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برخیدرداخلباآمریکاومنافقینهم»صدا«شدهاند
فعال سیاس��ی اصالح طلب با بیان اینکه این بی انصافی اس��ت که برخی در 
داخل با آمریکا و منافقین هم صدا شوند، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که هیچ 
جنگی اتفاق نخواهد افتاد و ترامپ، الف اضافه می زند. ایران کش��ور قدرتمندی 

است که نه  آمریکا و نه هیچ کشور دیگری جرأت حمله به آن را ندارد.
محّمد زارع فومنی با اش��اره به گزارش هفته نامه اصالح طلب »صدا« مبنی بر 

دوراه��ی جنگ و صلح گفت: متأس��فانه برخی ها در داخل م��دام می خواهند مردم را 
بترس��انند و رعب و وحش��ت ایجاد کنند تا راحت تر دوباره سر میز مذاکره بروند و هزینه 

دیگری را به نظام تحمیل کنند.
وی افزود: در قضیه برجام همین کار را کردند. لوایح دیگری که به مجلس فرستاده شد و االن 
در تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است همینطور. هدف این است نظام را تحت فشار 

قرار دهند تا امتیازات زیادی بگیرند. اعتقاد ما این است که هیچ جنگی اتفاق نخواهد افتاد.

دیدگاه
حضورناوآبراهاملینکلندرمنطقهموضوعجدیدینیست

معاون هماهنگ کننده سپاه درباره ساز و کار افزایش تولید نفت در پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس گفت: یک قراردادی بین وزارت نفت با س��پاه وجود دارد که 

اطالعات آن کامال مشخص است. 
دریادار علی فدوی درباره تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه اظهار 

کرد: رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که با شکس��ت مواجه ش��ده است. درخواست 
آتش بس از طریق جبهه شیطانی استکبار صورت گرفته است و محور مقاومت با قدرت 

به مسیر خود ادامه می دهد. وی درباره توسعه پاالیشگاه خلیج فارس و افزایش سقف تولید 
نفت به ۵ میلیون بشکه در روز گفت: یک قراردادی بین وزارت نفت با سپاه وجود دارد که 

اطالعات آن کامال مشخص است.
فدوی درباره حضور ناو هواپیما بر آبراهام لینکلن خاطرنشان کرد: همیشه این ناو ها و ابزار 
ناکارآمد در منطقه حضور داشتند و باز هم طبق روال آمدند و این موضوع چیز جدیدی نیست. 

پاسداران
آمریکاییهابایدبفهمندسالحتحریمبیاثروکماثرشدهاست

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه اروپایی ها نقش برجام را در تامین 
امنی��ت منطقه و اروپا درک کرده اند،  اما آمریکا درک نکرد،  گفت: آمریکایی ها باید 

بفهمند سالح تحریم بی اثر و کم اثر شده است.
حسن بهشتی پور گفت: واقعیت این است که برجام برای اروپایی ها کامال جنبه 

امنیتی،  سیاسی و حقوقی دارد و باید اثر آن از هر جهت حفظ شود برخالف آمریکا 
که آن طور که باید و شاید اهمیت برجام را درک نکرد. وی تصریح کرد: اروپایی ها نقش 

برجام را در تامین امنیت منطقه و اروپا درک کرده اند و شاید این مواردی که از سوی ایران 
اعالم شود در حد محرکی باشد که آن ها به فکر بیفتند و تالش بیشتری کنند.

وی افزود: این مدت زمان 60 روزی که در نظر گرفته شده به خودی خود می تواند 
یک فضای تعیین تکلیفی باشد، در غیر این صورت اگر زمان مشخص نکرده بودیم معلوم 

نبود تا چه زمانی باید صبر می کردیم.

نظرگاه

امریکابهمردمخودشهمدروغمیگوید
ام��روز س��عی میش��ود اصول��ی ظاهرالّص��الح به 
عنوان اصول امریکایی معرفی ش��ود. در س��خنرانیای 
ک��ه رئیس جمهور امریکا در کنگره آن کش��ور کرد، به 
این موضوع اش��اره ای نمود و بعد متأس��فانه جمعی از 
روش��نفکران امریکایی برای ایجاد پش��توانه نظرِی این 
حرف، بیانیه مفّصلی تنظیم کردند که به بشریت خالف 
واقع گفتند؛ به مخاطبان خودشان دروغ گفتند. سعی 
کردن��د اصل قضیه را، که همان آزمندی و قدرت طلبی 
و هوس سلطه بر جهان است، پوشیده نگه دارند. البته 
برای آنها افکار عمومی خوِد امریکا هم خیلی مهم است 
- شیشه حیات اینها دست مردم امریکاست - که شنیدم 
چون در این بیانیه به برخی از نقاط ضعف امریکا اشاره 
شده بود - البته به نقاط ضعف بسیار کوچکی در قبال 
نقاط ضعف بزرگی که امریکا دارد - همان کس��انی که 
مّدعی آزادی بیان و فکرند، آن بخش از بیانیه را در خود 
امریکا منتشر نکردند! در همین بیانیه که کاماًل پیدا و 
مشّخص است که بدون تردید با هماهنگی دستگاههای 
اّطالعاتی و امنیتی و نظامی امریکا تنظیم ش��ده، چون 
بعضی از بخشهایش مورد عالقه آنها نبوده و اندکی - نه 
زیاد، خیلی کم - در آن افش��اگری بوده - اگر بیانیه را 
دیده باش��ید، پی میبرید - نگذاش��تند همان بیانیه در 
داخل امریکا منتش��ر شود و در سایر نقاط دنیا منتشر 
کردند. آن قسمتهای مربوط به جنگ را در خود امریکا 
منتش��ر کردند که اثبات کنن��د بوش دنبال یک جنگ 
عادالنه اس��ت! جنگی که دفاع از منافع ملی امریکا در 

