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ایرنــا  -معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری
گفــت :اگــر قــرار اســت بــرای مانــدن در برجــام
کســی را راضــی کننــد بایــد مــا را راضــی کننــد چــون
ایــران بــه تعهــدات خــود پــای بنــد بــوده اســت .بــه
کســی کــه بــه تعهداتــش پــای بنــد نبــوده اســت
نبایــد جایــزه بدهنــد.
مجیــد تخــت روانچــی در گفــت و گــوی تفصیلــی
بــا خبرنــگار سیاســی ایرنــا درخصــوص اقــدام ترامــپ
بــرای تمدیــد و یــا عــدم تمدیــد تعلیــق تحریمهــای
ایــران طــی روزهــای آتــی گفــت :گمانــه زنــی هــای
مختلفــی وجــود دارد کــه آیــا ترامــپ لغــو تحریمهــا را
تمدیــد خواهــد کــرد یــا نخواهــد کــرد .بــا توجــه بــه
شــخصیت غیــر قابــل پیــش بینــی ترامــپ ،هیچکــس
نمــی توانــد بگویــد ترامــپ صــد درصــد لغــو تحریمها
را تاییــد و یــا صــد درصــد رد مــی کنــد.
وی افــزود :تحلیــل هــا در اروپــا و آمریــکا هــم حاکــی
از ایــن اســت کــه نمــی تــوان از االن مشــخص
کــرد ترامــپ چــه کار خواهــد کــرد ،البتــه فضــای
بیــن المللــی فضــای بســیار مثبتــی بــرای تــداوم
اجــرای برجــام اســت و نقدهــای جــدی هــم بــه
اجــرای تعهــدات آمریــکا وجــود دارد.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری ادامــه داد:
مــا هــم نقــد خــود را نســبت بــه بدعهــدی هــای
آمریکایــی هــا در اجــرای تعهداتشــان داریــم کــه
ایــن نقدهــا را هــم بــه صــورت شــفاهی و گاهــی
بــه صــورت مکتــوب و در نامــه هــای متعــدد آقــای
دکتــر ظریــف بــه خانــم موگرینــی ثبــت کــرده ایــم.
تخــت روانچــی اضافــه کــرد :اکثریــت قریــب بــه
اتفــاق کشــورهای دنیــا خواهــان تــداوم اجــرای
برجــام هســتند و تاکیــد دارنــد کــه برجــام بایــد
توســط همــه اعضــا اجــرا شــود و همــه طرفهــا بــه
تعهــدات خــود پــای بنــد باشــند.
وی خاطرنشــان کرد:مــا طبــق گزارشــات متعــدد
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــه تعهداتمــان
پــای بنــد بــوده ایــم ولــی آمریکاییهــا بدعهــدی
کــرده انــد و حتــی در دور اخیــر کمیســیون مشــترک
برجــام بــرای نخســتین بــار شــاهد بودیــم کــه همــه
اعضــای  5+1بــه صراحــت خواســتار اجــرای تعهــدات
آمریــکا شــدند.
ایــن دیپلمــات عالیرتبــه ایــران گفــت :ایــن تحــول
جدیــدی بــود چــرا کــه در گذشــته اعضــا معمــوال
نظــرات خــود را بــه طورغیــر مســتقیم مــی گفتنــد در
حالــی کــه در بیانیــه کمیســیون مشــترک اخیــر هــم
مشــخص اســت کــه نظــرات صریــح اعضــا چیســت.
تخــت روانچــی ادامــه داد:همــه ایــن اتفاقــات
نشــان مــی دهــد کــه آمریــکا و چنــد کشــور معــدود
همچــون رژیــم صهیونیســتی در یــک طــرف هســتند
و دنیــا در یــک طــرف ،و ایــن در تاریــخ بــی ســابقه
اســت.
وی بــا اشــاره بــه بــروز اختــاف نظرهــای جــدی
آمریــکا بــا شــرکا و متحدیــن نزدیکــش درخصــوص
برجــام اظهــار داشــت :در جلســه اخیــر شــورای امنیت
کــه بــه بهانــه ای عجیــب  ،آمریــکا تــاش کــرد از
مکانیســم شــورای امنیــت ســوء اســتفاده کنــد  ،دیدید
کــه آمریکایــی هــا موضوعــی مطــرح کردنــد کــه
اصــا ربطــی بــه برجــام نداشــت امــا اعضای شــورای
امنیــت حتــی نزدیکتریــن متحــدان آمریــکا تاکیــد
کردنــد کــه برجــام بایــد تــداوم داشــته باشــد.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری خاطرنشــان
کــرد :ایــن نشســت نشــان داد کــه آمریــکا بــه ویــژه
در عرصــه سیاســت خارجــی منــزوی شــده و در یــک
طــرف قــرار گرفتــه اســت و از جهاتــی دیگــر نشــان
دهنــده حقانیــت موضــع جمهــوری اســامی ایــران
اســت کــه خواهــان اجــرای تعهــدات همــه طرفهــا
اســت.
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قرار نیست به کسی که به تعهداتش عمل نمی کند جایزه بدهند
آمریکایی ها از سرعت عمل ما تعجب خواهند کرد

