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رهبر انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار ائمه  جمعه سراسر کشور، نماز جمعه 
را در سلسله قدرت نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار مهم و فریضه ای استثنائی خواندند 
و تأکید کردند: «امام جمعه ســخنگوی انقالب اســالمی است و یکی از وظایف اساسی او 
بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقالبی و پاسخ گویی به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل 
آنها و رفتار پدرانه با همه اســت». آیت اهللا خامنه ای در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت 
ایام متعلق به اهل بیت علیهم الســالم، به بیــان اهمیت جایگاه نماز جمعه پرداختند و با 
اشاره به جایگاه استثنائی آن در میان فرائض دینی گفتند: «پیوند میان توجه به خدا و حضور 
و اجتمــاع مردمی»، «ذکر و یاد خدا به صورت دســته جمعی و نزول برکات آن بر جمع»، 
«استمرار بدون توقف نماز جمعه در هر هفته»، «پایگاهی مهم برای طرح مسائل مختلف 
جامعه اعم از مسائل فکری، خدمات اجتماعی، همکاری های عمومی و آمادگی ها و بسیج 
نظامی» و «آمیختن معنویت با سیاست» از مهم ترین ویژگی های نماز جمعه است که آن 
را تبدیل به ظرفیت عظیم و فرصت فوق العاده کرده اســت. ایشان افزودند: «نماز جمعه 
با چنین ویژگی هایی، حلقه ای مهم در سلســله قدرت نرم ُمفصل و طوالنی نظام اسالمی 
اســت». رهبر انقالب اســالمی ســپس با طرح این ســؤال که «آیا در جمهوری اسالمی 
توانســته ایم نماز جمعه را در جایگاه رفیع و شایســته خود قــرار دهیم؟» گفتند: «به نظر 
می آید کوتاهی هایی داشته ایم که باید همت کنیم تا این کوتاهی ها برطرف شود که در این 
میان، برخی مسائل بر عهده شخص ائمه  جمعه است و برخی هم بر عهده مدیریت کالن 
ائمه جمعه». رهبر انقالب اســالمی درخصوص ائمه  جمعه به دو موضوع اشاره کردند: 
« ۱- منش و روش و شــیوه زندگی امامان جمعــه، ۲- محتوای خطبه های نمازجمعه». 
آیت اهللا خامنه ای دربــاره منش و روش امام جمعه گفتند: «امامان جمعه همان گونه که 
در خطبه های نمازجمعه همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل 
بــه آن حداکثــر تالش خود را انجام دهند؛ زیرا اگر غیر از این باشــد، نتیجه عکس خواهد 
داد». ایشــان «رفتار پدرانه با همه» را از دیگر الزامات رفتار و منش امام جمعه دانســتند 
و افزودند: «در نمازجمعه قشــرها و ســالیق مختلف حضور دارند؛ رفتار امام جمعه باید 
همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشــد و باید همه را بر سر سفره معنویت و دین بنشاند». 
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به جشن میلیونی غدیر در تهران و حضور قشرها و ظواهر 
مختلــف، آن را پدیده ای عجیب خواندند و خاطرنشــان کردند: «در این جشــن همه جور 
آدمی حضور داشتند و همه نیز با وجود تفاوت های ظاهری، طرفدار دین هستند». حضرت 
آیت اهللا خامنه ای افزودند: «من در یکی از ســفرهای استانی در جمع علمای آن استان به 