آن هست. فقط این قسمتش را منتشر کردند.
م��ا امروز با یکی از این تهدیدها مواجهیم که برای 
فری��ب افکار عموم��ی، پایه های نظ��ری و تئوریک هم 
برای آن ترتیب داده ش��ده و در ویترین گذاش��ته شده 
است. هم سیاس��تمداران و هم برخی از روشنفکران با 
هم همدس��ت ش��دند تا این واقعّیت تحریف شده را به 
دنیا منعکس کنند. پشت سر این حرفها همان هدفهای 
همیشگی اس��ت؛ طمِع سلطه بر جهان، تسلّط بر همه 
ثروتها، تحّمل نکردن یک کشور و یک حکومت مستقلی 
که حاضر نیس��ت سیاستهای امریکا و دستورات دیکته 
شده او را بپذیرد و چشم بسته قبول کند. خواستند این 
هدف را در پشت این ظواهر فریبنده پوشیده نگه دارند. 
این مس��أله بسیار مهمی است. شما مسؤوالن و عناصر 

تأثیرگذار در مسائل کشور هستید.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام
27 اسفند 80

مخاطب شمایید

ایستدرزمان،زمانهرازمینگیرمیکند
س��یدعباس صالحی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی نوشت: ترامپ هنوز از انتخابات ٢0١6 
خارج نشده و متوهمانه از مراودات کری با دولتمردان 
ایرانی می نال��د؛ برخی از هموطنان مان نیز از انتخابات 
١٣٩6 بیرون نیامدند و همچنان دشمن ش��ان را رقیب 
دیروز و نه قداره بند امروز می بینند. ایس��ت در زمان، 

زمانه را زمین گیر می کند.

دربدترینسالهابههمنوعانافغان
بیاحترامینکردیم

کمیسیون  رئیس  فالحت پیش��ه  حش��مت اهلل 
امنیت ملی مجلس نوشت: در بدترین سال ها به 
همنوعان افغانی بی حرمتی نکرده ایم. آنها نیز بخشی از 
تاری��خ بازس��ازی ایران بع��د از جنگ هس��تند. نگرانی 
عراقچی در مورد س��الیانه ١ میلیون مهاجر شرق است 
ک��ه از خاک ایران عازم غرب می ش��وند و بیش از این، 

توان جلوگیری از آنها را نداریم.

معاونینجدیدحزبموتلفهاسالمی
منصوبشدند

کانال تلگرامی حزب مونلفه اس��المی نوش��ت: 
اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی 
ط��ی حکمی محمدعل��ی امانی را به عن��وان قائم مقام، 
مجتبی همدانی به عنوان دبیر اجرایی، حس��ین انواری 
ب��ه عنوان معاون مطالع��ات و برنامه ریزی، محمدکاظم 
انبارلویی به عنوان معاون سیاسی، محمدحسین نیکنام 
به عنوان معاون بین الملل، میثم زرندی به عنوان معاون 
تبلیغات و روابط عمومی، محمدحس��ین هوش��نگی به 
عنوان سرپرس��ت اداری و مالی و محس��ن قناعت را به 

عنوان سرپرست سازماندهی و آموزش منصوب کرد.

آغازجنگتجاریآمریکاوچین
حمید بعیدی نژاد س��فیر ایران در لندن نوشت: 
به دنبال شکس��ت مذاکرات، صبح امروز جنگ 
تجاری آمریکا با چین با اجرایی ش��دن دس��تور ترامپ 
برای افزایش ٣00 میلیارد دالر تعرفه بر کاالهای چینی 
آغاز ش��د. چین هم اعالم کرد که مقابله به مثل خواهد 
کرد. تحلیل گران آمریکایی معتقدند ترامپ به این عدم 

توافق به عنوان یک حربه مهم انتخاباتی نگاه می کند.

