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جنگ با ایران خودکشی است
یک مفس��ر سیاس��ی بریتانیایی بر این باور است 
که پیش��نهاد رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره بدون 
قید و شرط با ایران تنها یک تالش دیگر از سوی وی 
برای منحرف کردن افکار عمومی از اخبار منفی درباره 

دولت ایاالت متحده است.
"س��ارا ماروس��ک" تأکید کرد: پیش��نهاد دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمری��کا برای مذاکره بدون قید 
و ش��رط با ایران تنها تالش دیگری از سوی وی برای 
منحرف کردن افکار عمومی از اخبار منفی است که از 

دولتش به بیرون منتشر می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: همان قدر که دولت آمریکا 
بد اس��ت، نهادهای اطالعاتی و نظام��ی ایاالت متحده 
درمی یابند که آمریکا نمی توان��د از نظر نظامی ایران را 
شکست دهد. آنها نتوانستند در افغانستان و عراق نیز به 
پیروزی برسند و جنگیدن با یکی از بزرگترین ارتش های 

منطقه به معنای خودکشی خواهد بود.
ماروس��ک که اس��تاد دانش��کده علوم سیاسی در 
دانش��گاه "هیلو"ی هاوایی اس��ت، در پاسخ به سؤالی 
درب��اره اظهارات ترام��پ در خص��وص مذاکره بدون 
پیش ش��رط با جمهوری اس��المی ای��ران و تمایل وی 
ب��رای دی��دار با رهبران ای��ران گفت: ترام��پ تنها در 
هم��ان لحظه ای که صحبت می کن��د، واقعی و صادق 
اس��ت. چند ثانیه، ساعت یا چند روز بعد وی می تواند 
به ط��ور کامل نظرش را تغییر ده��د، بدون هیچ گونه 
منطق مش��خص و س��ازگاری. او بیگناهی یک کودک 
را به تصویر می کش��د چرا که زندگی و ذهن او به طور 
کامل از جهان واقعی قطع و دور بوده است، جایی که 

کلمات و اقدامات تبعات خاص خود را دارد.
گفتنی است؛ بیشتر تهدیدهای آمریکا علیه ایران 

بلوفی بیش نیست. تسنیم

از نگاه دیگران 

مسکو با واشنگتن بر سر تهران معامله نمی کند
رییس مرکز فناوری های سیاس��ی روسیه با اشاره به مشارکت راهبردی این 
کش��ور و ایران بویژه نیاز مشترک به توس��عه همکاری ها، امکان معامله مسکو با 

واشنگتن بر سر تهران را رد کرد.
سرگئی میخییف اظهار کرد: در سال های اخیر ایران و روسیه در عرصه های 

مختلف به ویژه اقتصادی و صنعتی همکاری ها را گس��ترش داده و روند توس��عه 
روابط همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: با حمایت گسترده و عزم سران ایران و روسیه برای توسعه مناسبات، 
ساختار همکاری های دو کشور متنوع شده و از عرصه های سنتی به حوزه های مختلف 
از جمله راه آهن، هوافضا و فناوری های پیشرفته گسترش یافته است. کارشناس روس 
خاطرنش��ان کرد: با این س��طح از روابط و حمایت سران و به ویژه نیاز روسیه و ایران به 

هم به عنوان دو شریک منطقه ای، معامله بر سر تهران ممکن نیست.  ایرنا

راهبرد
ایران در زمینه حقوق بشر مدعی است نه متهم

سخنگوی پیشین وزارت خارجه کشورمان با بیان اینکه متاسفانه حقوق بشر 
در حال حاضر مس��اله کشورهای اسالمی نیست چون عمدتا آنها به حفظ بقای 
خود می اندیش��ند و درگیر این موضوع هستند، تصریح کرد: این در حالی است 

که رعایت حقوق بشر می تواند ضامن بقای آنها باشد.
حمیدرضا آصفی با بیان اینکه ما در جمهوری اسالمی ایران در زمینه حقوق 

بشر مدعی هستیم و نه متهم و از ظرفیت های زیادی در این زمینه برخوردار هستیم 
که باید از آن اس��تفاده کنیم، تصریح کرد: بعضا حقوق بش��ر به حربه ای برای فش��ار به 
کشورای اسالمی به خصوص کشورهایی که مستقل هستند و می خواهند روی پای خود 

بایستند تبدیل شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: حقوق بش��ر در خلقت انس��ان ها وجود داش��ته و ما آن را در 
مقوله هایی چون حق حاکمیت، حق حیات و حق برابری مشاهده می کنیم.   تسنیم