حضور افراد مختلف در مراســم استقبال اشــاره کردم و گفتم در میان مردم، افرادی گریه 
می کردند که شــاید شما در برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی به دین ندارند، 
در حالی که همه آنها معتقد به دین هستند». حضرت آیت اهللا خامنه ای در توصیه بعدی، 
امامان جمعه را به ســلوک مردمی یعنی حضور در بیــن مردم و گفت وگو با آنان توصیه 
کردند و افزودند: «ِصرف رفتن بین مردم کار مهمی است؛ بنابراین از مردم فاصله نگیرید و 
ارتباطات خود را به یک گروه خاص محدود نکنید. البته در طول این سال ها، شبکه امامت 
جمعه جزء مردمی ترین نهادهای انقالبی بوده اســت». «ارتبــاط با جوانان و تدارک دیدن 
سازوکار مناسب برای آن» توصیه دیگر رهبر انقالب بود. ایشان با اشاره به فعالیت گروه های 
ُپرشــمار جوان، خودجوش، گمنام و بی ادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمه  جمعه را ارتباط 
با این گروه ها و حمایت از آنان خواندند و گفتند: «شــرکت در خدمات اجتماعی همچون 
کمــک به مردم در حوادث طبیعی و در مقابله بــا کرونا و جمع آوری کمک های مؤمنانه 
برای نیازمندان جزء کارهای الزم امامان جمعه است که بعضی از ائمه  جمعه نیز انصافا 
در این زمینه خوش درخشــیده اند». رهبر انقالب اســالمی در این زمینه تأکید کردند: «ما 
طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را بلند کرده ایم، اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه 
محروم و مستضعف معنا ندارد». حضرت آیت اهللا خامنه ای در توصیه ای دیگر، با قدردانی 
از تالش های ســتادهای برگزاری نماز جمعه در سراسر کشور، ائمه  جمعه را به نظارت بر 
سالمت این ستادها ســفارش کردند و با تأکید بر پرهیز از ورود در فعالیت های اقتصادی، 
خاطرنشــان کردند: «از فعالیت اقتصادی حتی به عنوان تأمین هزینه های نماز جمعه باید 
اجتناب شــود؛ چرا که آثار منفــی ورود بعضی از آقایان محترم به ایــن فعالیت ها، هنوز 
هم دامن گیر نظام اسالمی اســت». ایشان اداره تشکیالت روحانیت و حوزه های علمیه را 
همواره مردمی خواندند و افزودند: «حوزه های علمیه، مراجع و فضالی حوزه، وابسته به 
مردم هســتند و احتیاجی به دولت ها و قدرت ها ندارند و این یک افتخار و امتیاز است. به 
همین علت است که حوزه های علمیه در قضایای مختلف توانسته اند بدون رودربایستی 
با دولت ها در کنار مردم بایستند. بنابراین نماز جمعه نیز باید به همین شکل و با کمک های 
مردمی اداره شود». رهبر انقالب در ادامه به بیان چند نکته درباره خطبه های نماز جمعه و 
محتوای آنها پرداختند. ایشان، خطبه نماز جمعه و خطیب آن را سخنگوی انقالب اسالمی 
و تبیین کننده و مطالبه گر مبانی انقالب خواندند و افزودند: «هنر بزرگ خطیب جمعه این 
باشد که مفاهیم معرفتی و انقالبی همچون مسئله بسیار مهم عدالت، استقالل، حمایت 
از مســتضعفین و پیروی از شریعت را متناســب با نیازهای روز و با ادبیات جدید بازتولید 

کند». حضرت آیت اهللا خامنه ای با تأکید بر اینکه خطبه ها باید ُپر مغز، آموزنده و پاسخ گوی 
ســؤاالت عمومی باشد، گفتند: «ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، اتحادآفرین، امیدبخش، 
بصیرت افزا و آرامش بخش به مردم باشد، نه آنکه موجب اضطراب، حاشیه سازی، تالطم 
روحــی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شــود و برای هجمه معاندان نیز دســتاویز ایجاد 
کند». ایشان یک مأموریت مهم خطبه های نماز جمعه را مقابله با شبهه پراکنی های دائم 
بدخواهان دانستند و گفتند: «میدان رزم امروز، میدان قدرت نرم است و دشمن در این میدان 
با شــبهه افکنی به دنبال رخنه در دژ مستحکم ایمان مردم و ازبین بردن آنان است؛ چرا که 
عامل پیروزی انقالب اسالمی و ایستادگی مردم در دفاع مقدس و فتنه ها و هر عرصه دیگر، 
ایمان مردم بوده اســت». رهبر انقالب، کار بزرگ جمهوری اســالمی را باطل کردن نقطه 
مرکزی هویت تمدن غرب یعنی «تفکیک دین از سیاست» خواندند و افزودند: «جمهوری 
اسالمی با شعار دین نه تنها خود را حفظ کرد، بلکه با پیشرفت ایران، تالش طوالنی غربی ها 
برای ناسازگار نشان دادن دین و سیاست را به چالش کشید. بنابراین مافیای قدرت های غربی 
که در رأس آن صهیونیست ها و سرمایه داران آن هستند و آمریکا نیز ویترین آنها ست، از این 
حقیقت درخشــان عصبانی و دائما در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی 
هستند».  رهبر انقالب در ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب 
مطرح است، اشاره کردند و گفتند: «این موضوعات از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی همواره 
مطرح بوده اســت و اخیراَ هم بار دیگر به بهانه حجاب، همــان تالش های ناکام در حال 
تکرار است» . حضرت آیت اهللا خامنه ای افزودند: «چند سال قبل، در جلسه ای، از من سؤال 
شــد که در موضوع زن، در مقابل غرب چه دفاعی دارید که من گفتم: دفاع ندارم، حمله 
دارم. آنها که زن را تبدیل به کاال کرده اند، باید دفاع کنند و پاســخ دهند».  ایشــان با طرح 
این ســؤال که «چرا به یکباره و بار دیگر رســانه های رســمی و دولتی آمریکا و انگلیس و 
مزدورانشان به بهانه حجاب، موضوع زن را مورد هجوم قرار داده اند؟ و آیا واقعا غربی ها 
مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟»، گفتند: «غربی ها همان هایی هستند که اگر می توانستند 
آب را به روی ملت ایران ببندند، می بستند؛ همان طور که داروی کودکان پروانه ای را تحریم 
کرده اند و اجازه نمی دهند به این کودکان دارو برســد. حاال غربی ها واقعا دلسوز زن ایرانی 
هستند؟».  رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: «حقیقت قضیه این است که زن باشرف 
و بااســتعداد ایرانی یکی از بزرگ ترین و مهم ترین ضربه ها را به ادعاها و دروغ های تمدن 
غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند».  حضرت آیت اهللا خامنه ای 
گفتند: «غربی ها سال ها ســت که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخالقی و شــرعی رها 

