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عالءالدین بروجردی در گفت وگو با همشهری تشریح کرد

تالش ناکام آمریکا برای تغییر ماهیت برجام 

تالش طرف های غربــی برای تغییر 
ماهیت توافق هسته ای از اقتصادی و لغو تحریم ها 
به تحوالت منطقه ای با چه اهدافی دنبال می شود؟

در ابتدا باید متذکر شد که تالش هایی از این دست 
برای نخستین بار نیست که ازسوی غربی ها و به ویژه 
آمریکا پیگیری می شود. آنها در مقاطع مختلف تالش 
کرده اند مذاکرات هســته ای را به مسیر گفت وگو 
برای کاهش توان راهبردی ایــران در حوزه نظامی 
و منطقــه ای هدایت کننــد که موفق نشــده اند و 
جمهوری اسالمی در سال های اخیر گام های پرقدرتی 
را برای ارتقــای قدرت ملی و تــوان راهبردی خود 
برداشته است. غربی ها حتی قبل از انعقاد توافق برجام 
درســال2015 و درجریان گفت وگوهای هسته ای 
بارها ســعی کردند طرح موضوع هــای منطقه ای، 
توان موشــکی و... را در دســتورکار مذاکرات قرار 
دهند و این حوزه ها را با سرنوشــت مذاکرات پیوند 
بزنند، اما موفق نشــدند، چراکه سیاست راهبردی 
جمهوری اســالمی ایران همواره صریح، شــفاف و 
قاطع اســت و تحت تأثیر رویکردهــای فریبکارانه 
طرف های غربی قرار نمی گیرد. معتقدم اتخاذ چنین 
رویکردهایی ازسوی طرف های غربی و آمریکا »آب 
در هاون کوبیدن« است و آنها به اهداف خود دست 

نمی یابند.
 عدم موفقیت غربی ها در دستیابی 
به اهداف طراحی شده شــان در این حوزه چه 

دالیلی دارد؟
مهم ترین دلیل عــدم موفقیت آنها این اســت که 
سیاست جمهوری اسالمی برای ارتقای قدرت ملی 
و توان دفاعی کشــور کامال منطقی اســت. تجربه 
ســال های دفاع مقدس به ما ثابت کرد که غفلت از 
افزایش توان دفاعی کشور، نتایج زیانباری برای ما 
به همراه خواهد داشت. بنابراین منطق ایران دراین 
حوزه کامال پذیرفته شده و غیرقابل بحث است. ما 

بارها با قاطعیت اعالم کرده ایم به دنبال دستیابی به 
بمب هسته ای نیستیم و به همین دلیل همکاری های 
گســترده ای هم با آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
داشــته ایم. پشــتوانه چنین رویکردی ازســوی 
جمهوری اسالمی نیز فتوای مقام معظم رهبری مبنی 
بر حرام بودن تولید بمب هسته ای است. این درحالی 
است که کشــورهایی که در ســال های اخیر فشار 
فزاینده ای بر کشورمان به دلیل فعالیت های صلح آمیز 
هســته ای اش وارد کرده اند، خود دارای بیشترین 
کالهک های هسته  ای هستند و خطر بالقوه ای برای 
صلح و امنیت جهانی به حساب می آیند؛ آنها هزاران 
بمب هسته ای دارند که برای تخریب کل جهان کافی 
است، اما همواره از سیاســت کاهش کالهک های 
هسته ای طفره می روند و سالح های مخرب خود را 
کاهش نمی دهند. این در شرایطی است که منطق ما 
دراین عرصه روشن است و توان دفاعی و راهبردی 
جمهوری اسالمی ایران قابل بحث نیست. طرف های 
غربی راهی ندارند جز اینکه از اشــتباه های بزرگ و 
تاریخی خود در گذشته در قبال ایران درس بگیرند و 
رویکرد خود را در قبال سیاست های منطقی و قانونی 
جمهوری اسالمی اصالح کنند. دولت آمریکا باید از 
اشتباه مهلک دولت قبل این کشــور عبرت بگیرد 
و کل تحریم هــا را بردارد و موانع موجود درمســیر 

فعالیت های اقتصادی کشورمان را مرتفع کند.
 آمریکایی ها در روزهای اخیر تالش 
کرده اند بحث سپاه پاسداران را به عنوان یکی 
از اصلی ترین موانع به نتیجه رسیدن مذاکرات 
احیای توافق هســته ای 2015 القا کنند. این 

