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غربی ها به دنبال نقاط قوت ایران مثل توان نظامی هستند
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به بیانات رهبر انقالب در دیدار 
کارگزاران نظام و تشریح دالیل عدم مذاکره با آمریکا، با بیان اینکه »رهبری به صورت 
شفاف موضع ایران در قبال مذاکره با آمریکا را اعالم کردند«، تاکید کرد که آمریکایی ها 

به دنبال نقاط قوت ایران از جمله توان نظامی و نفوذ منطقه ای ما هستند.
اکبر رنجبرزاده اظهار کرد: نگاه بلند و عمیق مقام معظم رهبری همیشه نقشه های 

شوم دشمنان را افشا کرده و این توفیق بزرگی برای کشور ماست موضع گیری های عمیق 
و دقیق دارند و پشت پرده های دشمن را رمز گشایی و نقشه هایشان را خنثی می کنند.

وی افزود: ایش��ان در گذش��ته هم گفته بودند که اعتمادی به آمریکا و غرب نیس��ت و 
االن هم بر این موضع هستند که غربی ها به دنبال مذاکره برای معامله مورد توافق دو طرف 
نیستند. بلکه می خواهند نقاط قوت ایران را تضعیف کنند. آنها به دنبال این نیستند که چیزی 

بدهند و چیزی بگیرند همچنان که در برجام آنها به تعهداتشان عمل نکردند.

دیدگاه
ترامپ با ادعای تمایل به مذاکره به دنبال فریب افکار عمومی است

معاون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: ترامپ 
با ادعای تمایل به مذاکره تالش دارد یک چهره اهل صلح و مذاکره از خود نشان 

داده و افکار عمومی را فریب دهد.
سردار رسول سنایی راد با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفته 

بود منتظر تماس س��ران ایران هس��تم، اظهار داشت: به نظر می آید آقای ترامپ با 
این اقدامش هدف اصلی خود از فش��ار و تحریم ه��ای ظالمانه علیه ملت ایران و البته 

خروج از برجام را آشکار کرد. وی اظهار داشت: اقدامات ترامپ به حدی ناشیانه است حتی 
تحلیلگران بین المللی هم اذعان کرده اند، سفارت سوئیس چنین شماره ای در اختیار ایران 

قرار نخواهد داد و ایرانی ها هم هرگز به دنبال چنین شماره ای نخواهند بود.
وی گفت: اقدام س��ران آمریکا در فشار و تحریم و از سوی دیگر سخن گفتن از مذاکره 

همانند آن است اسلحه به سمت یک نفر بگیریم و تقاضای دوستی و مذاکره داشته باشیم.

پاسداران
مقامات آمریکا از شرایط فعلی ترسیده اند

رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت که آمریکا از شرایط به وجود آمده ترسیده است به همین دلیل مقامات آمریکایی 

شروع به سفرهای منطقه ای و اروپایی کرده است تا اتفاقی در منطقه رخ ندهد.
مرتض��ی صفاری نطنزی گفت: آمریکایی ها با طراحی به دنبال اعمال فش��ار 

حداکثری برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره هستند که علی رغم همه تالش ها 
و فشارها و تحریم های ریز و درشت کسی به میز مذاکره برنگشته است. حتی شماره 

تلفن برای تماس دادند ولی کسی با آنها تماس نگرفت.
وی افزود: با توجه به چنین شرایطی نگرانی برای آمریکا ایجاد شده و حتی در درون 
دولت و مسئوالن آمریکایی هم اختالف نظر وجود دارد جمع بندی آن شده که این فشارها 
نتیجه مطلوبی برای دولت آمریکا به همراه نخواهد داشت لذا دادن هزینه در این باره نفعی 

برای آمریکا ندارد و باید بر سیاست هایش بازنگری کرده و به توافق بین المللی برگردد.