نشــود، نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی، سیاسی و اجتماعی برسد؛ اما زن 
ایرانی در بیش از ۴۰ ســال گذشته توانســته است با حجاب اسالمی و چادر در میدان های 
مختلف علمی، اجتماعی، ورزشــی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و 
به موفقیت ها و ســربلندی های بزرگی دست یابد».  ایشان تأکید کردند: «موفقیت های زن 
مسلمان ایرانی باطل کننده تالش های ۲۰۰، ۳۰۰ ساله غربی ها بوده و به همین علت آنها از 

زن ایرانی عصبانی هستند و به بهانه حجاب، اقدام به شبهه افکنی و فضاسازی می کنند».
رهبر انقالب با اشاره به مطرح شدن موضوع حجاب در خطبه های نماز جمعه در هفته 
گذشته و همچنین در فضای مجازی و رسانه ها، خاطرنشان کردند: «در این موضوعات باید 
بسیار متین، منطقی و به دور از احساسات بی مورد، ورود کرد و باید با دالیل روشن، آن منطق 

استعماری غربی افشا و تبیین شود».
آیت اهللا خامنه ای تبیین همراه با متانت و اتقان را در موارد دیگر نیز ضروری دانستند و 
افزودند: «ممکن است در منطقه ای ناهنجاری وجود داشته باشد که امام جمعه با در نظر 
گرفتن همه مالحظات، تصمیم به مطرح کــردن آن در نماز جمعه دارد که باید با کیفیت 

مناسب و متناسب با جایگاه امام جمعه باشد».
رهبر انقالب با تأکید مجدد بر مقابله با شبهات دشمن و لزوم جدی گرفتن وظیفه جهاد 
تبیین گفتند: «برخی افراد در جنگ ســخت و در مقابل ضربات شمشــیر ایستادگی کردند 
اما در میدان جنگ نرم و در مقابل شبهات زمین خوردند که البته یکی از دالیل این اتفاق، 
دنیاطلبی است».  ایشان، توصیه های بیان شده خطاب به ائمه  جمعه را برای سخنرانی های 
ایام محرم نیز صادق دانســتند و با تأکید بر ضــرورت جذب مخاطب و تالش برای ارتقای 
اجتماع مردم در نمازهای جمعه افزودند: «بر خالف برخی افراد که مدعی ضعیف شــدن 
اعتقادات مردم هســتند، مراسم های بزرگی همچون جشــن غدیر، عزاداری های محرم و 
صفر، راهپیمایی اربعین و کمک های مالی مردم به حوزه های علمیه نشــان دهنده قوی تر 
شدن ایمان و دین داری عمومی است و نباید ناتوانی فردی در جذب مردم به یک اجتماع 
به حســاب بی دینی مردم گذاشته شود؛ چرا که مردم در میدان هستند و این ما هستیم که 

باید با عمل به وظایف، خود را از میدان کنار نکشیم».
در ابتــدای ایــن دیــدار، حجت االسالم والمســلمین حاج علی اکبری، رئیس شــورای 
سیاست گذاری ائمه  جمعه، با اشاره به برگزاری فریضه نماز جمعه در ۹۰۰ پایگاه در سراسر 
کشــور، گزارشــی از رویکردها، برنامه ها و فعالیت های ناظر بــر افزایش کیفیت نمازهای 

جمعه ارائه کرد.

رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه توصیه هایی درباره منش امام جمعه ومحتوای خطبه ها بیان کردند؛
مردم دین دار   و   در میدان هستند ما نیز باید با عمل به وظایف در میدان بمانیم

  دیروز چهارشــنبه انریکــه مورا، معاون سیاســت خارجی   .
اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام با 
تأکید بر «منافع اقتصادی» متن توافق پیشنهادی این اتحادیه 
بــرای ایــران از تمام طرفین خواســت که قدم آخــر را برای 
احیای برجام بردارند. این درخواست معاون سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و مســئول هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام 
تنهــا به فاصله یک روز پس از آن مطرح  شــد که جوزف بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبر از آماده بودن متن 
توافقی داد که به پیشــنهاد و ابتکار عمــل اتحادیه اروپا برای 
احیای برجام تنظیم شــده است. آیا این توافق اتحادیه اروپا و 

پیشنهاد بورل مانع از مرگ برجام خواهد شد؟
 واقعیت امر آن اســت که آنچه موتور مرگ برجام را روشــن 
کرده اســت، نه عوامل بیرونی، بلکه فشــارهای داخلی است؛ 
یعنی مشــکل کار بیش از آنکه در بیرون کشــور باشــد، متأثر از 
شــرایط سیاســی داخلی در ایران بعد از یکدست شــدن قدرت 
اســت. واقعا برخالف تمام ادعاهای برخی مدیــران اجرایی و 
مذاکره کننده ارشــد (کنی) و سخنگوی دستگاه دیپلماسی هیچ 

اراده و تمایل جدی و عملی برای احیای برجام در داخل کشــور 
وجود ندارد. همه چیز صرفا در حد  توییت زدن، کلی گویی و ادعا 

برای احیای برجام است، نه چیزی بیش از آن.

  با این تفاســیر به نظر می رسد مواضع سه شنبه رئیس جمهور   .
در جریــان گردهمایی سراســری ائمه جمعه یــا واکنش های 
امیرعبداللهیان، باقری کنی و کنعانی در راستای گفته های شما 
قرار دارد؛ اما این مواضع و سخنان مدیران اجرایی  به موازات 

مطرح شدن پیشنهاد بورل به چه معناست؟
در همین گفت وگو با «شرق» به صراحت می گویم این گفته ها 
و مواضع برخی مســئولین اجرائی در یکــی، دو روز اخیر پس از 
طرح بورل صرفا به این معناســت که احیانا جمهوری اسالمی 
ایران دیگر تمایلی برای احیای برجام ندارد. این واقعیتی اســت 
که اکنون به روشنی پیش چشم همه قرار دارد. نگاه جدیدی در 

داخل شکل گرفته است.

 چه نگاهی؟  .
جمهوری اســالمی ایران می خواهد فعالیت های هسته ای 
خود را پیش ببرد و در عین حــال مذاکرات برجام را کنار بگذارد؛ 

یعنی طرح غایی و نهایی تهران پیشرفت هسته ای در چارچوب 
مواضعی اســت که این روزها از جانب برخی نیروهای سیاسی 

مطرح شده است.

 رسیدن به نقطه گریز هسته ای؟  .
بله.

 اما جامعه جهانی در مقابل این خواست تهران سنگ اندازی   .
نخواهد کرد؟

اتفاقا وقتی کســانی مانند ســید کمال خرازی و محمد جواد 
الریجانــی در این زمینــه، آن هم در چنین مقطع حساســی این 
مسائل و مواضع را مطرح می کنند، فقط یک نتیجه دارد و آن هم 
آماده کردن جامعه جهانی برای پذیرش ایرانی است که در مسیر 
پیشــرفت های هسته ای گام برداشته و ســعی دارد برنامه های 
خود را بدون برجام و محدودیتی پیش ببرد. اینها معتقدند ایران 
که اکنون غنی ســازی ۶۰ درصد را اجرائی کرده، باید به ســمت 
غنی سازی ۹۰ درصد هم پیش برود و تا جایی که راه دارد، برنامه 

هسته ای ایران پیشرفت کند.