رویکرد را چگونه تحلیل می کنید؟
این بحث از اساس فرافکنی است، چراکه اصوال تحریم 
سپاه پاسداران، امری غیرقانونی و نامشروع محسوب 
می شود که ازســوی آمریکا انجام شده است. جالب 
اینجاســت که آمریکایی ها درحالی بر تحریم سپاه 

پاســداران، به عنوان موضوعی از اساس غیرقانونی، 
اصرار دارند که خود در ســال های اخیر اقدام های 
جنایتکارانه ای را در منطقه مرتکب شــده اند که به 
شهادت رساندن سردار پرافتخار میهن مان، سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، ازجمله آنهاست؛ جنایتی 
که رئیس جمهور سابق این کشور به صراحت به آن 
اعتراف کرد و مسئولیت این ترور را پذیرفت. تحریم 
غیرقانونی سپاه پاسداران درحالی است که این نیرو 
همواره نقش ســازنده ای در صلح و امنیت ســازی 
در منطقه برعهده داشته است. اگر مجاهدت سپاه 

پاسداران و سپاه قدس در ســوریه و عراق نبود، 
امروز باید شاهد جوالن تروریست ها در این 
کشورها می بودیم. اصرار غربی ها و آمریکا بر 
تحریم غیرقانونی سپاه پاسداران با توجه به 
این موضوع است که آنها می دانند این نیرو 

خنثی کننده طراحی و سرمایه گذاری 
نیابتی شان  روی تروریست های منطقه 
است و به همین دلیل قصد دارند فشارها 
را به سپاه پاسداران منتقل کنند. این 
درحالی اســت که ملــت و حاکمیت 
جمهوری اســالمی ایــران به صورت 
یکپارچه از این نیرو به عنوان یکی از 
ارکان قدرت ملی پشتیبانی می کنند.  
 در روزهــای اخیر از 
یک سو شاهد افزایش تهدیدهای 
رژیم صهیونیستی در قبال ایران 
هستیم و ازسوی دیگر مقام های 
آمریکایــی اعــالم کرده اند 
پیرامون مذاکرات هسته ای با 
این رژیم صرفا اختالفات فنی 

دارند، نه راهبــردی. می توان این 
موضوع را طراحــی نقش جدید 

برای صهیونیســت ها در قبال 

جمهوری اسالمی ایران دانست؟
اوال باید به این نکته اشاره کرد که در شرایط کنونی 
این رژیم در جایگاهی نیست که جمهوری اسالمی را 
تهدید کند و این فضاسازی های توخالی راه به جایی 
نمی برد. اکنون این رژیم نامشروع در ضعیف ترین 
شرایط خود در طول 70سال گذشته قرار دارد و حتی 
در تأمین امنیت خود هم ناتوان است. بنابراین نباید 
برای تهدیدهای آنان اهمیتی قائل شد. ازسوی دیگر 
به نظر می رسد اظهارات مقام های آمریکایی درباره 
اختالف نظر با رژیم صهیونیســتی درباره مذاکرات 
هســته ای با ایران، بیشــتر مصرف داخلی دارد و 
مشکل خود آنهاست و قطعا تأثیری در راهبردهای 
مذاکراتی ما در قبال گفت وگوهای هسته ای نخواهد 
داشت. به نظر من طرح چنین موضوع هایی در شرایط 
کنونی بیشــتر جنبه بهانه جویی در جهت استمرار 
سیاست های غلط دولت آمریکا در مواجهه با ایران 
دارد؛ سیاست هایی که از دولت ترامپ شدت گرفت 
و با وجود اذعان به شکســت این سیاست ها، دولت 
بایدن تحت فشار البی های صهیونیست، توان اصالح 
آنها را ندارد و نمی تواند راهبردهای موثری را دراین 

عرصه طراحی و اجرا کند. 
 تحریم هــای جدیــد آمریکا  علیه 
تعدادی از افراد و شرکت های ایرانی چه پیامی 
برای گفت وگوهای احیای توافق هسته ای دارد؟

