
یک استاد روابط بین الملل گفت: هرچند یکی 
از دالیل تنش در روابط ایران و آمریکا بحث خروج 
آمریکا از برجام و پیامدهای این خروج بوده است 
اما از طرف دیگر رابطه ایران و ســایر طرف های 
برجام در یک چهارچــوب دیگری جریان دارد؛ 
یعنی ما تعهدات اروپا را نبایــد به روابط ایران و 

آمریکا ارتباط دهیم. 
نوذر شفیعی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایلنا، در خصوص عدم وقوع اقدامی محسوس از 
سوی کشــورهای اروپایی باقی مانده در برجام 
در واکنش به ضرب االجل ایــران و ارتباط آن با 
موضوع میانجی گری برخی کشورها میان ایران 
و ایاالت متحده گفت: تالش های میانجی گری 
که از ســوی عراق، عمان یا ژاپن انجام می  گیرد 
مربوط به روابط ایران و آمریکا اســت؛ هرچند 
یکی از دالیل تنش در روابط ایران و آمریکا، بحث 
خروج آمریکا از برجام و پیامدهای این خروج بوده 
است. از طرف دیگر رابطه ایران و سایر طرف های 
برجام در یک چهارچــوب دیگری جریان دارد؛ 
یعنی ما تعهدات اروپا را نبایــد به روابط ایران و 

آمریکا ارتباط دهیم. 
وی ادامه داد: اتحادیه اروپا یا سه کشور آلمان، 
فرانسه، انگلیس و نماینده اتحادیه تعهد داده اند 
که در برجــام باقی می مانند و بــه برجام عمل 
می کنند. بنابراین راهکار مالی که ارئه شده در 
چهارچوب روابط ایران و اعضای اروپایی برجام 
است. سوال مهم برای ما این است که آیا اروپا تا 
مدت زمان دوماهه که ایران تعیین کرده و یک ماه 
آن هم رو به پایان است، قدم های جدی تری برای 
اجرایی شدن برجام برمی دارد، یا خیر که در این 

مساله دو متغیر حائز اهمیت است.
شــفیعی افزود: متغیر نخســت این است 
که آمریکایی ها گفته اند در برخــی حوزه ها با 
اینستکس مشکلی ندارند و خیلی اروپا را تحت 
فشــار قرار نخواهند داد و این یک پیام مثبت به 
ایران و اروپا اســت و نوعی همراهی را از ســوی 
ایاالت متحده هرچند بســیار کمرنگ شــاهد 

هستیم. مساله دوم این هم این است که تا یک 
ماه باقیمانده رابطه ایران و  آمریکا چگونه خواهد 
بود که این مســاله می تواند در اجرایی شــدن 
اینســتکس مهم تلقی شــود؛ یعنی اگر تنش 
میان تهران و واشنگتن اندکی کاهش پیدا کند، 
ابتکار عمل اروپا برای ادامه همــکاری با ایران 
هم گســترش پیدا می کند.   این اســتاد روابط 
بین الملل گفت: بنابراین مــا در حال حاضر در 
وضعیتی هستیم که دو موضوع تعهدات اروپا در 
برجام و تنش در روابط ایران و آمریکا از هم جدا و 
شرایط خاص خود را دارند اما در عمل بسیار روی 
هم تاثیرگذار هستند.  وی همچنین در ارزیابی 
اقدامات احتمالی طرف های اروپایی برجام در 
مدت باقی مانده و پیــش از مرحله دوم کاهش 
تعهدات ایران در چهارچوب توافق هســته ای 
گفت: بنده شخصا از جمله افراد خوشبین بودم 
که امروز بدبین شــده ام و فکر می کنم اتحادیه 
اروپا حداقل تا زمانی که تحت فشار آمریکا باشد، 
اقدام قابل توجهی در مــدت ضرب االجل ایران 
انجام نخواهد داد و اقدامات واشنگتن چشم انداز 
روشن اقدامات بعدی طرف های برجام را از بین 
برده است.  شــفیعی همچنین در رابطه با سفر 
نخست وزیر ژاپن به تهران و مساله میانجی گری 
این کشور میان ایران و ایاالت متحده گفت: در 
هر نوع میانجی گری مرحله نخست تالش برای 
جلوگیری از تصاعد بحران است؛ یعنی آنچه آقای 
شینزو آبه می خواهد انجام دهد یا برآیند کارهای 
وی تاکنون بوده، جلوگیری از افزایش سطح تنش 

میان دو کشور است. 
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دولت علت استعفای بطحایی را کاندیداتوری 
انتخابات مجلس اعالم کرد؛

ترک وزارت به 
هوای وکالت!