نظرگاه

امریکا به مذاکره با ما نیاز دارد
برجام هدف نیست، برجام وسیله است. برجام هدفی 
نیست که ما الزم باشد این را حتماً حفظ کنیم؛ وسیله ای 
برای حفظ منافع ملّی ما است. اگر چنانچه یک روزی به 
این نتیجه رسیدید که برجام نمیتواند منافع ملّی را تأمین 
بکند، برج��ام را بگذارید کنار، یعنی هیچ اهّمّیتی ندارد؛ 
ببینی��د منافع ملّی چه اقتضاء میکن��د. از من هم گاهی 
سؤال میشود که شما گفتی که برجام را آتش میزنی، چرا 
آت��ش نزدی؟ علّتی که آتش نزدیم همین بود که گفتیم 
شاید بش��ود منافع ملّی را با آن تأمین کرد؛ َوااّل اگر آدم 
بفهمد که منافع ملّی تأمین نمیشود، ما هم آتش  زدن را 
بلدیم که این کار را بکنیم. باالخره بازی نکنند با ما؛ این را 
باید جّدی دنبال بکنید. اینکه حاال باز بعضی زمزمه شروع 
کرده اند که »ممکن است مذاکره انجام بگیرد«، این به طور 
قطع منتفی است؛ یعنی معنی ندارد یک چنین چیزی. 
آنها که آن ظاهرسازها بودند، آن جوری عمل کردند با ما؛ 
اینها که آدمهای وقیِح ُمتهّتِک پُرروی صریِح شمشیر از رو 
بندند؛ با اینها چه مذاکره ای؟ اصالً معنی ندارد. حاال آقای 
رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه 
هم همین جور؛ هیچ معنی ن��دارد با اینها مذاکره کردن. 
البّته ش��ما این را هم میدانید و ش��اید بهتر از من بدانید 
ک��ه آمریکایی ها احتیاج دارند ب��ه مذاکره ی با جمهوری 
اسالمی. آن روزی که اوباما موّفق شد تلفنی با آقای دکتر 
روحانی صحبت بکند، اینها آنجا جشن گرفتند که خبرش 
بعداً رسید به ما از ُطُرقی. اینها احتیاج دارند به این قضّیه؛ 
هیچ لزومی ندارد که ما این احتیاج آنها را برآورده کنیم. 
حاال ]اینکه[ چرا ما با مذاکره مخالفیم هم، من دلیلش را 

قبالً گفته ام، دیگر تکرار نمیکنم.
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مخاطب شمایید ادامه از صفحه اول
فرصت سوزی ایران، یا عهدشکنی دولت اوباما؟!

بس��یاری از اصالح طلب ها و حامی��ان تدبیر و 
امید تالش دارند در تحلیل های خود اینطور وانمود 
کنند که جمهوری اس��المی ای��ران فرصت طالیی 
را در دوره اوبام��ا برای رس��یدن به جایگاه تعادل با 
امریکا از دست داد و این اعتقاد خود را در تریبون ها 
فری��اد زده و باعث می ش��وند ک��ه در دل مردم هم 
این شائبه ایجاد ش��ود که آیا واقعا اوباما فردی بود 
که می  توانس��ت جمهوری اسالمی را با همان عزت 
مدنظ��ر انقالبیون بپذیرد؟! در همین راس��تا »علی 
خرم« دیپلمات سابق و از حامیان برجام نیز صراحتا 
در یادداشتی در روزنامه شرق - اسفند ۹۵ - نوشته 
بود: »ش��اید ایران متوجه نش��د چ��ه فرصت هایی 
در دوران آق��ای اوباما برای ایران وجود داش��ت که 
می توانست اتصاالت خود را آن چنان مستحکم کند 
که در دوران ترامپ این قدر ضربه پذیر نباش��د و از 

سوی منطقه مرکز تهاجم سیاسی قرار نگیرد«.
اما او تنها فردی نبود که چنین ادعایی داشت، 
فعالین اصالح طلب و برخی دولتمردان بارها مدعی 
شده اند که فرصت تعامل و مذاکره در دولت اوباما 
از دس��ت رفت و ای��ران در این خص��وص فرصت 
سوزی کرد. این ادعای چطور می تواند ثابت شود؟! 
شاید بررسی تعهدپذیری اوبا بعد از امضای برجام 
راه حل یافتن پاسخ حقیقی چنین ادعاهایی باشد.

اوباما و برجام
در تاریخ هم ثبت ش��ده است که دولت اوباما 
از اولی��ن روز اجرای برجام، ای��ن تعهد بین المللی 
دارای قطعنامه س��ازمان ملل را به صورت فاحش 
نقض کرد و این عهدش��کنی ت��ا پایان دولت اوباما 
ادام��ه داش��ت.بنابراین آنچه در توافق هس��ته ای 
و می��ان ای��ران و آمری��کا در دولت اوبام��ا اتفاق 
افتاد، عهدش��کنی های طرف آمریکای��ی بود و نه 
فرصت س��وزی ای��ران، الیته این ادعا ب��ا نگاهی به 

اقدامات اوباما ثابت می شود.

