی فاطمه حقیرالس��ادات تولیدکننده دو 
محصول دانش بنیان و فعال در زمینه نانو و دکتر نفیسه ثقفی 
متخصص زنان و زایمان و فعال در حوزه عمرانی و پزشکی به 

عنوان برگزیدگان داخلی این جایزه معرفی شدند. 
در ادامه این مراس��م دبیر جایزه جهانی گوهرشاد با تشریح 
اقدامات دبیرخانه این جایزه اظهار کرد: این جایزه با هدف 
تجلیل از بانوان فرهیخته و نیکوکار سراس��ر جهان ذیل نام 
حضرت رضا)ع( و به نام یکی از خادمان این حضرت، به منظور 
استفاده از ظرفیت های آستان قدس رضوی در ترویج معارف 
قرآنی و مکتب اهل بیت)ع( و جریان سازی فرهنگی در زمینه 
نیکوکاری و مطالبه گری، هر سال از هشت بانوی فرهیخته و 

نیکوکار داخلی و خارجی تجلیل می کند. 

علی سروری افزود: بانو گوهرشاد، شخصیتی خیر، نیکوکار، 
علم دوس��ت، متدین، واقف، مدیر و مدبر بودند که عالوه بر 
موقوفات قابل توجه��ی که در کنار مضج��ع منور حضرت 
رضا)ع( بن��ا نهادند، اقدام��ات ارزش��مندی در عرصه های 

فرهنگی، اجتماعی و تمدن ساز از خود به یادگار گذاشتند. 
سروری در ادامه با اشاره به اینکه گستره مورد نظر در جایزه 
جهانی گوهرشاد تنها به موضوع وقف خالصه نمی شود، بلکه 
تمامی عرصه های  نیکوکاری را در بر می گیرد، تصریح کرد: 
مالک های هشت گانه این جشنواره ایثار و شهادت، مقاومت 
و بیداری اسالمی، جریان سازی فرهنگی و هنری، وقف و امور 
خیریه، خدمات عمرانی و پزش��کی، امور علمی، آموزشی و 

پژوهشی و حوزه مدیریت و کارآفرینی است. 
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آقای رئیس جمهور! آقای  شمخانی! آقای ظریف! با   سیاسی
مردم شوخی می کنید؟! و با فرانسه وقت تلف می کنید؟! 
میانجیگری فرانسه میان امریکا و ایران؟! اگر امریکا میان 
ایران و فرانسه میانجیگری کند، منطقی تر و پذیرفتنی تر 
است! فرانسه آ ن طور که خود آقای ظریف می گوید 11 تعهد 
برجامی دارد که هیچ یک را عمل نمی کند و اینستکس 
بازی آنها طبق آنچه امریکایی  ها پریروز لو دادند، نقشه و 
برنامه خود امریکاست. حاال شما با پلیس بد مذاکرات و با 
»امانوئل بون« فرستاده دون پایه رئیس جمهور فرانسه، 
چ�ه صنمی داری�د و چ�ه برنام�ه ای و چ�ه امی�دی؟!

به نظر می رسد خروج رس�می امریکا از برجام و خروج 
عملی اروپا از برج�ام بر گیجگاه ما کوبیده اس�ت که به 
جای رفتار منطقی و عقالنی، سرگرم بازی و عکس های 
یادگاری ش�ده ایم. ما امروز به واقعیت گرایی بیش از هر 
چیز در مواجه�ه با نعش برجام احتیاج داریم و مس�ئله 
اول ای�ن واقعیت گرای�ی، از دس�ت ندادن زمان اس�ت. 
یك روز پس از آنکه اتحادیه اروپا در بیانیه اي زیاده خواهانه و 
مضحك از جمهوري اسالمي ایران خواست که تصمیمات 
مغایر با تعهدات و توافق هسته اي )به زعم آنها( را متوقف کند، 
امانوئل بون، مشاور دیپلماتیك امانوئل ماکرون براي دومین بار 
به تهران آمد و با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دبیر شوراي 
عالي امنیت ملي کشورمان دیدار کرد. هرچند پاسخ جمهوري 
اسالمي ایران به این فرستاده روشن و صریح بود. اما آنچه از 
ماجرا به جهان مخابره می شود عکس مقام های بلندپایه ایران 
با فرستاده دون پایه پلیس بد برجام و پلیس خوب پسابرجام 
است.  »زمان انجام اقدامات یك طرفه به پایان رسیده و اجراي 
برنامه کاهش مرحله به مرحله تعهدات هس��ته اي، راهبرد 

غیرقابل تغییر ایران است.« 
سفر فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانس��ه به تهران پس از 
گفت وگوي تلفني یك شنبه ش��ب )15 تیر ماه( روحاني و 
ماکرون، رؤساي جمهور ایران و فرانس��ه و بعد از ورود ایران 
ب��ه گام دوم توقف برخي تعه��دات برجام��ي در 16 تیر ماه 
صورت گرفته است. پیش تر عباس عراقچي، معاون سیاسي 
وزیر خارجه درباره رفت و آمده��اي دیپلماتیك اروپایی ها 
گفته بود: » ما خواهان سفر نمایشي نیستیم. نه مي خواهیم 
که کسي نمایشي به ایران س��فر کند و نه نمایشي به جایي 
خواهیم رفت. خواهان سفرها و جلساتي هستیم که منجر به 