سياست 2

استعفای جنجالی آخوندی با آن استعفانامه مبسوط و مفصلش 
از حیث شفافیت جزو نوادر روزگار بود! و حاال هم استعفای ناگهانی 
محمد بطحایی که کج سلیقگی در پیدا کردن بهانه برای آن، او را 

آماج طعن و کنایه ها کرده است.  
تمام این استعفاها یک سناریوی مشترک دارند و آن اینکه ابتدا 
خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر مربوطه در گوشه و کنار منتشر 
می شود، بعد وزارتخانه مربوطه به شکلی دوپهلو تکذیب می کند، بعد 
چند نماینده مجلس تایید می کنند، چند نفر هم اظهار بی اطالعی؛ 
و خالصه درست زمانی که تعلیق به خوبی شکل گرفته است، نقطه 
اوج قصه اتفاق می افتد و اعالم می شود که ریاست جمهوری با استعفا 
موافقت کرده است! دیروز هم همین اتفاق تکرار شد. از دو روز قبل 
خبر استعفای بطحایی در توئیتر در سطور حدس و گمان  رسانه ها 
پیچیده بود و هر کس از ظن خود پر و بالی به این خبر غیررســمی 
می داد و خبری هم از اطالع رســانی دولت نبود. وزارت آموزش و 
پرورش صرفا به صورت دوپهلو آنچه در ســایت ها منتشر شده را 
تکذیب کرد اما جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس در صفحه توئیتری خود نوشت: »وزیر آموزش 
و پرورش به علت عدم همکاری هیأت دولت با ایشان در جهت حل 

مشکالت فرهنگیان استعفا داد.«...

اتحادیه آفریقا  عضویت سودان را در این نهاد تعلیق کرد

عربستان و امارات پشت پرده کشتار فجیع معترضان
جهان 5

رهبر معظم انقالب پس از اقامه نماز عید فطر 
مصلی امام خمینی )ره( با تاکید بر اینکه معامله قرن 
خیانت بزرگ به اسالم است فرمودند معامله قرن 

هرگز پا نخواهد گرفت.
به گزارش »انتخاب«، رهبر انقالب در خطبه های 
نماز عید فطر فرمودند عید ســعید فطر را به همه                 
برادران و خواهران نمازگزار و همه                 ملت ایران و به 
همه                 مسلمانان جهان و امت عظیم اسالمی تبریک 
عرض می کنیم. مسلمان از ماه رمضان با نورانیت 
خارج می شــود. ماه رمضان دل را نورانی می کند، 
زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. در حقیقت 
از شب قدر، انسان مؤمن روزه                دار، سال نوی را آغاز 
می کند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای او 
از سوی کاتبان الهی نوشته می شود. انسان وارد یک 
سال نو، مرحله                ی نو و در واقع یک حیات نو و والدت 
نو می شود. در راهی به حرکت در می آید، با ذخیره                ی 
تقوا این راه را طی می کند، در اثنای این راه هم مقاطع 
گوناگون برای تجدید خاطره و یادآوری مجدد برای 
او قرار داده                اند و روز عید فطر یکی از این مقاطع میان 
راه است. این روز را باید مغتنم شمرد. مقام معظم 
رهبری در ادامه یادآور شدند: یکی از دستاوردهای 
بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است؛ بازگشت به خدای 
متعال. در دعای شریف ابیحمزه                ی ثمالی میخوانیم: 
»و اجمع بینی و بین المصطفی و انقلنی الی درجة 
الّتوبة الیک«؛ ما را به درجه و مقام توبه برســان که 
برگردیم. از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخالق 
زشت برگردیم.حضور مردم در مراسم مذهبی در 
ایام ماه رمضان نعمت و ذخیره معنوی کشور است. 
ایشان اظهار داشتند: مبادا مســائل سیل زده ها 
را فراموش کنید، مســئوالن باید همچنان درباره 
رسیدگی به سیل زدگان نقاط مختلف کشور تمام 
همت خود را به کار گیرند ضمن اینکه باید با جدیت 
مشکالت مردم ســیل زده را پیگیری کرد. مقام 
معظم رهبری با تاکید بر اینکه معامله قرن خیانت 
بزرگ به اسالم است فرمودند معامله قرن هرگز پا 