 سؤالم بی جواب ماند. آیا جامعه جهانی اجازه رسیدن تهران   .
را به این نقطه خواهد داد؟

برای پاسخ دقیق تر مسئله جا دارد دست به یک تبیین تاریخی 
درخصوص برجام بزنــم. در واقع برجام از طرف دو طیف نابود 
شد؛ نخســتین طیف، طیف تندرو ضدبرجام در داخل کشور بود 
که پیش از به قدرت رســیدن ترامپ عمال برجام را از درون تهی 
کردند و به موازاتش سعی داشتند کماکان احیای توان هسته ای 
را محقق کنند. طیف دوم طیفی بــود که بعد از روی کار آمدن 
دونالد ترامپ در آمریکا از هیچ تالشــی برای نابود کردن برجام 
دریــغ نکردند و اتفاقــا در این بین جمهوری اســالمی ایران یک 
فرصت طالیی به دســت آورد تا هدف نهایی یعنی رســیدن به 

نقطه گریز هسته ای را محقق کند.

 چه فرصتی؟  .
اینکه مســئولیت و تقصیر بی اعتنایی به 
و  محتــوا  از  آن  تهی شــدن  و  برجــام 
دســتاورد، کال گــردن دونالــد ترامپ و 
آمریکا افتاد؛ به خصوص آنکه ترامپ با 
خروج از برجام و اعمال سیاســت فشار 
حداکثری و تحریم ها، عمال فضا را در راستای ادعای ایران فراهم 
کرد. اما در واقعیت باید گفت پیش از آنکه دونالد ترامپ و طیف 
مخالف برجام در آمریکا و... به دنبال نابودی برجام باشند، طیف 
تندرو داخلی بودند که خیلی زودتر از آنها نابودی برجام را کلید 
زدند. حاال کــه آمریکا از برجام خارج شــده و دولت بایدن هم 
نمی تواند امتیازات مدنظر ایــران را بدهد، این فرصت مغتنم را 
برای تهران شــکل داده که کماکان با سخن گفتن از تقصیر های 
آمریکا، تأخیر در احیای برجام را در دولت سیزدهم پیش ببرد تا 
بتواند به اهدافش برســد. پس در پاســخ نهایــی، من معتقدم 
جامعــه جهانی اجازه نخواهد داد، اما مشــکل اینجاســت که 
جمهوری اسالمی ایران بعد از تحقق پروژه یکدست سازی قدرت 
در پی انتخابــات ریاســت جمهوری خرداد ۱۴۰۰، ســعی دارد 

«برجام ۱، ۲ و ۳ را آن هم به صورت یک جانبه پیش ببرد».

 قدری روشنگری می کنید؛ منظور از تحقق برجام ۱، ۲ و ۳ آن   .
هم به صورت یک جانبه چیست؟

بعد از اقداماتی که دونالد ترامپ با خروج از برجام و اعمال 
سیاست فشــار حداکثری انجام داد، این مسئله مطرح می شود 
که آمریکا از برجام خارج شــده و ایران کماکان در برجام حضور 
دارد و نیز با مانور روی عدم تمایل دولت بایدن در دادن امتیازات 
و تضمین های مدنظر ایران، ســعی دارد در حوزه توان هسته ای 
یعنی برجام ۱ و نیز توان موشــکی و دفاعــی و نفوذ منطقه ای 
یعنــی برجام هــای ۲ و ۳ کوچک ترین امتیازی به  هیچ کشــور 
منطقه ای و فرامنطقــه ای ندهد و اتفاقا به دنبال تقویت توان و 
نفوذ خود در همه این حوزه ها ست. به همین دلیل سعی می کند 
با تأخیر در احیای برجام، فضای کافی برای رسیدن به نقطه گریز 
هسته ای را به عنوان اهرم فشار در جهت تحقق برجام های ۱، ۲ 

و۳ یک جانبه شکل دهد.

