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مسکو: 
بازگشت آمریکا به برجام را منتفی 
نمی دانیم اما بحث تجدید نظر در 

برجام باید کنار گذاشته شود

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اعالم اینکه 
دولت متبوعش بازگشت آمریکا به برجام را منتفی 
نمی داند، تأکید کرد که با بازگشت احتمالی آمریکا 
به توافق هسته ای نباید حرفی از تجدید نظر در این 

توافق مطرح شود.
ریانووستی گزارش داد »ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه روس��یه روز جمع��ه در یک 
نشس��ت خبری تأکید کرد ک��ه تالش برای تجدید 
نظر در برجام باید از دستور کار آمریکا و متحدانش 

خارجش شود.
زاخ��ارووا در خصوص احتمال بازگش��ت آمریکا به 
برج��ام و تالش این کش��ور برای اعم��ال تغییرات 
اساسی در برجام گفت: ما بازگشت آمریکا به برجام 
را منتف��ی نمی دانیم و هرگز ای��ن را رد نکرده ایم. 
وقت��ی این اتفاق ]بازگش��ت آمریکا ب��ه برجام[ به 
واقعیت تبدیل شود، نباید با شروط و موانع اضافی 

مانع آن شد.
وی افزود: البته فدراسیون روسیه از ایاالت متحده 
می خواه��د ک��ه تمامیت توافق هس��ته ای با تهران 
را حفظ کند. واش��نگتن باید تضمی��ن کند که به 
تمامی تعهداتش عمل خواهد کرد و همه تخلفاتی 
ک��ه با خروج��ش از برجام در ماه مه س��ال 2018 
]اردیبهشت 97[ مرتکب شد را جبران می کند. این 
مس��ئله به لغو همه تحریم های یکجانبه واشنگتن 

علیه ایران مربوط می شود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه خاطرنشان 
کرد: بح��ث تجدید نظر در برجام باید به کلی کنار 
گذاشته ش��ود. نباید بندهایی به برجام اضافه کرد 
که فراتر از توافق جامع س��ال 2015 باشند و هیچ 

ارتباطی به برنامه هسته ای ایران نداشته باشند.
 تسنیم

خبر

برخی در داخل معتقدند سیاستی که برخی شخصیت های 
سیاس��ی ایران ک��ه در قبال انتخابات آمری��کا و انتخاب جو 
بایدن به عنوان رییس جمهور منتخب این کشوراتخاذ کرده 
مواضعی نسنجیده است و معتقدند باید ادبیات سیاسی ایران 
تغییر کند؛ اما سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال رژیم 
استکباری آمریکا، سیاستی قاطعانه با تاکید بر رویکردهای 
انقالب بنا شده است، این دولتمردان آمریکا هستند که باید 
از دشمنی با ملت ایران دست بردارند؛ تحریم ها و فشارها را 
ملغی کنند؛ آن موقع ش��اید بتوانیم به مذاکره با آمریکا فکر 
کنیم؛ وگرنه تا زمانی که رویکرد آنها دش��منی با ملت ایران 
باشد، سیاس��ت ما هم مقاومت و پاسخ قاطعانه و انقالبی به 
آنها خواهد بود؛ حاال چه ترامپ بر سر کار باشد، چه بایدن.

متأس��فانه برخی از مسئوالن کشور و جریان سیاسی اصالح 
طلب فکر می کنند راه حل گذش��ت از بحران های اقتصادی 
و حل مشکالت معیشتی مردم، چشم دوختن به قدرت های 
خارجی بویژه آمریکا است، به خصوص حاال که بایدن رییس 
جمهور آمریکا شده است و برخی به باطل فکر می کنند که 
با انتخاب ش��دن او می توان به باز ش��دن مذاکره با آمریکا 
امید داشت، حتی قصاص عوامل ترور سردار سلیمانی ادبیات 

حقیرانه بر می شمرند.
برخی ک��ه برجام را عل��م کردند و پی درپ��ی از این توافق 
هس��ته ای دفاع و آن را راه گش��ای حل اقتصادی مردم می 
دانس��تند؛ حاال که دیدند برجام یک دستاورد نافرجام است، 
خود منتقد توافق هس��ته ای ش��دند، اما باز هم از مذاکره با 