تخــت روانچــی گفــت :اینکــه آمریــکا طــی روزهــای
آینــده چــه کار خواهــد کــرد قابــل پیــش بینــی
نیســت بــا ایــن حــال مــا بــرای بدتریــن حالــت نیــز
آمادگــی داریــم نــه تنهــا در حــوزه سیاســی حتــی در
زمینــه اقتصــادی مــدت هاســت دولــت اقدامــات الزم
را در حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی و همکاریهــای
بیــن المللــی انجــام داده اســت.
وی یــادآور شــد:اگر ترامــپ و آمریــکا از برجــام
خــارج شــود عکــس العمــل مــا بــه ســرعت عملیاتــی
خواهــد شــد و آمریکاییهــا از ســرعت عمــل مــا
تعجــب خواهنــد کــرد.
معــاون پیشــین اروپــا و آمریــکای وزارت امــور خارجــه
گفت:حــدود یــک ســال اســت مــا آمادگیهــای الزم را
ایجــاد کــرده ایــم مبنــی بــر ایــن کــه اگــر برجــام
نباشــد چــه اتفاقــی در کشــور رخ مــی دهــد و روابــط
بــا کشــورها بــه چــه ســمت و ســویی مــی رود.
* اگــر اروپایــی هــا پــای تعهدشــان
بایســتند و ضررهــای مــا را جبــران کننــد
وارد فضــای جدیــدی مــی شــویم
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آمریــکا مطمئنــا (بــا خــروج
احتمالــی از برجــام) پشــیمان خواهــد شــد و حتمــا
بیشــتر از مــا ضــرر خواهــد کــرد ،خاطرنشــان کــرد:
زمانــی طــرف هــای مــا مــی گفتنــد ایرانــی هــا
ســخت مذاکــره مــی کننــد بــا ایــن حــال وقتــی مــا
بــه توافقــی رســیدیم ،بــه آن پــای بنــد هســتیم و
بــه عهدمــان وفــادار خواهیــم بــود .بنابرایــن اگرچــه
مــا اســتقبال نمــی کنیــم آمریکاییهــا بــه ایــن ســمت
برونــد ولــی اگــر از ایــن توافــق خــارج شــوند آخــر
دنیــا نیســت و خواهنــد دیــد کــه جمهــوری اســامی
ایــران چقــدر بــا برنامــه پیــش رفتــه اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قبــل از توافــق
برجــام ایــران تحــت چندیــن قطعنامــه تحریمــی
شــورای امنیــت بــود در صــورت خــروج آمریــکا از
برجــام تکلیــف چــه مــی شــود گفت:ایــن قطعنامــه ها
بــا قطعنامــه  2231شــورای امنیــت لغــو شــده
اســت؛ اگــر آمریــکا اعــام کنــد از برجــام خــارج
مــی شــود دیگــر بــه عنــوان عضــو توافــق برجــام
نخواهــد بــود.
تخــت روانچــی اضافــه کــرد:در ایــن صــورت اقداماتی
کــه در چهارچــوب برجــام پیــش بینــی شــده اســت
توســط آن کشــور قابــل اجــرا نخواهــد بــود و بحــث
هــای برجــام مربــوط بــه بقیــه اعضــا یعنــی  5+1و
اتحادیــه اروپــا کــه همانــگ کننــده ایــن توافــق بــوده
،خواهــد بــود.
وی ادامــه داد:ایــن اقــدام آمریــکا بــه عنــوان نقــض
فاحــش برجــام اســت و بــا خــروج از ایــن توافــق
دیگــر آمریــکا در برجــام نقشــی نــدارد کــه صحبتــی
از قطعنامــه هــای شــورای امنیــت بکنــد.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد:
مــا از ابتــدا هــم گفتیــم تــا وقتــی در برجــام خواهیــم
مانــد کــه بــرای مــا منافعــی داشــته باشــد ،روشــن
اســت کــه برجــام ماننــد هــر توافــق دیگــر حاصــل
یــک فراینــد بــده  -بســتان اســت و مــا بــرای یــک
دوره موقــت محدودیتهایــی را در فعالیتهــای خــود
قائــل شــده ایــم.
تخــت روانچــی یادآورشــد :مــا در ایــن مــدت بــا