سیاست مجازی

ادامه از صفحه اول
هفته نامه ص��دا به تحلیل اقدام ایران پرداخته 
و این س��وال را مطرح کرده اس��ت که "میانه روها 
شکست خوردند یا بار دیگر ایران را از جنگ نجات 
می دهند؟" گزارشی از حضور ناو هواپیمابر آبراهام 
لینکل��ن در کن��ار گفت وگویی با عنوان "بس��تن 
تنگه هرمز منجر به جنگی گس��ترده می ش��ود" و 
عنوان "راه های تعامل تهران - واش��نگتن باید در 
سطوح عالی گشوده شود" تشریح شرایط کنونی و 
مسیر پیش��نهادی گردانندگان این نشریه را نشان 
می دهد. نقیب زاده عضو شورای مرکزی سازندگی 
نی��ز اقدمات آمری��کا در منطق��ه را تقویت قدرت 
نظام��ی می داند و گرچه نمی گوی��د هدف آمریکا 
برخ��ورد نظامی با ایران اس��ت اما ه��دف آنان را 
پیش گیرانه و برای واکنش سریع قلمداد می کند و 
در نهایت هم نوش��ته است که اگر تهدیدات جدی 

شد، مذاکره کنیم.
ان��گار نه انگار که این ماج��را یعنی مذاکره به 
دلی��ل فش��ار تحریم و حضور ن��او جنگی و تهدید 
یعنی تس��لیم ش��دن و ترس��یدن و تحقی��ر! برای 
آنهایی که پیش��نهاد مذاکره در چنین شرایطی را 
مطرح می کنند، مهم نیس��ت که انقالب چیست و 
انقالبی گری چه می گوی��د، نگارنده های این متون 
ان��گار نه درک��ی از جمهوری اس��المی دارند و نه 
روزهای جن��گ را دیده!! آنها ب��رای توهم حضور 
س��ایه ای خیالی از جن��گ برجام امض��ا می کنند 
و ح��اال با توهم ش��روع جنگ بر س��ر میز مذاکره 
می خواهند بنشینند و امتیازات جدیدی بدهند!!! 

مهندس��ی فکر آنها را با تسلیم در برابر داد و 
گردنکشی بافته اند! انگار هیچ اراده ای ندارند، باید 
از آنها پرس��ید اگر کسی در خیابان قمه به دست 
به ش��ما حمله ور ش��د بدون چون و چرا با او سر 
میز مذاکره نشس��ته و هر چه خواس��ت تقدیمش 
می کنی��د تا از درگیری خونین جلوگیری ش��ود؟! 
حال اگر همان آدم قمه به دست از شما ناموستان 
را مطالبه کرد چه؟! ب��از هم تقدیمش می کنید تا 
از درگی��ری خونین جلوگیری کرده باش��ید؟! چرا 
کاری را که برای عزیزانت��ان توصیه نمی کنید به 

مملکتی پیشنهاد می دهید؟! یعنی چه که هر کسی 
ناو جنگی روانه مرزهایمان کرد و عربده کش��ید و 
تهدید کرد ما باید ب��رای آرام کردنش پیش رفته 
و ب��ا او مذاکره یا همان بخوانید امتیازات عجیب و 

غریب رد و بدل کنیم تا آرامش کنیم! 

دوگان��ه  صلح و جنگ��ی که اکنون از س��وی 
برخ��ی اص��الح طلبان مط��رح می ش��ود، دوگانه 
جدیدالکشفی نیست که تنها امروز از آن به عنوان 
دو راه پی��ش پای نظام نام برده باش��د. دوگانه ای 
اس��ت که با همان توانس��تند مردم را به گذشتن 

از حق هس��ته ای ترغیب و با همان فرمون با اوباما 
تلفنی حرف زده و با کری بگویند و بخندند!!

 آنان پیش از انعقاد برجام نیز به طرح دوگانه ی 
"صلح و جنگ"، "برجام و جنگ" و "کنگره و اوباما" 
پرداختند. آنان تالش داشتند تا با تکمیل پازل آمریکا، 

مردم ایران را از عواقب تصمیم جمهوری خواهان در 
کنگره که مثاًل جنگ اس��ت بترس��انند و ایران را با 
دولت اوباما به توافق برس��انند. برخی اصالح طلبان 
با گفته ها و نوشته های خود توانستند باالخره ایران 
را به س��وی مذاکره با آمریکا و برجام س��وق دهند 
که نتیجه آن این ش��د که آمری��کا از برجام خارج و 

دستاوردی هم برای ایران در پی نداشت.
امروز نیز برخی اصالح طلبان به نوعی مدعی اند 
می خواهن��د ای��ران از بولتون خ��الص کنند و به 
دام مذاک��ره ترامپ بیندازند. ای��ن اقدامات برخی 
اصالح طلبان تکمیل پازل و راهبرد آمریکاست که 
ت��الش دارند با جنگ روانی و هراس��اندن مردم از 
جنگ، ای��ران را پای میز مذاکره بکش��انند. بدون 
ش��ک اگر اصالح طلبان به تکمیل راهبرد دشمنان 
نپردازن��د، آمریکا نه اق��دام به جنگ خواهد کرد و 
نه موفق خواهد شد با ایران مذاکره کند. همانطور 
که رهبری فرمودند نه جنگ می شود و نه مذاکره 

