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» اگ�ر در نیویورک وزیر ام�ور خارجه ما با وزیر 
ام�ور خارجه آمریکا دیدار نک�رده بود و من به 
تلف�ن اوباما ج�واب نمی دادم، ای�ن کار )توافق 

اتمی( با سختی و کندی انجام می شد.«
جمله باال سخنی از رئیس جمهور است که روز سه 
شنبه در وزارت خارجه و در دیدار با وزیر خارجه و 
مدیران ارشد این وزارتخانه بیان شد. اکنون شش 
س��ال از روز ماجرای گف��ت وگوی تلفنی روحانی 
و اوبام��ا و دیدار ظریف و ک��ری در نیویورک می 

گذرد.
اف��کار عمومی از خود می پرس��د چ��را پس از 6 
سال از آن اتفاقات و وقایعی که در نخستین سفر 
رئیس جمهور پس از استقرار در ریاست جمهوری 
ب��ه آمریکا افتاد، آقای روحان��ی از اقدام خود دفاع 

میکند؟
چرا اگر گفت وگوی تلفنی انجام نمیشد و ظریف و 
کری با هم دیدار و گفت و گو نمیکردند دستیابی 
به توافق هسته ای با سختی و دشواری همراه می 

گشت؟
اقای روحانی از خطره ای س��خن می گوید که 6 
سال پیش اتفاق افتاده و در آن زمان هنوز گفت و 
گوهای هسته ای در دولت تدبیر و امید آغاز نشده 
ب��ود مذاکراتی که همگان ش��اهد آن بودند وجود 
نداش��ت. نکته دیدار ظریف و کری برای نخستین 
بار و گفت وگو تلفنی اوباما و روحانی در این است 
ک��ه از آن زمان تاکنون درباره محتوای آن دیدار و 
گفت وگوی تلفنی س��خنی به میان نیامده است. 
بازتاب های گس��ترده آن اتفاقات در نیویورگ که 

برای نخس��تین بار می افتاد، باعث ش��د تا از این 
مقوله چش��م پوشی ش��ود در حالی که مهمترین 
بخ��ش آن محتوای مذاکراتی اس��ت ک��ه وزرای 

خارجه و روسای جمهور با هم داشتند.
آیا آقای روحانی در حال زمینه س��ازی برای تکرار 

اتفاقی است که در نیویورک افتاد؟ 
با وجودی که سیاست راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران در قبال آمریکا روش��ن و مشخص است، اما 
دول��ت تدبیر و امید در چند مرحله خط قرمزها را 

کنار گذاشت و فراتر رفت.
چنین فضایی مستلزم همراه کردن افکار عمومی با 
خود بود که این اتفاق نیز با وعده های بزرگی که 
بهمردم داده شده بود، آماده شد. افکار عمومی که 
پس از وعده ها و ش��عارهای انتخاباتی که همگان 
نسبت به ان آگاه هستند، با سیاست روحانی همراه 
ش��دند در انتخابات 92 به او رأی دادند. لغو همه 
تحریم های اقتصادی، رونق اقتصادی و معیشتی 
م��ردم، کاهش تورم، ایجاد اش��تغال، بی نیازی به 
یارانه 45 هزا تومانی و بسیاری وعده های دیگر که 
اکنون به انزاوی آمریکا، تنها ماند این رژیم، اثبات 
حقانیت ایران، اثبات بی اعتماد بود ایاالت متحده 
به دنیا و برخی دیگر از دس��تاوردها که تا پیش از 
این در وعده های دولت تدبیر و امید وجود نداشت. 
درباره همان اتفاقی که آقای روحانی روز سه شنبه 
از ان دفاع کرد رهبر معظم انقالب اسالمی موضع 
گیری کردند. ایش��ان در 13 مهر م��اه 1392 در 
هفتمین مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف 
و اهدای سردوشی دانشجویان و دانش آموختگان 

دانش��گاههای ارتش درباره سفر رئیس جمهور و 
هیئ��ت همراه به نیویورک فرمودن��د؛ »از آنچه در 
سفر اخیر بود حمایت می کنیم البته برخی از آنچه 
در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما بجا نبود لکن 
ما به هیئت دیپلماس��ی دولت عزیزمان خوشبین 
هستیم ولی به آمریکاییها بدبینیم.« اگرچه ایشان 