اقدامات ضدایرانی اوباما
گفتیم که برخی دولتم��ردان در کنار فعالین 
اصالح طلب با ایجاد دوگانه دروغین »دموکرات های 
خ��وب - جمهوری خواهان بد« با ترامپ هراس��ی 
درپی بزک سیس��تم حاکمه آمریکا هستند. شاید 
ای��ن بزک به بهانه فرافکن��ی برای همه وعده هایی 
است که دولت تدبیر و امید نتوانست آنها را عملی 
کند و این حربه برای فرار از پاس��خگویی به افکار 
عمومی اتخاذ ش��ده باش��د تا دول��ت روحانی بی 
تقصیر جلوه داده ش��ود. دومین نگاه هم می تواند 
این باش��د که تالش هایی برای ایجاد زمینه جهت 
اس��تمرار اوضاع و »کش دادن برج��ام تا ۲۰۲۰« 
مهیا ش��ده و اینگونه القا شود که اگر در انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری ۲۰۲۰ در آمری��کا یک دولت 
دموکرات بر سر کار بیاید، هم برجام به ریل برمی 

گردد و هم مشکالت کشور رفع می شود.
این فضاسازی ها در حالی است که دموکرات ها 
و جمهوری خواهان در آمری��کا در هر موضوعی با 
هم اختالف داشته باشند، در دشمنی با جمهوری 
اس��المی ایران هیچ اختالفی با یکدیگر ندارند. اما 

ببنیم اوباما با ایران چه کرد:
 در آذر ۹۴ دول��ت اوباما قانون »محدودیت 
تردد س��فرکنندگان به کشورهایی خاص« را امضا 
کرد. بر این اساس شهروندان ۳۸ کشور جهان که 
برای تجارت یا گردش��گری می توانستند مدت ۹۰ 
روز را بدون داش��تن روادید در آمریکا س��ر کنند، 
حال اگر طی ۵ س��ال گذش��ته به ۴ کشور ایران، 
عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند، باید برای 
سفر به آمریکا در صف دریافت روادید قرار بگیرند. 
ای��ن قانون در حالی تصویب ش��د که تاجرانی که 
برای س��رمایه گذاری در ایران پ��س از برجام ابراز 
تمای��ل کرده بودند، آن هایی بودن��د که به آمریکا 
رف��ت و آمد تجاری زیادی داش��ته و در زمره این 

۳۸ کشور جای می گرفتند.
 در اولین روز اجرای برجام - دی ماه ۹۴ - و 
در مقطعی که برخی ها تاکید داشتند که »تحریم ها 
به تاریخ پیوست«، دولت اوباما با تصویب تحریم های 
ضدایرانی، نقض برجام را کلید زد. وزارت خزانه داری 
آمریکا با صدور بیانیه ای از افزودن نام ش��رکت ها و 
افراد جدید به فهرس��ت تحریم های ایران به واسطه 

ارتباط با برنامه موشکی ایران خبر داد.
 در آذر ۹۵، دولت اوباما قانون تحریمی آیسا 
)مادر تحریم ها( را تمدید کرد. مقامات ارشد دولت 

روحانی این اقدام را نقض فاحش برجام نامیدند.
 در پاییز س��ال ۹۵ اوبام��ا، قانون وضعیت 
اضط��راری علیه ایران را تمدید کرد. در همان ایام 
برخی رسانه ها نوش��تند: »اوباما با این کار آخرین 

لگد را به برجام زد«.
 »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق آمریکا - 
فروردین ۹۵ - در کنفرانس خبری نشس��ت امنیت 
هس��ته ای در واش��نگتن بدون اش��اره به تعهدات 
برجامی آمریکا، با اش��اره به اینکه روح برجام تغییر 
رفتار ایران اس��ت، مدعی ش��د: »شرط برخورداری 
ایران از امتیازات اقتصادی، کنار گذاش��تن توانایی 

موشکی و متوقف کردن اقدامات منطقه ای است«.
 در اردیبهش��ت ۹۵ دولت اوباما ۲ میلیارد 

دالر از اموال ملت ایران را بلوکه کرد.
 دولت اوباما برخالف تعهدات برجامی، تحریم 

س��وئیفت را پابرجا نگه داشت و به کشورهای دیگر 
درخصوص مبادالت بانکی با ایران هشدار داده شد.