می کنیم.
اقدامات نظامی آمری��کا در خلیج فارس مبنی 
بر حضور ناو هواپیمابر لینکلن از نگاه کارشناس��ان 
نظامی تهدید واقعی نیس��ت و ی��ک جنگ روانی 
اس��ت؛ چراک��ه حداقل در یک ده��ه اخیر ناوهای 
هواپیمابر آمریکایی به جز مواردی معدود حضوری 
مس��تمر در خلیج ف��ارس داش��ته  اند. ام��ا برخ��ی 
اصالح طلب��ان این اقدامات را تقویت قدرت دفاعی 

آمریکا می دانند. 
در حالی که آمریکا طی پیام رس��می به ایران 
تاکید کرده است که تحت هیچ شرایطی برنامه ای 
ب��رای درگیری نظامی با ایران ندارند، اما برخی در 
داخل تالش دارند وضعیت "جنگ یا صلح" را برای 
مردم ترس��یم کنند تا در ای��ن دوراهی، جمهوری 
اس��المی ایران را به خواس��ته مقام��ات آمریکایی 

یعنی مذاکره نزدیک سازند.
موضع برخی اصالح طلبان البته از سوی کاربران 
ش��بکه های اجتماعی بی پاس��خ نماند و بسیاری از 
کارب��ران توئیتر و اینس��تاگرام نس��بت به س��خنان 
اصالح طلبان واکنش نشان داده و آنها را ترسو خواندن 

که خود نشان از نوع نگاه مردم به این مقوله دارد.

می نویسند صلح بخوانید خودباختگی

َتکرار داستان خودکشی از ترس مرگ!

اواخ��ر هفت��ه گذش��ته و بعد از س��ال ها  کارش��کنی غربی ها و آمریکا در ماجرای درحـــاشیه
برجام، دولت روحانی به خ��ود تکانی داد و برای مقابله به مثل 
با رفتارهای غرب، سیاس��ت های جدیدی را اتخاذ کرد، در این 
نوش��تار به دنبال بررس��ی ابعاد فنی سیاس��ت های اعالم شده 
نیس��تیم، ولی با توج��ه به اظهارات روحان��ی درباره بدعهدی 
اروپایی ها، متوجه می ش��ویم که روحانی در رفتارهای اعالمی 
و اعمالی خود دچار تناقضاتی اس��ت که باعث شده است حال 
و روز م��ردم ای��ران به این صورت تبدیل ش��ود، تناقضاتی که 
نش��ان می ده��د روحانی یا نمی داند دش��منی غ��رب با ایران 
چگونه اس��ت یا با اینکه می فهمد غرب با ایران دش��منی دارد 
ول��ی از همان راهی عبور می کند که در اوایل دهه هش��تاد از 
آن عبور کرد و با دش��منی و س��یلی اروپاییان روبه رو شد، راه 
بن بستی که در کتاب " امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای" به 
آن اش��اره  کرده است و در سال ٩٢ و به خصوص بعد از خروج 

آمریکا از برجام، باز هم وارد همان کوچه بن بست شد.

روحانیدربارهخروجآمریکاازبرجاموادامهارتباطبا
کشورهایاروپاییچهگفت؟

روحانی روز چهارش��نبه ١۸ اردیبهشت گفت: آمریکا ابتدا 
می خواست با خروج از برجام ایران را وادار کند که روز بعد از 
برجام خارج ش��ود تا پرونده را به ش��ورای امنیت ببرد و بار از 

دوش آمریکا برداشته شود تا فشار بر ایران تشدید شود.
وی با بیان اینکه هنر، تدبیر و هوش��مندی نظام ایران این 
بود که در ای��ن دام نیفتاد و در زمین آمریکا بازی نکرد، گفت: 
وقتی دوستان ما و همچنین کشورهای اروپایی با تماس مستقیم 
حضوری، تلفنی یا ارسال پیام از ما درخواست کردند که به آن ها 

مهلتی بدهیم ما هم به درخواست آن ها پاسخ مثبت دادیم.
رئیس جمه��ور افزود: به دلیل اینک��ه اتمام حجت کنیم و 
مردم ما بدانند که در کارها عجله نمی کنیم و حس��اب ش��ده 
عمل می کنیم و به دلیل اینکه می دانس��تیم و می دانیم برجام 
چقدر مهم اس��ت و ویرانی برج��ام چقدر برای منطقه و جهان 

خسارت بار است، به آن ها پاسخ مثبت دادیم.
روحان��ی تصریح کرد: قرار بود ک��ه چند هفته صبر کنیم 
ک��ه چند ماه صبر کردیم. دومرتبه آن ها تماس گرفتند و از ما 
خواس��تند کمی بیش��تر به آن ها مهلت دهیم و ما باز هم این 
مهلت را به آن ها دادیم و براس��اس بندهای ٢6 و ٣6 برجام ۴ 
نوبت با ۵ کش��ور باقیمانده )٢ مرتبه در سطح معاونین وزرا و 