اش��اره مس��تقیم به آنچه که بجا نبود نکردند، اما 
همان زمان تحلیلگران، کارشناس��ان و حتی افکار 
عموم��ی نیز متوجه ش��دند منظ��ور رهبر معظم 
انقالب چه مس��ائلی است. نتیجه تصمیم دول در 
س��ال 92 برای انجام گفت و گوی تلفنی با اوباما 
و دیدار طریف و کری گرجه توافق هسته ای شد، 
اما توافی به دست آمد که نتوانست حق جمهوری 
اسالمی ایران را برآورده کند حتی زمانی که اوباما 
رئیس جمهور آمریکا بود، بارها دولت او بدعهدی 
کرد و اجازه نداد تعهدات آمریکا اجرا شود. آمریکا 
در آن زم��ان نی��از به توافق با ایرانداش��ت چرا که 
س��اختار تحریم ه��ای اقتصادی علی��ه جمهوری 
اسالمی ایران در حال فرو ریختن بود و این نکته را 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از دسیابی به 
توافق هسته ای اعتراف کرد و گفت اگر با ایران به 
توافق هسته ای نمی رسیدیم دیوار تحریم ها فرو 
م��ی ریخت. پس از آن که وزیر خارجه ایران آقای 
ظریف به توافق هس��ته ای نائل آمد از او ودیگر از 
اعضای تمی هس��ته ای تقدیر ویژه شد، نه این که 
بخواهیم ب��ی انصافی کنیم برای مذاکرات زحمت 
نکش��یدند، بلکه برجام دستاوردی نبود که نیاز به 
آن تقدیر ویژه داشته باشد و صدها سکه به اعضای 
تیم هسته ای هدیه داده شود آن هم در شرایطی 
که مردم در وضعیت اقتصادی دشواری قرار داشته 
و دارن��د. و اکنون به خاطر تحریم هایی که آمریکا 
علیه آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان کرده، به 
او لقب مجتهد سیاسی می دهند و قهرمان سازی 
می کنند. آقای روحانی روز س��ه ش��نبه در جمع 

مدیران ارش��د وزارت خارج��ه درباره آقای ظریف 
گفت؛ »برخی درس سیاسی خوانده اند، اما مجتهد 
نشده اند؛ اما ظریف عالوه بر اینکه استعداد نخبگی 
دارد، ی��ک مجتهد سیاس��ی اس��ت.« آیا مجتهد 
سیاس��ی با صراحت و قاطعیت میگوید آمریکا از 

برجام خارج نخواهد شد؟
وزیر خارجه کشورمان در نشست شورای راهبردی 
روابط خارجی کشورمان با قاطعیت گفته بود؛»به 
ش��ما اطمینان می دهم آمریکا نمی تواند از برجام 
خارج شود.« به هر حال، آنچه که برای توافق هسته 
ای وعده داده ش��ده بود، به دست نیامده است اما 
برای برجام همچنان دستاورد سازی می شود، به 
دس��ت آوردن موفقیت های باالتر از موفقیت های 
دکت��ر مصدق در الهه برای م��ردم آن وعده های 
اقتصادی نمی ش��ود. آنچه باید در نظر داشت آن 
اس��ت که راه مذاکره در شرایطی که طرف مقابل 
هیچ تعهدی ندارد و خنجرش همواره در دستش 
است جز انحراف از مسیر صحیح و از دست دادن 
منافع ملی نیس��ت . اکنون که س��اختار حاکم بر 
آمریکا گرفتار بحران مشروعیت داخلی و خارجی 
است و نتوانسته سیاست های جهانی و وعده های 
درونیش را اجرایی سازد به دنبال گرفتن حتی یک 
عکس یادگاری با مسئوالن ایرانی هستند در این 
شرایط هرگونه گرایش به مذاکره به مزنله گرفتار 
آمدن در بازی تحقیر آمیز آمریکایی است که قطعا 
دس��تاوردی برای کشور به همراه نخواهد داشت و 
این همان خصارت محضی است که رهبری بارها 

بر آن تاکید و همگان را از آن برحذر داشته اند. 

گزارش

آمریکاواذنابشبهالتماسافتادهاند
نماینده مجلس ش��ورای اس��المی گفت که نتیجه گسترش فرهنگ مقاومت در 
ایران، التماس آمریکا و اس��رائیل و اذناب شان است. حجت االسالم احمد سالک 
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی درباره تاثیر افزایش اقتدار 
جمهوری اس��المی ایران در فرایندهای داخلی مانند اقتصادی و بهبود روند بازار 

گفت: در نظام خلقت این گونه اس��ت هر جا اقتداری به نمایش گذاش��ته ش��ود 
حرکت به س��مت رونق پیش خواهد رفت و این واقعیتی غیر قابل انکار اس��ت. عضو 

کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت:  فرهنگ مقاومت بعد از تاکید مقام معظم رهبری بر 
ایس��تادگی با قدرت زیادی پیش رفته اس��ت و بر همین اساس توانستیم پهپاد متجاوز 
آمریکایی را ساقط کرده و نفتکش قانون گریز انگلیسی را متوقف کنیم. در همین حال 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فرهنگ مقاومت و ایستادگی منجر به خلع سالح 