 تحلیل شــما در کل توپ را در زمین ایران انداخته است. به نظر   .
می رســد نمی توان این را نادیده گرفت که ایاالت متحده آمریکا، از 
دولت ترامپ تا دولت بایدن، در مرگ برجام نقش ویژه ای داشتند؟

اتفاقــا نکاتی که مطرح کردم به اشــتباهات دولت ترامپ و 
بایدن اشاره دارد، منتها باید واقعیت ها را هم دید. البته نکات من 
به معنای تطهیر اقدامات آمریکا یا قصور و کم کاری اروپایی ها در 
برجام نیست؛ مسئله اینجاست که اکنون واقعا اراده ای جدی از 
سوی ایران برای احیای برجام وجود ندارد. چرا این تصور   و این 
هجمه  در کشور از زبان مدیران سیاسی و رسانه های همسو شکل 
گرفته که هرکس طرفدار احیای برجام است، یعنی غرب گرا ست 
و بــه آمریکا اعتماد دارد؟ خیر چنین نیســت. اتفاقا وقتی بحث 
مذاکره مطرح می شود، یعنی ما به طرف مقابل اطمینان نداریم 
و باید بر سر اختالف ها گفت وگو کنیم. نکته مهم تر آن است که 
اهرم دیپلماســی یک مسیر کوتاه، عقالنی و در عین حال کارآمد 
و مؤثر برای تحقق منافع ملی اســت؛ پس چرا باید در شرایطی 
کــه فضا برای مذاکره وجود دارد، حتی در ازســرگیری مذاکرات 
تأخیر کنیم؟! من اصــال کاری به احیای برجام ندارم، چرا دولت 
رئیسی در این ۱۰ ماه یک خط گزارش از متن مذاکراتی که انجام 
داده اند، به مردم نداده است؟ این نشان می دهد این دولت توان 
پیشبرد مذاکراتی در چنین سطحی را ندارد. هیچ کدام از دولت و 
به خصوص معاون سیاسی وزارت خارجه به عنوان مذاکره کننده 
ارشد، هیچ شناختی   از دیپلماسی و سیاست خارجی ندارند که 
اگر داشتند به کلی گویی و انداختن توپ در زمین دیگران متوسل 
نمی شــدند. فقط می توان از طریق گفت وگــو و مذاکره به درک 
بهتری از اختالف نظرها و تعارض منافع رسید.  مصاحبه و شعار 
سر دادن مشــکل را حل نمی کند، بلکه نشستن پای میز مذاکره 
اســت که می تواند به درک مشترک از اختالف ها کمک کند. بله، 
من هم معتقدم آمریکا و دولت های این کشور از ترامپ تا بایدن 
به اندازه خــود در نابود کردن برجام ســهیم بودند و به آن هم 
اشــاره کردم، اما چرا نباید از طریق مذاکره، برجام احیا شــود؟ 
ما می توانیم به ســمتی پیش رویم که اگــر دولت بایدن توان یا 
تمایلی بــرای دادن تضمین در خصوص عدم خروج دولت های 
بعد از مذاکره برجام را ندارد، فضایی را شــکل دهیم که خروج 
آمریکا یا هر کشــوری از برجام به بهای پرداخت خسارت منجر 
شود؛ ما می توانیم این بند را بگنجانیم. اما وقتی ما نه گفت وگو 
می کنیم و نه اراده  مشــخصی برای گفت وگو داریم، طبیعتا باید 
پیــش از اینکه یقه آمریکا و دولت بایدن را گرفت، به داخل هم 

نگاه کرد .

 پس به گفته بــورل فضا برای امتیازگیری قابل توجه دیگری   .
در برجام باقی نمانده است؟

واقعا این طور اســت، اما متأســفانه در داخل کشور هنوز به 
این  باور نرســیدیم که جامعه جهانی دیگر سقفی برای افزایش 

امتیاز دهی ندارد.

 با این اوصاف چرا دولت رئیســی رسما شکست مذاکرات و   .
مرگ برجام را اعالم نمی کند؟

چون قطعا نمی تواند یا توان الزم برای آن را ندارد.

 یعنی آن گونه که مطرح است برخالف نگاه دولت های نهم و   .
دهم که قطع نامه را کاغذپاره می دانستند، این دولت حداقل به 
تبعات منفی و مخرب صدور قطع نامه، بازگشــت پرونده ایران 
به شورای امنیت و نظایر آن واقف است، اما سعی دارد بدون 
آنکه رسما مسئولیت شکست مذاکرات، مرگ برجام و خروج از 
توافق هســته ای را قبول کند، با تأخیر در ازسرگیری مذاکرات و 
احیای توافق هسته ای، دســت به خرید زمان برای رسیدن به 