دو بار در سطح وزرا( در چارچوب برجام مذاکره کردیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما از س��ازوکار برجام استفاده 
کردی��م و ازلحاظ حقوقی قدم هایی که می بایس��ت برداریم را 
برداش��تیم، اظهار داشت: دوس��تان ما قدم های خوبی هرچند 
ناکاف��ی در این مدت برداش��تند و اروپایی ه��ا از لحاظ زبان و 
تبلیغات، مواضع خوبی را در پیش گرفتند، اما در مقام عمل و 

به ویژه در بخش اقتصادی متأسفانه ناتوان بودند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یک بار دیگر در مصاحبه ای 
در س��ال ٩١ گفتم که وقتی ما در سال ۸٢ و ۸٣ با سه کشور 
اروپایی مذاکره می کردیم، اروپایی ها دچار یک مش��کل بودند 
و آن مش��کل باعث ش��د توفیق ما بس��یار اندک باش��د و آن 
مش��کل این اس��ت که آمریکا را کدخ��دا می دانند و این تفکر 
اروپایی اس��ت که نمی گذارد آن ها تصمی��م قاطع برای منافع 
ملی خودش��ان اتخاذ کنند البت��ه از آن زمان تاکنون آن تفکر 
مقداری بهتر ش��ده و امروز دیگ��ر کدخدایی آمریکا را در امور 

سیاسی و حقوقی قبول ندارند.
دکت��ر روحانی اضافه کرد: متأس��فانه در بخش اقتصادی، 
ش��رکت ها و بانک ه��ای اروپای��ی همچنان آمری��کا را کدخدا 
می دانند و این تفکر ناصحیح و نادرست باعث می شود نتوانند 
تصمیم درست برای منافع اروپا، منطقه و جهان اتخاذ کنند و 

متأسفانه زیر بار فشار خم می شوند. 
روحان��ی در این اظهارات به ماجرای بدعهدی و دش��منی 
اروپاییان در سال های ۸٢ تا ۸۴ اشاره می کند و خودش معترف 
اس��ت که اروپاییان بدعهد هستند، ولی باز هم همان راه رفته و 
در حال عبور از همان کوچه بن بست است و به مردم نمی گوید 
که من همان اش��تباه سال ۸٢ را، در سال ٩6 تکرار کردم بلکه 
اش��تباه خودش را گردن مردم می اندازد و می گوید: ملت ایران 
پس از تواف��ق و اجرای برجام، بار دیگر پای صندوق آرا آمده و 
این بار نه با ١۸ میلیون بلکه با ٢۴ میلیون رأی خود، تداوم راه 

اعتدال، تدبیر و تعامل سازنده با جهان را اعالم کردند.
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه م��ا همچنان مرد صلح و 
مرد اعتدال هس��تیم، گفت: ما آغازگر نق��ض تعهدات نبودیم 
و آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود اما هیچ گاه تس��لیم قلدری 
نش��دیم و نخواهیم ش��د و در برابر هر متجاوزی پاس��خ قاطع 
خواهیم داد، این فرهنگ ما ایرانیان اس��ت، این فرهنگ اسالم 

ماست و این راه پیامبر و ائمه ما و راه شهیدان ما است.
وی خطاب به کش��ورهای دوست و به ۵ کشور باقیمانده، 
ب��ا تأکید بر اینکه در چارچوب برجام آماده مذاکره هس��تیم، 
گفت: نه ی��ک کلمه کم و نه یک کلم��ه اضافه. برجام، همان 
برجام اس��ت و تغییر نمی کند اما حاضریم برای اجرایی شدن 
بهتر آن و اجرای تعهدات ش��ما و ش��کل اجرای تعهدات، پای 
میز مذاکره بنشینیم. روحانی تصریح کرد: میز مذاکره را ترک 
نکردیم و ش��ما هم مرتب به م��ا گفته اید که ما میز مذاکره را 
ت��رک نخواهیم کرد. آن قل��دری که بنا بود میز مذاکره را بهم 

بزند، تا امروز ناموفق بوده است. 
از اظه��ارت فوق برمی آید که روحانی هنوز با ادبیات صلح 
و اعتدال به دنبال کش��اندن دش��من )غرب و آمریکا( بر س��ر 
میز مذاکره اس��ت و هنوز متوجه نش��ده اس��ت که نه غرب و 
نه آمریکا، وی و ایران را دوس��ت خود نمی دانند بلکه دش��من 
معرفی می کنند ولی مقامات دولتی هنوز در آرزوی مذاکره با 
دشمن هستند، آن هم با دشمنی که به صراحت می گوید من 

به دنبال خلع سالح و فروپاشی تو هستم.
به اظهارات س��فیر و نماینده ایران در س��ازمان ملل 