مشــکالتی مواجــه بــوده ایــم کــه عمدتــا نشــات
گرفتــه از بدعهــدی هــای آمریکایــی هاســت کــه
باعــث شــده اســت تــوازن توافقــات گاهــی بــه هــم
بخــورد و مــا نتوانیــم از منافــع برجــام بــه طــور کامــل
و یــا ســریع بهــره منــد شــویم.
وی بــا بیــان اینکــه عقــل حکــم مــی کنــد کســی
کــه توافــق را نقــض کــرده اســت مســئولیت رفتــار
خــود را بپذیــرد تاکیــد کــرد :مــا بارهــا گفتــه ایــم
اولیــن کشــوری نخواهیــم بــود کــه از برجــام خــارج
مــی شــویم؛ بــا ایــن حــال تصمیــم مــا منــوط بــه
ایــن اســت کــه از منافــع برجــام بهــره منــد شــویم.

اگــر برجــام بــرای مــا منافعــی نداشــته باشــد از آن
خــارج مــی شــویم امــا دنیــا بایــد بدانــد مســئولیت
ایــن اقــدام بــا کیســت.
**عالقــه نداریــم وارد مباحــث داخلــی
آمریــکا شــویم؛ آمریــکا تعهداتــی دارد کــه
بایــد بــه آن عمــل کنــد
وی در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون مهلــت دو ماهــه
کنگــره بــرای تصمیــم گیــری دربــاره برجــام و عــدم
انجــام اقدامــی از ســوی ایــن نهــاد اظهــار کرد:مــا
مجموعــه آمریــکا را بــه عنــوان یــک واحــد در نظــر
مــی گیریــم یعنــی بــرای مــا مهــم نیســت اینهــا در

وی گفت:اگــر آمریــکا از برجــام بیــرون بــرود در
صورتــی کــه اروپایــی هــا پــای تعهدشــان بایســتند
و ضررهــای ناشــی از تحریــم هــای مجــدد مــا را
جبــران کننــد ،در آن صــورت مــا وارد فضــای
جدیــدی مــی شــویم.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری یــادآور شــد:
اروپایــی هــا صحبــت هایــی کــرده انــد و مقامــات
اروپایــی از خانــم موگرینــی تــا ســران اروپایــی بــه
صراحــت نظرشــان را دربــاره برجــام بیــان کــرده انــد
کــه آخریــن نمونــه آن را در جلســه اخیــر شــورای
امنیــت ســازمان ملــل مشــاهده کردیــم؛ بــا ایــن
حــال ایــن کــه در عمــل چــه خواهــد شــد نمــی دانیم
و هنوز زود است دراین باره قضاوت کنیم.
وی تصریــح کرد:موضــع اصولــی جمهــوری اســامی
ایــن اســت کــه مــا از برجــام بیــرون نمــی رویــم ولی
بایــد منافــع برجــام را حــس کنیــم و منافــع برجــام و
اثــرات لغــو تحریمهــا بــه طورعینــی و ملمــوس بــرای
مــا ترجمــه شــود.
تخــت روانچــی افــزود :بایــد دیــد اروپایــی هــا چــه
کار مــی کننــد ،موضــع گیــری سیاســی خــوب اســت
البتــه کافــی نیســت و مــا در نهایــت تصمیــم خواهیــم
گرفــت کــه آیــا بایــد بــه برجــام ادامــه دهیــم یــا نــه.
معــاون پیشــین وزیــر امــور خارجــه خاطرنشــان کــرد:
مــا بــا طمانینــه کارمــان را مــی کنیــم و بــا تــوکل
بــه خــدا و پشــتیبانی مقــام معظــم رهبــری ،مجموعــه
دولــت و حمایــت مــردم تصمیــم گیــری مــی کنیــم؛