آمریکا دم می زنند.
هم��ان ها هم اکن��ون منتقد به ادبیات سیاس��ی جمهوری 
اسالمی ایران در قبال انتخابات آمریکا و روی کار آمدن جو 
بایدن هستند. بر این باورند که کمی ایران با امریکای بایدن 
منعطف تر رفتار کند تا ش��اید مسیر مذاکره با آمریکا فراهم 
گردد. 10مرداد ماه سال جاری همزمان با عید سعید قربان 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخص��وص ادعای آمریکایی ها 
ب��رای مذاکره با ایران، خاطرنش��ان کردند: من علت مذاکره 
نکردن با آمریکایی ها را بارها گفته ام اما برخی یا متوجه نمی 
شوند و یا وانمود می کنند که متوجه نشده اند. ایشان تأکید 
کردند: ه��دف اصلی آمریکایی ها از ادع��ای مذاکره، گرفتن 

توانای��ی های حیاتی ملت ایران اس��ت. البته رییس جمهور 
فعلی آمریکا هم به دنبال برخی منافع ش��خصی و انتخاباتی 
اس��ت همچون اس��تفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره شمالی. 
ایش��ان با تأکید بر اینکه جمهوری اس��المی ای��ران با همه 
کش��ورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیس��تی مذاکره 
می کن��د، افزودند: عالج تحریم ها، عقب نش��ینی و مذاکره 
با دش��من نیست بلکه عالج واقعی آن، تکیه بر توانایی های 
مل��ی، وارد کردن  جوانان به می��دان و احیای ظرفیت های 
فراوان کشور، و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی  

یعنی درون زایی و برون گرایی است.
باید به همان برخی ها بگوییم، کشوری که باالترین تضمین 
ممکن بین المللی )قطعنامه ش��ماره 2231 شورای امنیت( 
را زیر پا گذاش��ته به هر توافق دیگ��ری نیز می تواند پایبند 
نباش��د. سیاس��ت دولتمردان آمریکایی بر دش��منی با ملت 
ایران بنا ش��ده است؛ حاال چه دموکرات ها بر سرکار بیایند 
و چه جمهوری خواهان، هر دو در هدف مشترکند، دشمنی 
ب��ا ملت ایران و خذف جمهوری اس��المی ایران از معادالت 
منطقه و بین المللی اما آنچه امیت دارد اینکه ترامپ ش��یوه 
تندتری را برای مقابله با ایران بر می گزیند و بایدن با آهنگ 
مالیمتری بر طبل دشمنی با ملت ایران می نوازد. حتی اگر 
با روی کار آمدن بایدن، او بخواهد پیشنهاد مذاکره به ایران 
را بدهد؛ باید بدانیم آمریکایی ها پیشنهاد مذاکره و اصل آن 
را نه وسیله ای برای رفع خصومت و کاهش فشار بلکه ابزاری 

برای اِعمال دشمنی بیشتر و مکمل فشار می دانند. 
از نظر آنها، مذاکره با یک کش��ور یا طرف ناهمسو یا باید به 
متالش��ی ش��دن کامل نظام فکری طرف مقابل و همسویی 
مح��ض با منافع آمریکا منجر ش��ود و یا به معنی رس��میت 

بخشیدن به طرف متخاصم است و به کل باطل است.
معم��اران آمریکای��ی برجام یعنی »ب��اراک اوباما« و اعضای 
دولت او هم تعریفشان از مذاکره و نوع نگاهشان به آن دقیقاً 
با گروه مخالفانش��ان یکی است، یعنی آنها هم هدف نهایی 
خود از مذاکره را جایی قرار می دهند که بتوانند نظام فکری 
و قدرت الهام  بخشی طرف ناهمسو را دچار فروپاشی از درون 
کنند، تنها اختالف در اینجا اس��ت که آنها می گویند برجام 
ابزاری اس��ت که از رهگذر آن این هدف به صورت مرحله به 
مرحله محقق می شود و گروه مقابل معتقدند که برجام این 
ه��دف را محقق نمی کند و صرفاً ب��ه افزایش نفوذ و قدرت 

ایران منجر شده است. 
آنچ��ه مذاکره با آمریکا را از منطق خارج می کند این اس��ت 
که نیازی نیس��ت ما احتیاجات طرف��ی را برطرف کنیم که 

اعتقادی به داد و ستد و مذاکره واقعی ندارد.  
مقام معظم رهبری ش��هریورماه س��ال 97 در این خصوص 