توجه کنید:  تخت روانچی در پاس��خ به اینکه ترامپ 
گفته است که ایرانی ها با من تماس بگیرند و در 

میز مذاکره بنش��ینند، گفت: نخستین سؤالی 
ک��ه او باید ج��واب دهد این اس��ت که چرا 

از میز مذاکره خارج ش��د. م��ا که با همه 
طرف های این توافق از جمله آمریکا در 

چارچوب کمیسیون مشترک در حال 
مذاکره بودیم. وی افزود: ترامپ بود 

که به طور ناگهانی تصمیم گرفت 
از میز مذاکره خارج شود. چرا 

او به این س��وال پاسخ نداده 
است؟ او سابقه پاره کردن 

توافق هس��ته ای که نه فقط بین ایران و آمریکا بلکه بین ایران 
و قدرت های دیگر جهانی بود را دارد.

این مقام وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: 
برجام، توافقی اس��ت مورد تأیید ش��ورای امنی��ت قرار دارد و 
بخش��ی از قانون بین المللی شده است اما ناگهان ترامپ گفت 
که این توافق را نمی خواهد و بیایید بنشینیم و دوباره مذاکره 
کنیم. چه تضمینی وج��ود دارد که او بار دیگر از مذاکره آتی 

ایران و آمریکا عدول نخواهد کرد؟ 
حاال به اظهارات روحانی در ٢۴ مرداد س��ال گذش��ته توجه 
کنید: آمریکا خود کاری کرده که ش��رایط مذاکره را از بین برده؛ 
با روند خوبی داشتیم مذاکره می کردیم اما خودش آن را تخریب 
کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و می گوید باید چگونه 
عبور کنم!؟ اگر می خواس��تید عبور کنید، چرا خراب کردید؟ اگر 
می خواستید همدیگر را ببینیم چرا پل را خراب کردید؟ خودشان 
پل را خراب کرده و آن طرف ایس��تاده و داد می زنند. اینکه نشد. 
اگر راست می گوئید بیایید پل را دومرتبه درست کنید. پل را که 
درس��ت کردید خودبه خود و به طور طبیعی رفت و آمد درست 

می شود؛ خودت مؤثر و مخرب و عامل این کار هستی.
از مجموع ای��ن دو اظهارنظر برمی آید ک��ه آقایان دولتی 
و در رأس آن ه��ا ظریف و روحانی، هنوز ب��ه دنبال مذاکره با 
آمریکا و بعدازآن مذاکره با اروپاییان هستند و به همین دلیل 
اس��ت که نه اروپا و ن��ه آمریکا، برای اظه��ارات روحانی هیچ 
اهمیتی قائل نمی شوند و همچنان به تهدیدات و تحریم های و 

یک جانبه خود ادامه می دهند.

چراغربوآمریکاحقدارندکه
امثالظریفوروحانیراجدینگیرند؟

اما چرا غرب و آمریکا نس��بت به رفتارها و اقدامات امثال 
ظریف و روحانی، هیچ واکنش و اهمیتی نش��ان نمی دهد؟ به 
نظر می رس��د پاسخ این سوال را می توانیم در گذشته و سابقه 

این افراد پیدا کنیم.
روحانی در سال ۸٢ و در زمان بحرانی شدن پرونده هسته ای، 
مذاکره با تروئیکای اروپایی را شروع 
کرد و در کتاب خاطرات هسته ای 
خود - امنیت ملی و دیپلماسی 
هس��ته ای، به جزئی��ات چند 
سال مذاکره با مقامات اروپایی 
اشاره می کند اما موضوعی که 
مدنظر است، خوش بینی مفرط 
روحان��ی در اعتماد ب��ه غرب و 

آمریکا است.
حمایت بی دلیل روحانی 
از خوش بین��ی ب��ه غرب و 
اینکه نباید نس��بت به غرب 
همیش��ه بدبی��ن ب��ود زیرا 
بدبینی به غرب مشکل س��از 
بوده اس��ت، از نکاتی است 
ک��ه وی در کت��اب خود به 
و در  اش��اره می کن��د  آن 
صفحه ١۴ می نویس��د: در 

واق��ع در همه موضوعات، نوعی پیش داوری از س��وی هر یک 
از دو طرف نس��بت به دیگری وج��ود دارد، آمریکا ایران را در 
تقابل با منافع منطقه ای و بین المللی خود می داند و ایران نیز 

آمریکا را بزرگ ترین دشمن خود تلقی می کند.
روحان��ی در صفح��ه ۵۴ کت��اب نیز می نویس��د: گزارش 
اطالعات کارشناس��ی به ص��ورت ناقص به مس��ئولین رده باال 
و بی اعتم��ادی به غ��رب و س��ازمان های بین الملل��ی همواره 

مشکل آفرین بوده است!
همچنین در صفحه 66 کتاب می نویس��د: همیشه در ذهن 
برخی از مسئولین، گویی نوعی اضطراب وجود دارد که دشمنان 
قوی پنجه مش��غول توطئ��ه و برنامه ریزی علیه نظام اس��المی 