داخــل ایــن کشــور چــه تصمیمــی مــی گیرنــد.
وی تصریــح کــرد :آمریــکا بــه عنــوان یــک کشــور در
برجــام تعهداتــی قبــول کــرده اســت و ایــن تعهــدات
را مــا متوجــه دولــت آمریــکا مــی دانیم.ایــن حــرف
درســتی نیســت کــه بگوییــم ایــن توافــق در دوران
اوبامــا منعقــد شــده و االن دولــت جدیــدی روی
کار آمــده اســت ایــن بحثــی کــه در ایــن خصــوص
برخــی از افــراد آقــای ترامــپ مطــرح مــی کننــد
واقعــا باعــث تمســخر حتــی شــرکای نزدیــک آنهــا
شــده اســت در جلســات خصوصــی مــی گوینــد کــه
ایــن حــرف بــی ربــط و غیــر منطقــی اســت کــه
دولتــی نخواهــد تعهــدات دولــت قبــل را انجــام
ندهــد.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری ادامــه
داد:باالتــر از اینکــه برجــام تعهــد آمریکاســت،
ایــن تعهــدات توســط شــورای امنیــت ســازمان
ملــل متحــد توســط قطعنامــه  2231تائیــد
شــده اســت و بنابرایــن ایــن تعهــد بیــن المللــی
آمریکاست.
تخــت روانچــی خاطرنشــان کرد:اینکــه در داخــل
آمریــکا نهادهــای مختلــف چــه مــی کننــد مجلــس
نماینــدگان و ســنا چــه کار مــی کننــد بــه مــا ربطــی
نــدارد آنهــا تعهداتــی دارنــد کــه بایــد بــه آن عمــل
کننــد.
عضــو تیــم مذاکــره کننــده هســته ای افــزود :اینکــه
آیــا ایــن یــک بــازی بیــن کنگــره یــا کاخ ســفید

اصفهان آماده همکاري با کشور
ترکيه در زمينه هتل سازي

اصفهــان -حبیــب صادقــی -شــهردار اصفهــان گفــت :مــا آمادگــي
الزم بــراي همــکاري بــا هيــات تجــاري ترکيــه بــه منظــور
ســاخت هتــل در اصفهــان را داريــم.
نــوروزي در ديــدار بــا هیــات تجــاری کشــور ترکیــه اظهــار کــرد:
اصفهــان بزرگتريــن شــهر ايــران در زمينــه گردشــگري بــوده
و شــهري اســت بــه لحــاظ ســابقه تاريخــي بــه جهــان شــهر

بــا هيــات ترکيــه اي افــزود :مــا در شــهرداري اصفهــان آمــاده
واگــذاري زميــن بــه هيــات ترکيــه اي بــراي ســاخت هتــل
بــدون پرداخــت هيچگونــه عوارضــي را داريــم .اصفهــان بــا توجــه
بــه ســابقه تاريخــي و پايتختــي خــود در دوره هــاي صفويــه و
ســلجوقي و برخــورداري از ميــراث تاريخــي و ميــدان بــي نظيــر
نقــش جهــان مــي توانــد بــراي شــما بهتريــن مــکان بــراي

معــروف اســت.
وي بــا بيــان اينکــه اميدواريــم ايــن ديــدار فرصتــي را بــراي تعامل
در زمينــه هــاي گردشــگري ،اقتصــادي و فرهنگــي فراهــم کنــد،
تصريــح کــرد :مــا ديدارهــاي بســياري را بــا هيــات هــاي مختلــف
اروپايــي داشــته ايــم امــا ايــن ديــدار از ســه جهــت همســايه
بــودن ،هــم ديــن بــودن و هــم بــه لحــاظ اينکــه دو کشــور ايــران
و ترکيــه دوســتي ديرينــه اي بــا يکديگــر دارنــد بــراي مــا بســيار
حائــز اهميــت اســت.
شــهردار اصفهــان ادامــه داد :اصفهــان بــه عنــوان يــک شــهر
گردشــگري و ترکيــه بــه عنــوان کشــوري کــه از باالتريــن آمــار
گردشــگري برخــوردار اســت مــي توانــد زمينــه همــکاري هــاي
مشــترک گردشــگري بيــن اصفهــان و ترکيــه را فراهــم کنــد.
وي ضمــن اعــام آمادگــي شــهرداري اصفهــان بــراي همــکاري