استکبار و در راس آنها آمریکای جنایتکار شده است. ایسنا 

قدرتپوشالیدشمنراآشکارشد
س��خنگوی س��پاه گفت: با س��رنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی و توقیف نفتکش 

متخلف انگلیسی، قدرت پوشالی دشمنان بر جهانیان آشکار شد.
س��ردار رمضان ش��ریف سخنگو و مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه در مراسم 
بزرگداش��ت روز خبرنگار در ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بندرعباس، 

اظهار داش��ت: در چند س��ال اخیر دشمن سعی کرده اس��ت با استفاده از قدرت 
رس��انه ها موج��ی از نا امیدی در جامع��ه ایجاد کند که با نمای��ش اقتدار و صالبت 

نیروهای مس��لح و ایس��تادگی و مقاومت مردم ایران اس��المی، این توطئه نقش بر آب 
شده است.وی با اشاره به قدرت رسانه ها در جهت دهی به افکار عمومی گفت: استکبار 
جهانی به ویژه آمریکایی ها در چند س��ال گذش��ته با افزایش تهدید های نظامی سعی 
در ایجاد نارضایتی در جامعه داش��تند اما با س��رنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی و توقیف 

نفتکش متخلف انگلیسی، قدرت پوشالی دشمنان بر جهانیان آشکار شد.  فارس

رونماییازسامانهپدافندی»باور373«
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گفت: با رونمایی و تحویل دهی سامانه 
پدافند هوایی باور-373 که در روز صنعت دفاعی انجام خواهد شد، توان و اقتدار 

دفاعی کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
امیر سرتیپ امیر حاتمی در حاشیه جلسه ی هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران 

با اشاره به در پیش بودن روز 31 مرداد روز صنعت دفاعی با اشاره به برنامه های 
این وزارتخانه برای رونمایی از دس��تاوردهای جدید صنعت دفاعی کشور، اظهار کرد: 

هفته آینده مراس��م تحویل ده��ی و رونمایی از یک خودروی نظامی در ش��هر اصفهان 
انجام خواهد ش��د که خودروی پر کاربردی در نیروهای مسلح خواهد بود. وی همچنین 
گفت: خبری بس��یار خوشی در حوزه پدافند هوایی ی در روز 31 مرداد خواهیم داشت، 
با رونمایی و تحویل دهی سامانه پدافند هوایی باور-373 که در روز صنعت دفاعی  انجام 

خواهد شد، انشاهلل توان و اقتدار دفاعی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.  ایسنا 

این دشمنی ها ادامه پیدا می کند
بع��د از قضّیه ی »برجام« و این توافقی که سرنوش��ت 
آن هم اینجا و آنجا درس��ت معلوم نیست، االن همین 
حاال در کنگره ی آمریکا علیه ایران مشغول توطئه اند؛ 
خبرهایی که به ما میرس��د، نش��ان میدهد که همین 
حاال ی��ک عّده ای در داخل کنگره ی آمریکا مش��غول 
طّراحی مصّوبه ای هس��تند ب��رای اذیّت کردن و برای 
ایراد درس��ت کردن و برای مشکل فراهم کردن برای 
جمهوری اس��المی ایران؛ دشمنی اینها این جور است؛ 
تمام شدنی نیس��ت.  این دشمنی ها ادامه پیدا میکند؛ 
تا کی ادامه پیدا میکند؟ تا وقتی ش��ما قوی بش��وید، 
تا وقتی ملّت ایران آن چنان قوی بش��ود که دش��من 
مأیوس بش��ود از تهاجم سیاس��ی یا امنّیتی یا نظامی 
یا اقتصادی یا تحریم و غیرذلک. باید ما قوی بش��ویم؛ 
باید در داخل، خودمان را قوی کنیم. بنده مکّرر عرض 
کرده ام این قّوتی که برای کشور الزم است چه جوری 
تأمی��ن میش��ود؛ اّوالً از راه یک اقتص��اد قوی؛ همین 
اقتصاد مقاومتی که سیاس��تهای آن ابالغ ش��ده است 
و ب��ر روی زمین و به صورت کار عمل��ی و عملّیاتی و 
اجرائی هم باید با ش��ّدت هرچ��ه تمام تر و بدون فوت 
وقت دنبال بش��ود؛ خب یک کارهایی را دوس��تان ما 
در دول��ت دارند انج��ام میدهند بحم��داهلل؛ یکی این 
اس��ت که اقتصاد کشور قوی بشود، جوان کشور بیکار 
نمان��د، ابتکارهای جوانه��ا روی زمین نماند؛ این یکی 
از راه هایش اس��ت.  یک راه دیگر، توس��عه  علم است؛ 
کاروان علم ش��تاب خود را از دس��ت نده��د، در علم 
پیشروی کنیم، همه چیز به علم وابسته است؛ این هم 

یکی از راه های تقویت است.
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