نتیجه و تصمیمي براي تصحیح وضع موجود در برجام شود.  
بنابراین اینکه حتماً کسي به ایران سفر کند یا حتماً ما سفري 
داشته باشیم في نفسه مطلوب ما نیست، مگر اینکه از این سفر 
نتیجه اي حاصل شود.«  سید عباس موسوي، سخنگوي وزارت 
خارجه نیز در نشست خبري خود درباره گام سوم گفته بود: 
» اگر طرف هاي مقابل به تعهدات خود عمل نکنند و همچون 
گذشته به گفتاردرماني اکتفا کنند، ایران گام سوم را محکم تر 

و قاطع تر برخواهد داشت.« 
   روحانی: راه دیپلماسی را باز نگه داشته ایم

رئیس جمهور اما در دیدار فرس��تاده مکرون تأکید کرد که 
هدف ایران اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام است و از هر 

تالشی در این جهت استقبال می کنیم. 
حسن روحانی عصر دیروز و در دیدار »امانوئل بون «  ترجیح 
داد  از آنچه فعالیت های آقای »امانوئل ماکرون « رئیس جمهور 
فرانسه خواند، استقبال و تشکر کند. روحانی گفت: »ایران 
کامالً راه دیپلماسی و مذاکره را باز نگه داشته است و امیدواریم 
طرفین برجام از این فرصت به خوبی استفاده کنند تا به نقطه 

مطلوب یعنی اجرای کامل برجام برسیم.« 
رئیس جمهور تأکید کرد: »هدف اصلی جمهوری اس��المی 
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 

برخواهد داشت.«
 »امانوئل بون « در این دیدار پیام کتبی ماکرون  رئیس جمهور 

فرانسه را تقدیم دکتر روحانی کرد. 
   انتقاد شمخانی از بی عملی اروپایی ها

دیروز اما »امانوئل بون« قبل از دیدار با رئیس جمهور ابتدا به 
دیدار شمخاني، دبیر شورای عالی امنیت ملي رفت. شمخاني 
در این دیدار ب��ا انتقاد از بي عملي کش��ورهاي اروپایي براي 
اجراي تعهدات شان در برجام و فقدان اراده کافي براي مقابله 
با اقدامات تخریبي امریکا در این توافقنامه چندجانبه اظهار 
داشت: »با توجه به عدم استفاده اروپا از فرصت یك ساله اجراي 
تعهدات یك طرفه از سوي ایران، تصمیم قاطع کشور ما اجراي 
تعهدات، متناسب با اقدام متقابل طرف هاي دیگر است و زمان 

انجام اقدامات یك طرفه به پایان رسیده است.« 
وي اج��راي برنام��ه کاه��ش مرحله ب��ه مرحل��ه تعهدات 
هس��ته اي را راهب��رد غیرقاب��ل تغیی��ر ای��ران برش��مرد 
و اظه��ار داش��ت: »ای��ن مس��یر در چارچ��وب بنده��اي 

 26 و 36 برج��ام ت��ا زم��ان تحق��ق کام��ل حق��وق ایران 
ادامه مي یابد.« 

دبیر شوراي عالي امنیت ملي سیاست فشار حداکثري امریکا را 
راهبردي شکست خورده دانست و تصریح کرد: »ایران در عمل 
اثبات کرده که در ابعاد اقتصادي، سیاسي و دفاعي توانمندي 
و ظرفیت مدیریت و مقابله با تنش ها و چالش هاي مختلف را 
دارد و با کشوري با این مشخصات نمي توان با زبان زور سخن 
گفت. امریکا امروز اس��تقالل اروپا را نیز به گروگان گرفته و 
کشورهاي اتحادیه اروپا باید براي دفاع از هویت و استقالل 

خود در برابر یکجانبه گرایي امریکا بایستند.« 
   حامل پیام امریکایی ها براي ایران نیستم

مش��اور دیپلماتی��ك رئیس جمه��وري فرانس��ه نی��ز در 
این دی��دار گف��ت: »من ب��ه عن��وان میانج��ي ب��ه ایران 
 نیامده ام و حام��ل هیچ گونه پیام��ي از س��وي امریکا براي

 تهران نیستم.« 
امانوئل بون با تأکید بر آگاهي فرانسه از قدرت تاب آوري ایران 
در برابر فشارهاي مختلف که طي ۴۰ سال گذشته و عبور از 
تحریم هاي مختلف به اثبات رسیده اس��ت، افزود: »با وجود 
میل، اراده و اقدامات امریکا، قدرت، نف��وذ و جایگاه ایران در 
2۰ سال گذش��ته در معادالت منطقه اي و بین المللي رشد 
قابل توجهي داشته است. امانوئل ماکرون به دنبال دستیابي 
به ابتکارات مشترک براي ایجاد آتش بس در جنگ اقتصادي 
امریکا علیه ایران بوده و معتقد است که این اقدام به کاهش 

تنش هاي رو به تزاید در منطقه منجر خواهد شد.«
 مشاور رئیس جمهور فرانس��ه ادامه داد: »با توجه به نقش و 
اثرگذاري غیرقابل انکار ایران در منطقه، پاریس عالقه مند به 
تداوم گفت وگو و همکاري با ایران براي مدیریت بحران هاي 

جاري در سوریه، یمن، عراق و لبنان است.« 
   موضع ایران کامال مشخص  است

ظریف روز گذش��ته و در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: »موضع ما کاماًل مش��خص اس��ت 
و جمهوري اس��المي ایران بر اس��اس برجام عم��ل کرده و 
این مش��کل خود اروپایي هاس��ت که آمادگي ندارند براي 
امنیت خودشان هزینه کنند. مشکل اصلي شان امریکاست 
 که از برج��ام خ��ارج ش��ده و باید بیاین��د این مش��کل را 

حل کنند.« 
تا لحظه تنظیم این گزارش خبر گفت و گوی ظریف با فرستاده 

مکرون منتشر نشد. 