روشــن ترین پیام، تناقضی اســت کــه آمریکا و 
طرف های غربی باید پاســخگوی تبعات آن باشند. 
واقعا مضحک است در شــرایطی که آنها باید 
تحریم های ظالمانه را رفع کنند تا مســیر 
احیای توافق هســته ای سال2015 هموار 
شــود، تحریم های جدیدی را به فهرست 
بلندبــاال اضافه می کننــد. این موضوع 
عالوه بر اینکه نشان دهنده وجود 
تناقض های اساسی در گفتار 
و رفتار آمریکایی ها در قبال 
مذاکرات هسته ای در وین 
است، از فشــار البی هایی 
ناشی می شود که از ناتوانی 
واشنگتن در تصمیم گیری 
دراین حــوزه حکایت دارد. 
تحریم های جدید گویای این 
واقعیت است که دولت آمریکا 
در جایگاهی نیست که توان 
تصمیم  گیری مستقل در 
قبــال لغــو تحریم های 
ایران را داشــته باشد و 
این البی های صهیونیستی و 
برخی متحدان منطقه ای هستند 
که سیاست های واشنگتن را در 
این عرصه سمت وسو می دهند. 

روایت دادستان کل از دست های 
پشت پرده خودروسازی

دادستان کل کشــور با اشــاره به پایان تعطیالت نوروزی و آمار 
تصادفات جاده ای گفت: براساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از 
حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مسئله 
اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. براســاس گزارش خبرگزاری 
میزان، محمدجعفر منتظری با بیان اینکه در صنعت خودروسازی 
کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت 
خودروسازی کشور می شــود، گفت: در سال جدید قطعه سازان و 
خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند 
و در جهت استانداردســازی و بهبود کیفیت خودرو های تولیدی 
گام های مؤثری بردارند. متأسفانه در گذشته شاهد کم کاری هایی 
در این زمینه بوده ایــم که با قول هایی که دولــت محترم در این 

خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودرو ها باشیم. 

رهبر انقالب در محفل انس با قرآن:
قرآن نسبت به غفلت تذکر می دهد

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز ماه مبارک رمضان در 
محفل نورانی انس با قرآن، ماه رمضان را ماه ضیافت و گســتره 
بی نهایت رحمت الهی خواندند و تطهیر قلــب و انس همراه با 
تدبر و تفقه در قرآن را از عوامل مهم بهره مندی انسان از ضیافت 

پروردگار کریم برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ورود به مهمانی بزرگ خدا را نیازمند 
همت انسان برای اجابت دعوت پروردگار خواندند و افزودند: اگر 
موفق به ورود به ضیافت اهلل شــویم، از ما با فراهم کردن فرصت 
تقرب به خدا پذیرایی بی نظیری خواهد شد که چیزی باالتر از آن 
قابل تصور نیست. ایشان با اشاره به برکات و فرصت های اعمال ماه 
مبارک رمضان افزودند: این نعمت ها در واقع فرصت های بی بدیلی 
برای قرب به پروردگار اســت بنابراین باید با خشوع و خضوع از 
خداوند، توفیق بهره مندی از این فرصــت و پرهیز از معاصی را 
مسئلت کنیم. رهبر انقالب با استناد به آیات قرآن، »ذکر« را از 
نام های مبارک کتاب آسمانی و در نقطه مقابل غفلت که بالیی 
بزرگ است، دانســتند و افزودند: تالوت مستمر و انس با قرآن 

موجب ارتباط بیشتر با پروردگار است.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای قرآن را معجزه جاودانه پیامبر خاتم 
برشمردند و افزودند: قرآن در همه ادوار تاریخ بشر، معارف مورد 
نیاز انسان را در صحنه وسیع و عظیم زندگی فردی، خانوادگی، 
اجتماعی، معنوی، حاکمیتی و همه ابعــاد دیگر در اختیار قرار 
می دهد. ایشان تّعلم، تدبر و تفقه یعنی آموزش و یادگیری عمیق 
را راز بهره مندی از معارف عمیق، باطنی و عالیه قرآن دانستند و 
افزودند: شرط دستیابی به این معارف، تطیهر دل و پاکیزگی روح 

است که این مسئله در دوره جوانی بسیار سهل تر است.
رهبر انقالب در ادامه چند نکته در خصوص مسئله تالوت خطاب 
به قاریان قرآن بیان کردند. ایشــان با ابراز خرسندی از فراوانی 
قاریان برجسته و خوش خوان کشورمان، این موهبت را مرهون 
انقالب اسالمی دانســتند و گفتند: امروز قاریان ما از بسیاری از 
قاریان کشورهای دیگر که حتی گاهی به عنوان استاد به ایران نیز 
دعوت می شوند، ممتازتر و باکیفیت تر تالوت می کنند که این یک 