هستند و همواره برای بقای نظام احساس خطر می کنند.
و در آخر در صفحه 6۸ می نویسد: در مسئله مهم هسته ای 
که به امنیت ملی و منافع ملی ما ارتباط دارد، این گونه تردیدها 
]بدبینی نسبت به غرب[ نباید موردتوجه قرار گیرد، این ها هم 

مسائلی است که گاهی مشکل آفرین می شود.
نویس��نده در این عبارات بدبینی نسبت به غرب را به طور 
کامل نهی می کند و تا جایی پیش می رود که تردید و بدبینی 
نسبت به غرب هنگام وسط آمدن منافع و امنیت ملی را غلط 

و مشکل ساز معرفی می کند!
حاال به اظهارات ظریف درباره عدم دش��منی آمریکا توجه 
کنید: محمدجواد ظریف از چهره های غرب گرای دولت اس��ت 
که درخصوص دشمن دانستن یا ندانستن آمریکا به اظهارنظر 
می کند. او در کتاب "قای سفیر" به صراحت دیدگاه های خود 

در این خصوص را می گوید.
ظریف به صراحت اعالم می کند هیچ گاه از واژه "دشمن" 
اس��تفاده نکرده اس��ت: "در دیپلماس��ی چندجانب��ه که باید 
هم زمان با ١٩0 کش��ور کار ک��رد. در هر بحثی باید حداقل به 
١۵ کشور اصلی از دوستان، مخالفان و رقیبان بیندیشید. من 

تالش می کنم هیچ گاه از واژه دشمن استفاده نکنم."
وزیر خارجه روحانی نه از جهت دیپلماتیک که تا بن دندان 
معتقد است که آمریکا دشمن نیست. دلیل درستی این حرف 

را می توان در ادامه کتاب ظریف جست و جو کرد.
در قس��متی از خاطرات ظریف، مصاحبه کنن��ده از ظریف 
درب��اره امکان برق��رار روابط با آمریکا با حف��ظ اصول و ارزش ها 
می پرس��د که نقل مستقیم این س��وال و جواب از صفحه ٣۵۸ 
کتاب خاطرات ایشان خالی از لطف نیست. مصاحبه کننده از وی 
می پرسد: این امکان منطقی وجود دارد که ما ضمن حفظ اصول 
و ارزش هایمان، مدل خردمندان��ه ای از گفت وگو و دیالوگ را با 

تمامی قدرت ها از جمله آمریکا و اصوالً غرب داشته باشیم؟
وی در پاسخ خود تحلیل خود را می گوید و اعتراف می کند 
که آمریکا را دش��من نمی داند. او می گوید: "حتماً می شود. ما 
اختالفات اساس��ی با آمریکا و غرب داریم، همان طور که تمام 
کش��ورها با یکدیگر اختالفات اساس��ی دارند، اما این دشمنی 
نیس��ت، البته ممکن اس��ت گروه هایی باش��ند ک��ه هنوز نیاز 
ب��ه دش��من دارند، مخصوص��اً در آمریکا، برای اینک��ه بتوانند 
سیاست های خودشان را پیش ببرند. آن ها دوستان ما نیستند 

و ما نباید ابزار و مهمات در اختیار آن ها بگذاریم." 
مشخص است که با وجود چنین تفکری از جنس روحانی 
و ظریف، باتالقی چون برجام به وجود می آید و آقایان دیپلمات 
تا انتها و حتی بعد از مرگ برجام، حاضر نیستند اعتراف کنند 
که اش��تباه کرده اند و منافع مردم ایران را به سراب اعتماد به 

غرب و آمریکا و دشمن گره زده اند.  مشرق  نیوز

آیا ظریف و روحانی در باتالق برجام گیر کرده اند؟

دیپلمات ها هنوز در آرزوی مذاکره با غرب و آمریکا هستند

تمام  اینکه  بر  تاکید  با  بین الملل  کارشناس 
که  است  این  داخلی  غرب گرایان  سناریوهای 
کشور را بر سر میز مذاکره ببرند، گفت:  برجام 
به امضا رساندند و  را در دوقطبی جنگ و صلح 

گفتند اگر امضا شود،  صلح خواهیم داشت.
جلد  تیتر  به  اشاره  با  ظهره وند  ابوالفضل 
هفته نامه صدا با عنوان »دو راهی جنگ و صلح« 
اظهار داشت:  موضوع قرار دادن افکار عمومی در 
دو راهی جنگ و صلح مسبوق به سابقه است و 
در ایام انتخابات 96 هم از این دوقطبی استفاده 
می کردند که اگر به این دولت رای داده شود سایه 
جنگ از کشور دور می شود. وی افزود: برجام را در 
چنین شرایطی به امضا رساندند و گفتند اگر امضا 
شود ما صلح خواهیم داشت، این روش تکراری 