ســاخت هتــل باشــد.
نــوروزي توجــه بــه توريســم مذهبــي بــراي همــکاري ميــان دو
کشــور ترکيــه و اصفهــان را مــورد تاکيــد قــرار داد و اضافــه کــرد:
کشــور ترکيــه بــا برخــورداري از  82درصــد مســلمان و کشــور
ايــران بــا دارا بــودن بيــش از  95درصــد مســلمان فرصتــي
طاليــي بــراي ارائــه راهــکاري مناســب بــراي توســعه توريســم
مذهبــي فراهــم مــي آورد.
وي بــا بيــان اينکــه  4درصــد از توريســت هــاي ترکيــه ايرانــي
هســتند ،اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه اينکــه کشــور ترکيــه تحــت
اســتاندارهاي اتحاديــه اروپــا بايــد ســالي  2ميليــارد دالر جــذب
ســرمايه بــراي دفــع پســماند و فاضــاب هــا ســرمايه گــذاري
داشــته باشــد مــا آمادگــي الزم در ايــن زمينــه بــراي همــکاري
را داريــم.

اســت یــا نیســت ،مــا عالقــه نداریــم وارد ایــن
مباحــث شــویم آنهــا تعهداتــی دارنــد کــه بایــد بــه
آن عمــل کننــد دو مــاه (زمــان بررســی برجــام در
کنگره)گذشــت برخــی گفتنــد توافــق خوبــی اســت و
یــا توافــق بــدی اســت آمریــکا نمــی توانــد بــا ایــن
بــازی هــا از تعهــدات خــود شــانه خالــی کنــد بگویــد
کنگــره ،یــا ایــن حــزب و آن حــزب چــه گفــت و
حــاال هــم کــه تــوپ را وارد زمیــن کاخ ســفید کردنــد
یــا نکردنــد بــه مــا ربطــی نــدارد.
اگــر قــرار اســت کســی را راضــی کننــد
آن کــس مــا هســتیم /بــه کســی کــه
بــه تعهداتــش عمــل نمــی کنــد جایــزه
نمی دهند
وی در پاســخ بــه ســوالی دیگــر در خصــوص
رایزنــی برخــی مقامــات مختلــف اروپایــی و از جملــه
فرانســوی هــا و هشــدار بــه آمریــکا در خصــوص
تبعــات خــروج از برجــام اظهــار کــرد :اگــر قــرار اســت
بــرای مانــدن در برجــام کســی را راضــی کننــد بایــد
مــا را راضــی کننــد چــون مــا بــه تعهداتمــان پایبنــد
بــوده ایــم و بــه کســی کــه بــه تعهداتــش پــای بنــد
نبــوده ،نبایــد جایــزه بدهنــد.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد:
برجــام حاصــل بیــش از دو ســال مذاکــرات فشــرده
بــوده اســت و مباحثــی کــه االن مطــرح مــی شــود در
زمــان مذاکــرات هــم مطــرح شــده و بحــث جدیــدی
نیســت کــه مثــا اینکــه دوره زمانــی چقــدر باشــد یــا
موضوعــات دیگــر در توافــق بیایــد یــا نیایــد.
تخــت روانچــی اضافــه کــرد :شــما دو ســال مذاکــره
کردیــد و ایــن توافــق حاصــل ســاعت هــا جــر و
بحــث هســت و االن مباحــث تمــام شــده وحــاال کــه
بــه ایــن تفاهــم رســیده ایــم اگــر آنهــا بگوینــد ایــن
بخــش را درســت کنیــد پــس مــا هــم مــی توانیــم
بگوییــم بخــش دیگــرش را درســت کنیــد.
وی تصریــح کرد:ایــن طــور نبــوده اســت کــه برجــام
دســتاورد یــک طــرف بــوده باشــد .برجــام دســتاورد و
نتیجــه مذاکــرات همــه طرفهــای متعاهــد اســت.االن
اگــر برفــرض آمریــکا ایــن را بگویــد پــس فــردا مــا
یــا کشــور دیگــری حــرف دیگــری بزنیــم در ایــن
صــورت ســنگ روی ســنگ بنــد نمــی شــود.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری بــا تاکیــد
بــر اینکــه ایــن حرفهــا کامــا بیهــوده اســت،گفت:ما
هــم در مذاکــرات خصوصــی در ســطوح مختلــف
بــه هــر کســی کــه ایــن حــرف را مطــرح کــرده
گفتــه ایــم بــه هیــچ وجــه رضایــت نمــی دهیــم نــه
بحثهایــی کــه خــارج از برجــام اســت  -چــه مــواردی
کــه در برجــام مذاکــرات بحــث شــده و رد شــده،
و چــه آنهایــی کــه بــرای بــار اول اســت مطــرح
می شود-مطرح شود.
تخــت روانچــی اضافــه کرد:مــا اصــا اجــازه
نمــی دهیــم بحــث برجــام بــاز شــود .اروپایــی هــا
هــم تاییــد مــی کننــد و بــه مــا مــی گوینــد کــه
بــه آمریــکا گفتــه ایــم برجــام نبایــد بازبینــی شــود
چــرا کــه اگــر برجــام را مجــددا بــاز کنیــد دیگــر
نمی توانید جمعش کنید.
ایــن دیپلمــات عالیرتبــه کشــورمان افــزود :مــا بــه
صراحــت گفتــه ایــم در بحــث دفاعــی مــا اصــا