واقعیت افتخارآفرین است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته نباید کار را تمام شــده 
دانست و باید همچنان به پیش رفت و نقایص را تکمیل کرد زیرا 
هرجا انسان با تصور پایان راه، توقف کند نقطه سقوط او است  و 
این توصیه ما به همه فعاالن از جمله نویسندگان، شاعران و طالب 
نیز است. ایشان در توصیه بعدی، تالوت را هنری مقدس خواندند 
و با تأکید بر اینکه این هنر باید در خدمت ذکر و دعوت به خداوند 
باشد، گفتند: تالوت باید جوری باشد که بر ایمان شنونده بیفزاید. 
بنابراین نباید به تالوت به عنوان یک هنر صرف نگاه کرد و اجازه 
داد حاشیه ها یا بعضی از خودنمایی ها بر حالت ذکر و دعوت به خدا 
غلبه کند. رهبر انقالب، موضوع »مهندسی تالوت« را نیز نیازمند 
توجه ویژه قاریان دانســتند و افزودند: مهندسی تالوت یعنی 
به گونه ای با انتخاب لحن مناسب تالوت کنید که در شنونده عمیقاً 
اثرگذار باشد و او را به تبعیت از کالم خدا وادارد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، فعالیت های قرآنی در کشور را خوب اما ناکافی ارزیابی 
کردند و در بیان پیشنهادی برای گسترش این فعالیت ها، گفتند: 
تبدیل مساجد در هر محله به پایگاه های قرآنی و تعامل و ارتباط با 
مساجد دیگر آن محله و تشکیل جلسات و مسابقات قرآنی در بین 
آنها، بهترین مشوق برای وارد شدن نوجوانان و جوانان به وادی 

قرآن و بخصوص تربیت حافظان قرآن است.
ایشان افزودند: راه تربیت 10 میلیون حافظ که چند سال قبل 
مطرح کردیم، وارد کردن نوجوانان به عرصه فعالیت های قرآنی 

است که اینگونه طرح ها می تواند به تحقق آن کمک کند.

از تولید ملی تا تولید دانش بنیان 
اشــتغال این حوزه، اشــتغال نخبگانی و  ادامه از 

اشــتغال نیــروی تحصیل کرده اســت؛ صفحه اول
نیروهایی که قابلیت تغییر محیط اطراف شان را دارند. در کشور ما 
بیش از 4میلیون دانشــجو درحال تحصیل هســتند و بیش از 
14میلیون جوان تحصیل کرده و با انگیزه و تأثیرگذار آماده انجام 
کارهای بزرگ هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که راهی 
جز طی کردن این مسیر نداریم. برای ملت ایران که یک سابقه 
دیرینه 5هزارساله دارد و زمانی که هیچ نشانه ای از تمدن و فناوری 
در غرب دیده نمی شد، این ملت همواره منشأ تحول در جغرافیای 
جهان بوده است،پذیرفتنی نیست امروز در نقطه ای قرار داشته 
باشد که دیگران گوی سبقت را از آن بربایند؛ بنابراین حداقل از 
10سال پیش تولید و استفاده از همه ابزارهای جهش آفرین برای 
آن در دستورکار رهبری بوده  است و شرکت های دانش بنیان قطعا 
می توانند موتور محرک و شــتاب دهنده خوبی برای این مسیر 

سخت، اما امیدوارکننده باشند.

کاظمغریبآبادی
معاوناموربینالمللقوهقضاییه

عرصــههنربایددورازهرگونهآســیب
باشد.وزارتفرهنگوارشاداسالمی
ونهادهایصنفیدرحوزهسینماباید
ســازوکارهاییراطراحیکنندکهزنان
بتواننــدبــدوندغدغــهدرایــنحــوزه
فعالیــتکننــدوچنانچــهبــاهرگونــه
خشــونتیمواجــهشــدند،فــورابــهآن

رسیدگیشود./ایسنا

رشیدمردوف
وزیرامورخارجهترکمنستان

ترکمنســتانقویــاخواهــانتــداوم
همکاریهایمثبتباایراناستوبه
فعالیتدراینزمینهادامهمیدهیم.
درحوزههــایانــرژی،حملونقــلو
تجــارتودیگــرحوزههــایاقتصــادی
ظرفیتهایزیادیبین2کشوروجود
داردکــهمــورداســتفادهقــرارنگرفتــه