می فرمایند: حاال آق��ای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه 
و عناص��ر وزارت خارجه هم همین جور؛ هیچ معنی ندارد با 
اینها مذاکره کردن. البّته ش��ما این را هم میدانید و ش��اید 
بهت��ر از من بدانید که آمریکایی ه��ا احتیاج دارند به مذاکره  
با جمهوری اس��المی. دولتهای آمریکا -هم آن دولت قبلی، 
هم این دولت، هم دولت اس��بق- همه احتیاج دارند نمایش 
بدهند که ما جایی مثل جمهوری اس��المی را کشاندیم پای 
میز مذاکره؛ این چیزی اس��ت که نی��از دارند. آن روزی که 
اوباما موّفق ش��د تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکند، 
اینها آنجا جش��ن گرفتن��د که خبرش بعداً رس��ید به ما از 
ُطُرقی. اینها احتیاج دارند ب��ه این قضّیه؛ هیچ لزومی ندارد 

که ما این احتیاج آنها را برآورده کنیم.«
به عبارت دیگر باید گفت؛ نرمش در برابر آمریکا، در شرایطی 
که این کشور هر آنچه از ابزارهای زورگویی در چنته دارد به 
میدان آورده، نه تنها کمکی به کاستن از فشارها نخواهد کرد، 
آمریکا را در توس��ل به زور و تهدید وفش��ار مصمم تر خواهد 
کرد و به طور کلی وابس��تگی مرضی این کشور به زورگویی 
را )ک��ه یک مرض تاریخی اس��ت( وخیم تر خواهد کرد و در 
نهایت به ط��رف مقابل هم یاد خواهد داد ک��ه راه مقابله با 
جمهوری اسالمی افزایش فش��ار و تهدید و تحریم است. از 
همین روس��ت که مقام معظم رهبری می فرمایند ما باید در 
شرایطی با آمریکا مذاکره کنیم که فشارها و هوچیگری های 
این کش��ور نتواند در ما اثر کند. ایش��ان می  فرمایند: ما باید 
وقت��ی مذاکره کنیم، وقتی وارد این بازی خطرناک بش��ویم 

که فش��ار او، هوچیگری او، نتواند در ما تأثیر بگذارد به خاطر 
یک اقتداری که داریم. بله، آن وقتی که جمهوری اسالمی از 
لح��اظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، به آن اقتداری که ما در 
نظر گرفته ایم برس��د، آنجا برود مذاکره کند؛ حرفی نیست. 
امروز چنین چیزی وجود ندارد؛ ما اگر چنانچه برویم مذاکره 
کنیم، قطعاً این مذاکره به ضرر ما تمام خواهد ش��د؛ مذاکره 
با یک طرف زورگوی این جوری، به ضرر ما تمام خواهد شد. 
بنابرای��ن، مذاکره ی با آمریکا را امام هم ممنوع اعالم کردند 

به خاطر همین جهت؛ بنده هم ممنوع اعالم کردم.
آنهای��ی که اصرار ب��ر مذاکره با آمری��کای دوران جو بایدند 
دارند این پرس��ش را مطرح می کنند که مخالفان مذاکره با 
آمریکا برای حل مش��کالت دلیل و منقشان چیست؟ آنها از 
مخالفت ها ابراز تعچب می کنند در حالی که اوضیخات الزم 
در باره مهالفت و دالیل مخالفت نیز بارها تشریح شده و در 

این دالیل عقل و منطق و استدالل وجود دارد.
اکنون این س��وال از موافق��ان مذاکره با آمری��کا برای حل 
مش��کالت داخلی کش��ور که به تغبیر آنها بحرانی اس��ت، 
مطرح است که اس��تدالل و منطق آنها برای انجام مذاکره 
با آمریکا برای چیس��ت؟ چرا تا این اندازه از س��وی طیف 
سیاس��ی اصالح طلب اصرار بر مذاکره و رس��یدن به توافق 
می شود؟  اگر آنها اعتقاد دارند می توان به آمریکا به نتیجه 

رسید،  پس دستپخت برجام چیست؟
موافق��ان مذاکره با آمریکا پاس��خ دهند آی��ا برجام نتیجه 

مذاکره با آمریکا نبود؟ پس نتایج آن چه شد؟!

سخنی با آنهایی که اصرار به مذاکره با آمریکا در دولت بایدن دارند

یامتوجهنمیشوندویاوانمودمیکنندمتوجهنشدهاند!
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