نخواهد گرفت.
مهمترین بیانات ایشان به این شرح است:

در عظمت این روز همین بس که در نمازی که 
امروز خواندیم بارهای خدا را به حق این روز قسم 
می دهیم. تشکر قلبی می کنم از مردم ایران بخاطر 
حضور در راهپیمایی آخریــن جمعه ماه رمضان. 
شــاید برخی درک نکنند حضور مردم در اینگونه 
راهپیمایی ها چقدر در اراده ها و محاسبات دشمنان 
اثر می گذارد. همچنین الزم می دانم درود و رحمت 

الهی را طلب کنم برای شهدای واقعه 15 خرداد.
امسال دانش آموزان ما با وجود امتحانات روزه 

خود را گرفتند.
روی دیگر مــاه رمضان اقبــال عمومی برای 
مشارکت در خدمت رسانی به هم نوعان خود بود. 
مردم میلیاردها برای افطاری ساده کمک کردند. 
کمک به سیل زدگان نیز چشم گیر بود. اینها عادات 

اسالمی مبارکی است که رو به افزایش است
مسئولین مســائل مربوط به ســیل زده ها را 

فراموش نکنند باید جدی پیگیری شود.
مسئله فلسطین این روزها جزو مسائل درجه 
یک دنیای اســالم اســت خیانت برخی کشورها 

موجب شده صریحا علیه فلسطین خیانت کنند.
اجالس اخیر در بحرین با ضعف حکمای بحرین 
برای پیشــبرد اهداف آمریکایی است؛ هدف این 
اجالس این است که نقشه خباثت آلود آمریکا که نام 

معامله قرن گرفته را تحقق ببخشند.
معامله قــرن هرگز به توفیق الهــی پا نخواهد 

گرفت.
از کشورهای مسلمانی که بامعامله قرن مخالفت 
کردند، تشکر می کنیم. امیدواریم حکام بحرین و 

حکام سعودی بدانند پا در چه باتالقی گذاشته اند.

رییس جمهوری روسیه با تاکید بر پایبندی 
ایران به تعهدات هســته ای خــود، گفت که 
مساله موشــکی و اتمی باید به صورت مجزا 

بررسی شوند. 
به گــزارش ایلنا بــه نقــل از اینترفکس، 
»والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روســیه 
روز گذشته-پنجشــنبه- در دیدار با روسای 
رســانه های خارجی مســتقر در این کشور، 
گفت: »از نقطه نظر کنترل برنامه هســته ای، 
در حال حاضر ایران، تایید شــده ترین کشور 
در جهان است. این ســخنان بی پایه و اساس 
نیست. اینها چیزی است که آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی می گویــد. آنها مــدام از ایران 
بازرســی کرده و تاکنون حتی یــک بار هم 
 نشانه ای از نقض مفاد توافق هسته ای)برجام( 

کشف نکردند.«
این در حالی است که روز گذشته روسای 
جمهوری آمریکا و فرانســه توافق کردند که 
برای جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح 

هسته ای باید مذاکرات جدیدی انجام شود.

پوتین افزود: »از تحریم هــای ضدایرانی 
حمایت نمی کنیم. با متحدان و دوستان خود 
رایزنی می کنیم تا به آنهــا ثابت کنیم که باید 
اقداماتی انجام شــود تا زحمت های چندین 

سال مذاکره از بین نرود.«
وی همچنین مساله هسته ای ایران و برنامه 
موشکی کشورمان را جدا از هم دانسته و تاکید 
کرد این دو نباید با یکدیگر مقایسه شده و ربط 

داده شوند.
رییس جمهوری روســیه گفــت که ایران 
ماننــد هر کشــور دیگری حــق دارد از خود 

دفاع کند.
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والدیمیر پوتین:

 برنامه هسته ای و موشکی تهران 
ارتباطی به یکدیگر ندارد 