است./فارس

تسلیم فشار آمریکا نشوید!
رهبران حزب اهلل و جنبش امــل از دولت لبنان 
خواســتند که فورا پیشــنهاد ایــران برای حل 
مشــکالت برق این کشــور را بپذیرد. براساس 
گزارش شبکه المنار، رهبران حزب اهلل و جنبش 
امل لبنان یکشنبه در نشستی در جنوب این کشور 
آخرین اقدامات و برنامه هــا برای مقابله با بحران 
اقتصادی و کاهش مشکالت معیشتی و مالی مردم 
لبنان را بررسی کردند. رهبران حزب اهلل و جنبش 
امل از دولت لبنان خواستند که موضع شجاعانه 
اتخاذ کند و تسلیم فشارهای آمریکا نشود و منتظر 
وعده های دروغین سفیر واشنگتن در بیروت برای 
تامین برق از مصر و اردن نباشــد. آنها همچنین 
از دولتشان خواســتند که فورا پیشنهاد ایران را 
بپذیرد ؛ پیشنهادی که مشکل برق تمام شهروندان 
لبنانی را حل می کند و حسین امیر عبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران در آخرین سفر خود به بیروت بر 
آن تأکید کرده بود. براساس این گزارش، حسین 
امیرعبداللهیان اخیرا ســفری به بیروت داشت و 

با مسئوالن عالی رتبه لبنان دیدار و رایزنی کرد.

نقل قول خبر

   محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبرمعظم انقالب 
مطابق رسم سالیان گذشــته، محفل انس با قرآن کریم در 
نخســتین روز از ماه مبارک رمضان با حضــور رهبر انقالب 
اسالمی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای، این 
مراسم دیروز )یکشنبه 14فروردین( ساعت 1۶:۳0 با حضور 
جمعی از قاریان ممتاز کشــور و با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار و به صورت 
زنده و مستقیم از رســانه KHAMENEI.IR و شبکه های 

صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد.

   امروز؛ نخستین جلسه علنی مجلس در سال جدید 
نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در سال جدید 
امروز )دوشنبه 15 فروردین ماه( برگزار می شود. به گزارش 
مهر، براســاس تصمیم هیأت رئیســه مجلس، جلسه های 
علنی مجلس در روزهای دوشنبه، سه شــنبه و چهارشنبه 
برگزار خواهد شد و این جلسات به دلیل همزمانی با ایام ماه 
مبارک رمضان، از ساعت ۸:45 آغاز می شود. طرح  ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت و طرح شفافیت آرای نمایندگان در 

دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

خبرهای کوتاه

رهبری

 خبر

قضایی

امیرعبداللهیان: به توافق در وین نزدیک شده ایم
وزیر امورخارجه کشــورمان در 

سیاست 
خارجی

گفت وگــوی تلفنی بــا آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد درباره آخرین تحوالت مربوط به مذاکرات 
رفــع تحریم های ایــران در ویــن اعالم کرد که 
جمهوری  اسالمی ایران پیشنهادهای مذاکراتی 
خود را به آمریکا منتقل کرده اســت. به گزارش 
ایسنا، حسین امیرعبداللهیان دراین باره گفت: ما 
در مذاکــرات بــه توافــق نزدیک هســتیم و 
پیشنهادهای مان را در مورد موضوع های باقیمانده 
از طریق مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپا، به 
طرف آمریکایی منتقل کرده ایــم و اکنون توپ 

تصمیم گیری در زمین آمریکاست.
وزیر امورخارجه کشــورمان همچنیــن با ابراز 
خرسندی از برقراری آتش بس در یمن و تشکر از 
نقش دبیرکل سازمان  ملل در این زمینه، تأکید 
کرد: اکنون زمان آن است که قدم های اساسی در 
راستای برقراری صلح و ثبات در یمن و به ویژه لغو 

کامل تحریم های انسان دوستانه برداشته شود.
وی همچنین ضمن استقبال از سفر گروندبرگ، 
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به 
منطقه و با اشاره به دستورکار شورای امنیت برای 
صدور 2 بیانیه مختلف درباره یمن اظهار کرد: ما از 
صدور بیانیه شورای امنیت در حمایت از آتش بس 
استقبال می کنیم، اما بیانیه دیگری که به صورت 