دیدگاه  
امکان مذاکره پس از عذرخواهی آمریکا به برجام وجود دارد

س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با بیان اینکه 
»رییس جمهور آمریکا با طرح پیش��نهاد مذاکره با ای��ران به دنبال ترمیم اعتبار 
از دس��ت رفته اش در دنیا است«، گفت: ما اهل گفت وگو و مذاکره در چارچوب 
اصول س��ه گانه عزت، مصلحت و حکمت مورد تاکید مقام معظم رهبری هستیم 

البته اگر شروط آن محقق شود.
علی نجفی خوش��رودی درباره اینکه چطور می توان به صحبت های ترامپ مبنی 

بر مذاکره بدون پیش شرط با ایران آن هم در شرایطی که برجام را نقض کرده، اعتماد 
کرد، گفت: آمریکا بعد از خروج از برجام هزینه س��نگینی را داد به طوریکه از آمریکا به 
عن��وان ناق��ض عهد و اصول و مقررات بین المللی در دنیا یاد می ش��ود. این اقدام ترامپ 
برای ترمیم اعتبار از دس��ت رفته اش انجام ش��ده که القا کند آمریکا اهل مذاکره است و 

ایران اهل مذاکره نیست.  ایسنا
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گروه دیپلماسی  "دونال��د پرونـــــده پیش��نهاد  از  بع��د 
ترامپ" رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران 
برخ��ی در داخل متف��اوت از صدای مل��ت دوباره 
کمی دلشان لرزید؛ حتی پیشنهاد دادند به راحتی 
از ای��ن پیش��نهاد نگذریم  چناچنه گویا 40س��ال 
دروغگویی، نیرنگ، فریب و خیانت و تجاوز آمریکا 

به کشورمان را فراموش کرده اند. 
در آغازین روزهای انقالب اس��المی دش��منی 
اس��تکبار جهانی با ملت ایران آغاز شد و در جنگ 
تحمیلی علیه کش��ورمان بیش��ترین حمایت ها را 
از رژیم بعثی داش��ت و اگر بگوییم مس��بب جنگ 
هشت س��اله علیه جمهوری اس��المی آمریکا بود، 

اغراق نکرده ایم.
دورتر نمی رویم، همین برجام را مثال می زنیم، 
توافقی تیرماه سال 94بعد از یک دهه چانه زنی با 
غرب، میان ایران و 6قدرت جهانی به امضا رسید؛ 
هم��ه طرفین تعهد دادند که پ��ای این توافق بین 
المللی بایستند اما، از همان بدو امر بی تعهدی های 
آمریکا شروع ش��د هرچه تهران گام های بیشتری 
ب��رای راس��تی آزمایی بر می داش��ت و آژانس بین 
الملل��ی اتمی نیز در گزارش فصلی خود مهر تایید 
بر صداقت رفتار و عمل ایران می زد، عقب گردهای 
آمریکا برای انجام ندادن تعهدات بیشتر می شد تا  
کار به جایی رس��ید که ترامپ با گستاخی هرچه 
تمام رسماً از برجام خارج شد؛ شرکت های اروپایی 
نیز بیشترشان به بهانه در امان ماندن از تحریم های 

واشنگتن قراردهایشان را با تهران لغو کردند! 
برج��ام نمونه بارز و آش��کار اینکه نه با آمریکا 

می ت��وان پ��ای مذاکره رفت و نه می ت��وان  با این 
کشور توافقی را امضا کرد، آنها ماهیت و ذات خود 
را 40س��ال اس��ت که  نش��ان داده اند و تا ابد هم 
این دشمنیش��ان با ملت ای��ران ادامه دارد چرا که 
نمی خواهند نظ��ام جمهوری اس��المی دوام و بقا 

داشته باشد. 
حتی رسانه های خارجی نیز به این واقفند که 
اتح��اد ملت ایران نخواهد گذاش��ت تا تحریم های 
آمریکا جمهوری اس��المی را منزوی کند چناچنه 
خبرگزاری »نووستی« روس��یه در تحلیلی نوشته 
اس��ت: آمری��کا درص��دد اعم��ال مرحله نخس��ت 
تحریم ه��ا علی��ه ای��ران اس��ت که بخ��ش صنایع 
خودروس��ازی و تجارت ط��الی ایران را هدف قرار 
داده و در م��اه نوامبر نی��ز محدودیت های دیگری 

علیه ایران اعمال خواهد شد. 
هدف دول��ت آمریکا ممانع��ت از فروش نفت 
ایران،کاه��ش درآمد ملی این کش��ور و در نهایت 
س��رنگونی نظ��ام جمهوری اس��المی اس��ت. این 
درحالیس��ت که در ایران از منزوی شدن از سوی 
آمری��کا هیچ هراس��ی ندارند، چرا ک��ه جمهوری 
اس��المی از همان بدو موجودیت خ��ود در چنین 

وضعیتی بسر می برده است.
جمهوری اس��المی ای��ران که در س��ایه اراده 
آهنی��ن امام خمین��ی )ره( به وجود آم��د، تقریبا 
40س��ال اس��ت که تحت رژیم تحریم های شدید 
آمریکا به حیات خویش ادامه داده است. نخستین 
محدودیت ه��ا در س��ال 1979و بالفاصل��ه پس از 
اشغال س��فارت آمریکا در تهران توسط گروهی از 

دانشجویان ایرانی اعمال شد.