است که همواره در دستور کار بوده است.
و  تنش زدایی  اینکه  بیان  با  ظهره وند 
گفت وگوی تمدن ها با همین رویکرد بود، تصریح 
کرد: واقعیت در محیط بین الملل این است که اگر 
اینها در هر لحظه منافع شان با وقوع جنگ اتفاق 
غربگرایان  اکنون  اینکه  و  نمی کنند  دریغ  بیفتد 
داخلی این گزاره را مطرح می کنند،  حاکی از این 
نیستند  آشنا  صحنه  واقعیت های  با  یا  که  است 
می خواهند  و  می زنند  تغافل  به  را  خود  یا  و 
طی  در  آمریکایی  کنند.  سیاسی  سوء استفاده 
رسیدند  جمع بندی  به  لحظه  هر  سال   40 این 
اهدافشان  به  هزینه  کمترین  با  می توانند  که 
برسند دریغ نکرده اند و ما در جنگ های عراق و 

افغانستان شاهد این مسئله بودیم.
در  آمریکایی ها  که  تجاربی  اینک  بیان  با  وی 

دو دهه اخیر کسب کردند آنها را به این نتیجه 
رسانده که امروز تنها چیزی که در دستور کارشان 
نیست و حتی به آن فکر هم نمی کنند مسئله جنگ 
است، گفت: استفاده از تیترهایی چون جنگ، دو 
راهی جنگ و صلح نوعی هماهنگی داخل و بیرون 
را نشان می دهد. وی ادامه داد:  نقشی که ترامپ، 
بولتون و پمپئو بازی می کنند اینگونه است که دو 
تا از آنها نقش سگ های هار را ایفا و دیگری نقش 
نشوید  قلعه  وارد  اگر  که  می کنند  بازی  را  قلعه 

سگ های هار شما را می خورند.
ظهره وند با اشاره به اینکه ترامپ و کابینه اش 
افکار عمومی و ملت ایران را ساده فرض می کنند، 
که  هستند  کسانی  هم  داخل  در  کرد:  تصریح 
شانسی  و  باخته اند  را  صحنه ها  تمام  می دانند 
از  نظام جمهوری اسالمی مقتدرتر  امروز  ندارند. 
تنی هدف  و یک کشتی صد هزار  گذشته است 
آسانی در منطقه برای ایران است و خودشان هم 

عنوان می کنند که ما منتظر ضربه اول هستیم.
اینکه  بیان  با  بین الملل  مسائل  کارشناس 
کره  شبه جزیره  در  که  تحوالتی  و  بحران  تجربه 
است،  روشن  واقعیت  یک  بیانگر  افتاد  اتفاق 
تصریح کرد: کره شمالی فقط متکی به قدرت نظامی 
و مردمش است ولی با این وجود شاهدیم که با 

چه زبان و ادبیاتی با ترامپ صحبت می کند.
استراتژیکی  تنگناهای  به  اشاره  با  ظهره وند 
برای جنگ علیه ایران افزود: دنیای امروز به حدی 
درگیری  هیچگونه  اجازه  که  شده  تنیده  هم  در 
آنهم در حوزه ای مثل خلیج فارس که حداقل 20 

درصد انرژی جهان از آن می گذرد، را نمی دهد.
هزینه  آمریکایی ها  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
که  نمی گنجد  هم  مخیله شان  به  می کنند  فایده 
وارد جنگ شوند، تصریح کرد: سفر شبانه پمپئو 
در  نیروهایشان  که  بود  این  خاطر  به  عراق  به 
دارند  این  از  وحشت  و  هستند  سیبل  منطقه 
جنجال  این  اتفاقا  می آید.  سرشان  بالیی  چه  که 
به خاطر این است که آمریکایی ها نگرانند که چه 
فرجامی در انتظار آنهاست. متقابال نیروهای غربی 
دچار  نگرانی  این  به  هم  آنها  به  وابسته  داخلی 
هستند که روندهایی که در داخل طی می شود، 
حرکت  ملی  منافع  برخالف  سال   30 که  را  آنها 

کرده اند به چه ورطه  ای می اندازد.
سناریوهای  تمام  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
غربگرایان داخلی این است که کشور را بر سر میز 
مذاکره ببرند، گفت:  کشور در بهترین موقعیت خود 
بار برای  قرار دارد و فرصت خوبی است که یک 
همیشه ملت ایران در موضع انقالبی خود بایستد و 
مسائل داخلی و بیرونی خود را حل کند و آنها از این 
نگران هستند. ظهره وند با تاکید بر ناتوانی دولت 
ترامپ در اقدام جنگ علیه ایران خاطرنشان کرد:  
دولتی می تواند وارد جنگ شود که پشتوانه داخلی 
برخودار باشد در صورتی که ترامپ نمی تواند خود 

را داخل کنگره جمع و جور کند.

نمای نزدیک

برجام را هم با »دوراهی جنگ و صلح« 
به امضا رساندند

غرب گرایان می خواهند کشور را 
پای میز مذاکره بکشانند