فکــر مذاکــره را نکنیــد و بحــث هــای منطقــه ای
هــم جایــش اینجــا نیســت.
وی خاطــر نشــان کرد:نــه اینکــه مــا منطــق نداریــم
اتفاقــا مــا منطــق داریــم و آنهــا ندارند.مــا مــی گوییــم
بیاییــد فکــری بــه حــال ملــت یمــن کنیــم کــه
بــر سرشــان انــواع ســاح مخــرب آمریکایــی و
اروپــا مــی ریــزد .بنابرایــن مــا نگرانــی نداریــم کــه
بخواهیــم دربــاره مســائل منطقــه ای بحــث کنیــم.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه
'آنهــا کــه ادعــا دارنــد طــوری صحبــت کننــد کــه
ادعایشــان معتبــر باشــد' اظهــار کرد:آنهــا از یــک
طــرف مــی گوینــد برجــام بــاز شــود و از طرفــی
در مــورد مســائل منطقــه ای وآنجــا کــه الزم اســت،
منطــق درســتی ندارنــد و حاضــر نیســتند بحــث کنند.
وی تصریــح کــرد :بــه طــور خالصــه بــاز کــردن
پرونــده برجــام از دیــد ایــران کامــا مــردود اســت
و مــا تحــت هیــچ شــر ایطــی حاضــر نیســتیم اجــازه
دهیــم بحــث بــاز شــود.
تخــت روانچــی در خصــوص جلســه وزیــران خارجــه
ســه کشــور اروپایــی مســئول سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا و وزیــر امــور خارجــه کشــورمان اظهار
کرد:کشــورهای اروپایــی مایــل بــه ادامــه کار برجــام
هســتند .از طرفــی در شــرایط خاصــی قــرار داریــم و
موعــد تصمیــم گیــری در مــورد ادامــه یــا عــدم ادامــه
برجــام نزدیــک مــی شــود.
وی ادامــه داد:آنهــا پیشــنهاد داده انــد جلســه مشــترک
در ســطح وزیــران امــور خارجــه ،خانــم موگرینــی و
آقــای دکتــر ظریــف داشــته باشــند و قــرار اســت
آقــای ظریــف بــه بروکســل برونــد و مباحــث هــم
صرفــا دربــاره برجــام اســت.
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــور خاطرنشــان
کــرد :طبیعــی اســت کشــورهایی کــه در تدویــن
برجــام نقــش داشــته انــد دربــاره آن صحبــت و
همــکاری کننــد .امــا اینکــه ایــن رایزنــی هــا تاثیــری
در تصمیــم ترامــپ دارد یــا نــه ،قابــل پیــش بینــی
نیســت.
**آمــاده هســتیم تصمیمــات مقتضــی را
بگیریــم
ایــن دیپلمــات عالیرتبــه ایــران گفــت :باالخــره جامعه
بیــن المللــی حــرف خــود دربــاره برجــام را زده اســت
و در جلســه بروکســل هــم نشــان داده خواهــد شــد
کــه کشــورها خواهــان ادامــه برجــام هســتند و بایــد
تــاش کننــد بــه دنیــا نشــان دهنــد برجــام تفاهمــی
اســت کــه بایــد تــداوم داشــته باشــد.با ایــن حــال
اگــر ترامــپ طــور دیگــری تصمیــم بگیــرد مــا آمــاده
هســتیم تصمیمــات مقتضــی را بگیریــم.
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر اینکــه
آیــا ممکــن اســت ترامــپ بخواهــد از اتفاقــات اخیــر
ایــران بــرای برهــم زدن برجــام بهــره بــرداری کنــد
گفــت :ترامــپ مــی توانــد از هــر بهانــه ای اســتفاده
کنــد ولــی جلســه نیویــورک واتفاقــات شــورای
امنیــت رویکــرد غیــر حرفــه ای و ناپختــه آمریــکا و
نتیجــه عکــس آن را نشــان داد.
تخــت روانچــی خاطرنشــان کــرد :اکنــون دیدیــم
کــه یــک عضــو دائــم شــورای امنیــت درخواســتی
مــی کنــد کــه نتیجــه آن ضــد خــودش مــی شــود .
تحلیــل هــا در اروپــا و آمریــکا حــول ایــن
اســت افــرادی کــه سیاســت خارجــی آمریــکا را
مــی گرداننــد چقــدر غیرحرفــه ای هســتند .اگــر
بحــث ایــن اســت کــه ترامــپ بخواهــد چنیــن
چیــزی را مستمســک قــرار دهــد بایــد گفــت او
مــی توانــد بــه خیلــی موضوعــات متوســل شــود ولــی
مــورد اســتهزای همــه قــرار خواهــد گرفــت کــه بــه
خاطــر مســائل داخلــی ایــران بگویــد از برجــام بیــرون
مــی رود.