نقطه «گریز» بزند؟
همان گونه که قبال گفتم و دوباره تکــرار می کنم، ایران نگاه 
جدیدی را در سیاست خارجی خود در پیش گرفته است؛ تقویت 
توان هســته ای بدون احیای برجام. منتها نکته مهم اینجاست 
که اگر چه دولت رئیســی بر خالف احمدی نژاد به تبعات مخرب 
صــدور قطع نامه یا ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت واقف 
اســت، اما متأســفانه کماکان همان سیاست دولت نهم و دهم 
را در پیش گرفته اســت؛ یعنی دولت ســیزدهم نیز سعی دارد 
با تأخیر در ازســرگیری مذاکرات و عدم احیای برجام، دست به 
خرید زمانی برای رسیدن به نقطه مطلوب بزند؛ مشابه آنچه در 
دولت احمدی نژاد روی داد. هرچند در این بین برخی رسانه های 
بسیار تندرو تعارف را کنار گذاشته و به صراحت از نابودی برجام 

و کنارگذاشتن FATF سخن می گویند.

 امــا این نگاه تا کجــا می تواند ادامه پیدا کنــد، چراکه اروپا   .

و آمریکا هــم این ادعا را دارنــد که اکنون ایران بــا تأخیر در 
ازســرگیری مذاکرات و عدم احیای برجام به دنبال خرید زمان 

برای رسیدن به نقطه مطلوب خود است؟
همین االن هم این سیاســت به نافرجامی رســیده اســت. 
وقتــی مقامات اســرائیلی صراحتــا از حمله نظامــی به ایران 
سخن می گویند؛ یعنی اینکه نگاه به این سیاست دیگر موقعیت 
مطلوبی ندارد. به همین واسطه اروپایی ها هم اکنون سعی دارند 

از تمام توان دیپلماتیک خود برای احیای برجام استفاده کنند.

 اتفاقا به نکته بســیار مهمی اشــاره کردید. چــرا واقعا در   .
شرایطی که امیدها برای احیای برجام کمتر از هر زمان دیگری 
است، اتحادیه اروپا و شــخص بورل وارد گود شده اند و از یک 
طرح توافق پیشــنهادی از جانب خود و اتحادیه اروپا ســخن 

می گوید؟
پاسخ سؤال شــما در خود سؤال مستتر است، چون احتمال 
احیــای برجام کمتــر از هر زمان دیگری اســت. به همین دلیل 
اروپایی هــا با درک این نگرانی ســعی می کننــد از نهایت توان 
دیپلماتیک خود برای احیای برجام استفاده کنند. از طرف دیگر 
همان گونه که گفتم تأخیر در ازســرگیری مذاکرات و عدم احیای 
برجام به عنوان ابزاری برای خرید زمان از ســوی ایران با هدف 
رســیدن به نقطه گریز نگرانی های جدی ای را هم در اروپایی ها 
ایجاد کرده است که نکند ایران به موقعیتی ویژه دست پیدا کند 
و بــه تبعش جنگ نظامی روی دهــد؛ بنابراین بورل تالش های 
خود را چند برابر کرده و از یک توافق پیشنهادی سخن می گوید. 
مســئله مهم دیگری هم که نباید فراموش کــرد به تأثیر جنگ 
اوکراین بر اروپا بازمی گردد. به هر حال قاره ســبز پاییز و زمستان 
ســردی را در پیــش رو دارد، به همین دلیل بورل ســعی می کند 
بــا احیای برجــام و واردکردن ظرفیت و تــوان تولید و صادرات 
انــرژی ایران به اروپا این مشــکل را حتی المقدور رفع کند. البته 
نباید این نکته را هم فراموش کرد که اگر فضای اختالفی کنونی 
مدیریت نشود و تنش ها بین تهران و جامعه جهانی بر سر پرونده 
هســته ای شدت پیدا کند یا مســئله جنگ نظامی در دستور کار 
قرار گیرد، قطعا خود این مســئله عامل مضاعفی برای باالرفتن 
قیمت هــا در بازار جهانی انــرژی خواهد بود که تأثیر مخربی بر 
وضعیــت اقتصادی اروپــا می گذارد؛ بنابراین بــه دالیل متعدد 

اتحادیه اروپا به شکل جدی وارد گود احیای برجام شده است.