 در س��ال 1980و پس از آغاز جنگ تحمیلی 
عراق بر ایران نیز این اعمال فش��ارها تشدید شده 
و تنه��ا در دهه  1990 تا حدودی از ش��دت آنها 

کاسته شد.
در ادامه مهدی فضائلی در یادداش��تی نوشته؛  
پیام بلند، قاطع، یکدست و منسجم ایران در برابر 
حاکمان آمریکا یک چیز بیش��تر نباید باشد و آن 

مقاومت توام با عقالنیت است.
»هی��چ پیش ش��رطی، ن��ه. اگ��ر آن ها)ایران( 
بخواهند مالق��ات کنند، من ه��م مالقات خواهم 
کرد. هر زم��ان که آن ها بخواهن��د. این کار برای 
این کشور خوب است، برای آنها خوب است، برای 
م��ا خوب اس��ت و برای جهان خوب اس��ت.« این 
بخش��ی از صحبت های اخیر رئیس جمهور آمریکا 

در کنفران��س مطبوعاتی با نخس��ت وزی��ر ایتالیا 
اس��ت. صحبت هایی که بر خ��الف برخی دیگر از 
اظهارات ترامپ، س��نجیده ودقیق بود. وی در این 
کنفران��س، برجام را هم "مس��خره" کرد و "اتالف 

کاغذ" خواند!
اعالم آمادگی ترامپ برای مذاکره بدون پیش 
شرط با ایران، واکنش هایی در داخل کشور داشت؛ 
برخ��ی آن را عقب نش��ینی در برابر مقاومت ایران 
تفسیر کردند، برخی مثال" خردورزانه، بررسی این 
پیش��نهاد را به شورای عالی امنیت ملی  پیشنهاد 
دادند! و یک مثال" سیاس��تمدار هم پیشنهاد کرد 
آقای روحانی از ترامپ به تهران دعوت کند و چند 
جلس��ه آموزش��ی و توجیهی برای او برگزار کند و 

سپس یا توافق خواهند کرد یا نه!

البته آنهایی که پیش��نهاد مذاک��ره آمریکا را 
عقب نش��ینی دانس��ته اند، بیش��ترین نتیجه ای که 
گرفت��ه اند مؤثر بودن مقاومت ب��وده و برخی هم 
ش��اید ضمن برداشت عقب نش��ینی، نظرشان این 
باشد، حاال که ترامپ کوتاه آمده و دستش را برای 
مذاکره دراز کرده خوب اس��ت ما هم قدمی پیش 

بگذاریم و...!
چهره های��ی هم که پیش��نهاد رئی��س جمهور 
آمریکا را قابل بررسی دانسته اند، اگر چه توصیه کرده 
اند که نه باید دچار ذوق زدگی شد و نه همینطوری 
آن را رد کرد، اما بدلیل سیاستمدار بودنشان حتما" 
می دانند پیشنهاد بررسی و قابل تامل دانستن یک 

پیشنهاد، نوعی استقبال ارزیابی می شود!
اگر پیش��نهاد ترامپ برای مذاکره بدون پیش 
شرط را نه عقب نش��ینی بدانیم و نه قابل بررسی، 

پس آن را چگونه باید تحلیل کرد؟
پاس��خ به این پرس��ش، "فریب��کاری" و تکرار 

سیاست چماق و هویج است!
تحلیل ترامپ از ش��رایط کنونی که در بخش 
ه��ای دیگ��ر س��خنانش در همی��ن کنفرانس هم 
مش��هود اس��ت، این اس��ت که دس��ت برتر از آن 
اوس��ت، لذا پیش��نهاد مذاکره او اتفاقا" نه تنها از 
موضع ضعف و عقب نش��ینی نیست بلکه از موضع 
قدرت اس��ت و در چنین شرایطی، استقبال از این 
پیش��نهاد، به هر نحو ولو با قابل بررس��ی دانستن 
آن، تقویت موض��ع آمریکا خواهد بود. کوچکترین 
نش��انه ای از آمادگی برای مذاکره با آمریکا در این 
ش��رایط، مجددا" یعنی اعالم موثر بودن فش��ار و 

ترغیب دولتمردان آمریکا به فشار بیشتر.

پیشنهادی که سراسر نیرنگ است

مقاومت توأم با عقالنیت، پیام قاطع مردم ایران به حاکمان آمریکا  