معماهای چوب کبریتی یکی از محبوبترین بازیها در جهان

اصفهــان -حبیــب صادقــی -جشــنواره نــون و پنیــر و بــازی در خانــه خالقیــت و
بازیهــای فکــری بــا برگــزاری بــازی معماهــای کبریتــی کــه یکــی از محبــوب تریــن
بــازی هــا در جهــان اســت ،ادامــه یافــت.
خانــه خالقیــت و بازیهــای فکــری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری
اصفهــان یکــی از محلهایــی اســت کــه بهصــورت جــدی بــه مســئله بــازی و بــازی
کــردن میپــردازد ،رســتوران بــازی ایــن مرکــز هــر روز میزبــان عالقهمنــدان بــه بــازی
اســت و در ایــن رســتوران بیــش از  60نــوع بــازی ارایــه میشــود.
امــا روزهــای چهارشــنبه ایــن رســتوران میزبــان عالقهمنــدان بــه مســابقات جدیــد
و خــاق اســت ،جشــنواره «نــون و پنیــر و بــازی» چهارشــنبهها در ایــن رســتوران
برگــزار میشــود و کــودکان بــه همــراه خانوادههــای خــود در ایــن برنامــه حضــور پیــدا
میکننــد و بــا یکدیگــر بــه رقابــت میپردازنــد.
هفتمیــن روز از ســومین دوره مســابقات نــون و پنیــر و بــازی بــه معماهــای کبریتــی
اختصــاص داشــت ،بــازی فکــری کــه بهوســیله کبریــت انجــام میشــود یکــی از
محبوبتریــن بازیهــا در جهــان اســت و طرفــداران زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده
اســت .در ایــن بــازی ســعی میشــود تــا بــا جابجایــی یــا حــذف تعــداد مشــخصی از
کبریتهــا فــرم و شــکل اولیــه ســاخته شــده توســط کبریتهــا تغییــر کــرده و بــه فــرم
و شــکل جدیــد درآیــد.
اســباببازی معماهــای کبریتــی نیــز خــود قابــل توجــه بــود ،در نــون و پنیــر و بــازی ســعی میشــود تــا اســباببازیهایی کــه توســط تولیــد کننــدگان و مخترعیــن ایرانــی طراحــی و تولیــد
شــده معرفــی و ارایــه شــود ،معماهــای کبریتــی بــا اســباببازی ســاخت موسســه بــاران ســبز تولیــد شــده بــود ،ایــن موسســه ســعی میکنــد تــا بــا چوبهــای بازمانــده از نجاریهــا محصــوالت
خــود را تولیــد کنــد و اینگونــه از قطــع درختــان جلوگیــری نمایــد.
دانســتن ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه اولیــن اســباببازیهای فکــری در جهــان چوبــی بــوده و ایــن امــر بــه آن علــت اســت کــه وســایل چوبــی تاریخچـهای طوالنــی بــه قــدت تاریــخ
بشــر داشــته و انســان رابطـهای دوســتانه بــا چــوب و وســایل چوبــی برقــرار میکنــد و بــرای ســاخت وســیله بــازی یکــی از بهتریــن گزینههــا اســت