 اوبام��ا - دی م��اه ۹۳ - در مصاحب��ه ب��ا 
ش��بکه رادیویی ان. پی.آر )رادی��وی ملی آمریکا( 
در اظهارنظری گس��تاخانه، ملت ایران را »یاغی«! 

خطاب کرد.
 در س��ال ۹۳ دولت باراک اوباما در اقدامی 
بی س��ابقه و مغایر حقوق بین الملل از صدور روادید 
حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان 
ملل - با این ادعا که وی تروریست است - اجتناب 
کرد و دولت روحانی نیز بعد از مدتی مجبور ش��د 
فرد دیگری را بدین منظور جایگزین گزینه ابتدایی 
خود کن��د. اینجا بود که عیار ادعاهایی نظیر تنش 
زدایی، رفع سوءتفاهم، احترام متقابل و تعامل برد 

- برد تا حدود زیادی سنجیده شد.
 در دولت اوباما و با هماهنگی کاخ سفید و 

کنگره حدود ۸۰ طرح ضدایرانی تصویب شد.
تمامی این اقدامات ضدایرانی در حالی توسط 
دول��ت اوباما انجام ش��د که برخ��ی دولتمردان، با 
سهل اندیش��ی، اوباما را فردی مؤدب! و باهوش! و 
امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین می نامیدند!

دیدار برای چه؟!
با همه این تفاسیر اما وقتی نوشته های امثال 
متن »حمیدرضا جالیی پور« فعال اصالح طلب و از 

حاضرین در نشس��ت اخیر رئیس جمهور با فعالین 
سیاسی را در قالب یادداشتی در روزنامه ایران - ۲۳ 
اردیبهشت - می بینیم متاسف می شویم، او نوشت: 
»در مراسم افطار ۲۱ اردیبهشت، رئیس جمهوری 
با جمعی از فعاالن سیاس��ی کشور، آقای روحانی 
نکات مهمی را در پاسخ به اصولگرایانی که مسأله 
کشور را فقط معیشت مردم می دانستند و مسئول 
آن را دولت قلمداد می کردند، در میان گذاش��ت...

روحانی گفت: ...مهم اینکه توجه داش��تیم که راه 
حل مش��کالت چیس��ت و دولت چق��در "اختیار" 
دارد؟ دول��ت در سیاس��ت خارجی چق��در اختیار 
دارد؟ اوباما رئیس جمه��وری امریکا ۱۹ بار از من 
تقاضای مالقات کرد، ولی دولت اختیار پاس��خش 

را نداشت«.
روحان��ی در این اظهارنظر تاکید کرده اس��ت 
ک��ه در دوره اوبام��ا، کاخ س��فید ۱۹ ب��ار از وی 
تقاضای مالقات کرده است اما او اختیار الزم برای 
تصمیم گیری درباره این پیشنهاد را نداشته است! 
روحانی تلویحاً این مس��ئله را بیان کرده است که 
اگر در سیاس��ت خارجی اختیارات الزم را داشت، 
می توانس��ت با اوباما وارد مذاکره ش��ده و تا پیش 
از روی کارآم��دن ترامپ، مش��کالت را رفع کند!! 
اما نگاه��ی به رفتارهای عمل��ی اوباما و مثال های 
ک��ه در باال بیان ش��د چق��در می تواند ب��ا ادعای 

رئیس جمهوری هم خوانی داشته باشد؟!
حال چند س��وال؛ آیا دول��ت روحانی و دولت 
اوباما و وزرای خارجه ایران و آمریکا هیچ دیداری 
با یکدیگر برگزار نکردند؟! آیا رؤس��ای جمهور دو 
کش��ور با یکدیگر گفت و گوی تلفنی انجام ندادند؟! 
آیا توافق با پش��توانه س��ازمان ملل امضا نشد؟ آیا 
روحانی نگفت مس��ئولیت توافق بامن؟ آیا روحانی 
نگفت هیچ رئیس جمه��وری نمی تواند توافق را به 
هم بزند؟ آیا توافق حتی در دولت اوباما در میدان 
عمل اجرا ش��د؟! حاال با این ن��گاه ترامپ فرصت 

است یا تهدید؟ اوباما چطور؟!

کفش های اوباما پای ترامپ؛

لطفا؛ پاسخگویی به مطالبات را 
مانند فرافکنی تمرین کنید

فرصتهایجمهوریاسالمیدرداخلکشوراستنهدردستیانکیها