یک جانبه و بدون درنظرگرفتن حمالت عربستان 
به یمن و در محکومیت دولت نجات ملی مطرح 

شده، غیرسازنده است.
دبیرکل ســازمان ملــل نیز در ایــن گفت وگو 
مذاکرات مهم انجام شده در وین را حائز اهمیت 
دانســت و ابراز امیدواری کرد که طرفین هرچه 

زودتر به توافق برسند. 
گفت وگــوی تلفنی وزیــر امور خارجــه با دبیر 
کل ســازمان ملل متحد درباره آخرین تحوالت 
مذاکرات احیای برجام درحالی  است که نماینده 
روسیه در ســازمان های بین المللی در وین، در 
پیامی توییتری، دیدار مشــارکت کنندگان در 
گفت وگوهای وین را به زمانــی موکول کرد که 
ایران و آمریکا اختالف هــای نهایی خود را حل 
کنند. میخائیل اولیانوف این پیام را در واکنش به 
پیام توییتری خبرنگاری منتشر کرد که به برچیده 
شدن چادر خبرنگاران در بیرون از هتل کوبورگ، 
محل برگزاری گفت وگوهای وین اشاره کرده بود. 
اولیانوف دراین باره نوشت: »چادر رسانه ها دراین 
مرحله حیاتی نیست. اگر و زمانی که ایران و آمریکا 
اختالفات نهایی خود را از دور )امیدوارم به زودی( 
حل کنند، مشارکت کنندگان در گفت وگوی وین 
با یکدیگر دیدار خواهند کرد و به احتمال زیاد، این 
دیدار، کوتاه و برای تصمیم گیری رسمی درباره 

احیای برجام خواهد بود«.

در شرایطی که رایزنی ها برای احیای توافق هسته ای سال2015، با وجود توقف 
مذاکرات در وین از آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته، همچنان ادامه دارد، 
اما به نظر می رسد طرف های غربی  و به ویژه آمریکا، همچنان از اراده کافی برای 
تصمیم گیری در این زمینه برخوردار نیستند و می کوشند با فرافکنی و طرح 
موضوع های حاشیه ای، از اجرای تعهدات گریزناپذیر خود شانه خالی کنند؛ 
رویکردی که به اذعان ناظران بین المللی، اصلی ترین دلیل طوالنی شــدن 

مذاکرات تلقی می شود.
برهمین مبنا هم بود که آمریکایی ها در هفته های اخیر تالش کردند با طرح 
موضوع های حاشــیه ای، توپ مذاکرات را به زمین جمهوری اسالمی ایران 
بیندازند؛ آنها در مقطعی سعی داشتند روسیه را مانعی برسر راه توافق در وین 
اعالم کنند و در روزهای گذشته نیز با تمرکز بر نقش منطقه ای ایران، تالش 

کردند تأکید ایران بر لغو تحریم های غیرقانونی سپاه پاسداران را اصلی ترین مانع 
درمسیر احیای توافق هسته ای سال2015 قلمداد کنند.  به نظر می رسد تالش 
آمریکا و طرف های غربی برای تغییر ماهیت برجام از اقتصادی )لغو تحریم ها( 
به تحوالت منطقه ای، همچنان مهم ترین مانع موجود برای دستیابی به توافقی 

مثبت در مذاکرات وین محسوب می شود.
مسئوالن دستگاه دیپلماسی در روزها و هفته های اخیر بارها اعالم کرده اند 
ایران برای حصول »توافق خوب« آماده است، مشروط به اینکه آمریکایی ها 
دســت از بهانه جویی بردارند و  تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی را به 
اجرا درآورند. این موضوع درحالی  مطرح می شود که واشنگتن نه تنها در این 
مسیر گام های امیدوارکننده ای برنداشته است، بلکه با اعمال تحریم های جدید 
 علیه تعدادی از شرکت های ایرانی، پرده جدیدی از تناقض های سیاسی خود 
را به نمایش گذاشته اســت؛ رویکردی که عال ء الدین بروجردی، رئیس اسبق 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادوار مجلس معتقد است بیش از هر 
چیز، از فشار البی های صهیونیستی و برخی متحدان منطقه ای واشنگتن ناشی 

می شود.  گفت وگوی همشهری با عال ء الدین بروجردی را در ادامه می خوانید.

علیرضا احمدیگفت وگو
روزنامه نگار