ترامپ:

سیستم قضایی آمریکا شکست
خورده و غیرمنصفانه است

ایرنـا  -دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری آمریـکا روز
چهارشـنبه و در پـی مسـدود شـدن یـک دسـتور ضـد
مهاجرتـی دیگر وی از سـوی یـک قاضی فدرال ،از سیسـتم
قضایـی ایاالت متحـده به عنـوان سیسـتمی «غیرمنصفانه»
بـه شـدت انتقـاد کرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،ترامـپ در صفحـه توییتـر خود نوشـت:
ایـن مسـاله بـه همه نشـان مـی دهد کـه سیسـتم قضایی
مـا چقـدر شکسـت خـورده و غیرمنصفانـه اسـت ،زمانی که
طـرف مخالـف در یـک پرونـده (همچـون داکا) همـواره بـه
حـوزه نهـم مراجعه می کنـد و تقریبا همیشـه قبـل از لغو از
سـوی دادگاه هـای عالـی تـر ،پیروز می شـود.
اشـاره ترامـپ بـه تصمیمـی بـود کـه از سـوی «ویلیـام
آلسـوپ» قاضـی دادگاه فـدرال سانفرانسیسـکوی آمریـکا
اتخـاذ شـد .دولت ترامـپ اعالم کرده اسـت کـه حکم این

قاضـی را بـه چالـش مـی کشـد.
ایـن حکـم مانـع از اجرای نقشـه ترامـپ برای لغـو طرحی
موسـوم به داکا می شـود .ایـن طرح درخصـوص افرادی به
اجـرا در مـی آید کـه در دوران کودکی به صـورت غیرقانونی
بـه آمریکا آورده شـده اند.
در همیـن حـال« ،سـارا هوکابـی سـندرز» سـخنگوی کاخ
سـفید روز چهارشـنبه در واکنـش بـه حکـم قاضـی فـدرال
آمریـکا ،ایـن حکـم را اهانـت آمیـز خوانـد.
سـندرز گفـت :موضوعـی بـا ایـن درجه اهمیـت بایـد روند
قانونـی عـادی را طـی کند.
وی افـزود :ترامـپ بـه حکومـت قانـون متعهـد اسـت و بـا
اعضـای دو حـزب همکاری مـی کند تا بـه راهـکاری دائمی
بـرای اصلاح اقدامـات مغایر با قانون اساسـی که از سـوی
دولـت قبلـی اتخاذ شـد ،دسـت یابد.
حکـم قاضـی فـدرال آمریـکا در مـورد طـرح داکا همزمـان
بـا جلسـه ترامـپ بـا جمهوریخواهـان و دمکرات هـا صادر
شـد .این جلسـه با هـدف گفت و گـو در مورد نحـوه تدوین
برنامـه داکا کـه  800هـزار مهاجـر را تحـت حمایـت قـرار
می دهد ،در کاخ سفید برگزار شد.
جمهوریخواهـان قصـد دارنـد یـک برنامه رسـمی شـبیه به

داکا را از طریـق قانونـی بـه اجـرا گذارنـد و آن را جایگزین
برنامـه ای کننـد کـه بـاراک اوبامـا رئیـس جمهوری سـابق
آمریـکا مبتکـر آن بود.
جمهوریخواهـان همچنیـن بـه افزایـش بودجـه الزم بـرای
احـداث دیـوار مـرزی مکزیـک  -آمریـکا ،پایـان دادن بـه
مهاجـرت زنجیـره ای و توقـف اجـرای طـرح بخـت آزمایی
(التـاری) بـرای ورود بـه آمریـکا می اندیشـند.
بـه موجب طـرح داکا که در زمـره برنامه هـای مصوب دولت
اوبامـا بـود ،افرادی کـه در زمـان کودکی به طـور غیرقانونی
بـه آمریـکا منتقـل شـده انـد ،بـه طـور موقـت از اخـراج از
ایـن کشـور در امـان
مـی ماندنـد .ترامـپ
سـال گذشـته گفت که
ایـن طـرح را مختومـه
اعلام مـی کند ،امـا به
کنگـره تـا مـاه مـارس
(اسـفند ماه) زمـان داد
تـا اصالحاتـی قانونی را
بـرای ایـن طـرح ارائه
د هد .