 تــوان و ظرفیت بــورل و اتحادیه اروپا هم مطرح اســت،   .
چراکــه این بازیگــر (اتحادیه اروپــا)، صرفــا هماهنگ کننده 
مذاکرات است. واقعا شما چنین توانی برای نگارش یک توافق 
پیشنهادی از جانب اتحادیه اروپا و شخص بورل متصورید؟ یا 
اگر نهایتا طرف ایرانی یا آمریکایــی به دالیل متعدد این طرح 
پیشنهادی بورل را نپذیرند، آن گونه که مطرح است باید فاتحه 

برجام را خواند؟
من همین االن هم معتقدم برجام مرده است، چون چند سال 
اســت که در عمل توافق هســته ای دیگر کارکردی ندارد؛ یعنی 

همان دو طیف که به آنها اشاره کردم برجام را نابود کردند.

 احتمــال حملــه نظامی به ایــران آن هم بعــد از مواضع   .
بنی گانتس، وزیر دفاع صهیونیســت ها و مقالــه ایهود باراک، 
نخست وزیر اسبق اسرائیل در نشریه تایم مبنی بر حمله گسترده 

به ایران را تا پایان تابستان امسال چقدر جدی می دانید؟
اوال آنکــه کشــور با این مشــکالت عدیده به ویــژه در حوزه 
اقتصادی و معیشتی می توان احیانا گفت که شرایطی سخت تر 
از دوران هشــت ســال جنگ تحمیلی ایران و عراق دارد. ضمنا 
هرگونــه اقدامی از ســوی اســرائیلی ها برای حملــه به ایران 
وضعیت را برای کل منطقه و جهان دچار چالش و بحران جدی 
می کند، چراکه با وجود تمام انتقادم در طول مصاحبه نمی توان 
ایــن واقعیــت را نادیده گرفت کــه ایران به عنــوان یک قدرت 
منطقه ای طبیعتا هر اقدامی برای حمله و تعرض به مرزهایش 
را با پاســخ گســترده همراه می کند که بی شک امنیت منطقه و 
جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد و این نکته ای است که هم 
خود اسرائیلی ها، هم کشورهای منطقه و بازیگران جهانی به آن 
واقف هســتند؛ ازاین رو معتقدم مسئله ای به نام حمله گسترده 
نظامی تا پایان تابستان امسال مطرح نیست، بلکه همان دستور 
کار ســابق یعنی ترور، خراب کاری، جاسوسی، حمله  سایبری در 

دستور کار اسرائیلی ها قرار می گیرد، اما با شدت عمل بیشتر.

عبدالرحمــن فتح الهی: جوزف بورل به تازگی از متن توافقی پرده برداشــت که می تواند به احیای برجام کمک 
کند. در این زمینه مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا سه شــنبه هفته جاری در مقالــه ای برای روزنامه 
فایننشــال تایمز متن جزئیات دقیق لغو تحریم ها و همچنین گام های هســته ای را که باید برای احیای توافق 
برجام برداشته شود، مشخص کرده است. این دیپلمات اسپانیایی بر این نکته هم تأکید داشت که دیگر امکانی 
برای توافق های جدید در زمینه سایر موضوعات، ذیل مذاکرات برجام وجود ندارد و اگر این متن رد شود، یک 
بحران هسته ای خطرناک، جهان را تهدید می کند. پس از انتشار مقاله بورل بود که ند پرایس، سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا گفت که واشــنگتن متن پیشنهادی تازه اتحادیه اروپا در خصوص احیای توافق هسته ای را 
بررســی می کند. در عین حال باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته ای کشور، 
در واکنش به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در توییتی نوشت: «ما نیز ایده هایی برای جمع بندی مذاکرات، هم از 
لحاظ شــکلی و هم محتوایی، داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد»؛ اما چرا در مقطع زمانی کنونی که سخن 
از مرگ برجام در میان است، اروپایی ها این متن پیشــنهادی را مطرح کرده اند؟ اساسا اتحادیه اروپا و جوزف 
بورل توان احیای برجام را خواهند داشــت؟ در صورت رد شدن این متن توافق تا چه اندازه امکان وقوع تنش 
نظامی با ایران در ســایه گفته های مقامات اسرائیل وجود دارد؟ پاســخ به این سؤاالت و پرسش هایی از این 
دست، موضوع گفت وگوی «شرق» با مهدی ذاکریان، استاد دانشــگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل است 

که در ادامه می خوانید.

در گفت وگوی «شرق» با مهدی ذاکریان مطرح شد

ناکامی ابتکار عمل بورل به 
معنای مرگ برجام است


