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در گفت وگوی «شرق» با آخرین سفیر جمهوری اسالمی در اتحاد جماهیر شوروی 
و اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه، حضور هم زمان مورا و شیخ تمیم در احیای برجام بررسی شد

سایه وین در تهران
عبدالرحمن فتح الهی: پس از ســفر سه شــنبه انریکه مورا به تهران آن گونه که در محافل رسانه ای مطرح است، قرار شده شیخ تمیم بن حمد آل ثانی هم پنجشنبه شب هفته جاری سفری 
به ایران داشــته باشد. به نظر می رسد این حضور امیر قطر هم مشابه نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین، تالشی برای احیای برجام باشد. این در حالی است که پیش از این دو شاهد 
حضور زبیگنیو رائو، وزیر امور خارجه لهســتان بودیم. از یک منظر باید این ترافیک دیپلماتیک اخیر را واپســین تالش ها و تحرکات سیاسی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برای احیای 
برجام دانســت که تا مرز حضور امیر قطر هم رسیده است تا بتوان به بن بست ۶۲ روزه مذاکرات وین خاتمه داد و موتور گفت وگوها را دوباره روشن کرد. در آن سوی داستان نیز تحرکات 
روسیه با محوریت خروج ارتش این کشور از پایگاه هایش در خاک سوریه و احتمال جایگزین شدن با نیروهای ایران از دید برخی ها تالش مسکو برای ماندن تهران در جبهه کرملین ارزیابی 
شــده است. به ویژه که رفتار اسرائیل در خالل جنگ اوکراین روابط سردی را در مناسبات مسکو – تل آویو رقم زده اســت. بنابراین اکنون تهران در دوراهی تطمیع روسیه و تالش غرب 
برای احیای برجام قرار دارد؛ حال اینکه جمهوری اســالمی کدام یک از این دو را انتخاب می کند، موضوع گفت وگوی «شرق» با نعمت اهللا ایزدی، آخرین سفیر جمهوری اسالمی در اتحاد 

جماهیر شوروی، اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه و تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل است که در ادامه می خوانید.

نظامی ناخواســته روســیه صرفا به معنای تهدید امنیت اســرائیل 
نخواهــد بود بلکه یک موازنه جدید امنیتی را به منطقه خاورمیانه 

تحمیل می کند.
 بــه تبعات مخــرب جنــگ اوکراین بــر تغییرات معنــادار در   .

اولویت بندی نظامی و امنیتی روســیه در سایر جهان مناطق اشاره 
کردید. آیا کرملین با هــدف تمرکز  بر مدیریت جنگ اوکراین مجبور 
است که سوریه را تخلیه کند و به موازاتش متحد استراتژیکی مانند 

اسرائیل را از دست بدهد؟
همان گونه که پیش تر گفتم و دوباره تأکید می کنم فن سیاســت 
و هنر دیپلماســی این است که در بازه های زمانی و مکانی مختلف 
بتوان کمترین ضرر و بیشــترین منفعت را به دست آورد. در شرایط 
کنونی ناشــی از جنگ اوکراین و رفتاری که اسرائیل در برابر روسیه 
از خود نشــان داده است و همچنین با درنظرداشتن تقابل تمام عیار 
جامعه جهانی با مســکو، پوتین مجبور اســت در یک اولویت بندی 
آرایش نظامی خود را در ســایر مناطــق مانند خاورمیانه، قفقاز و... 
تغییر دهد. پیش تر مشابه این رفتار مســکو را در عراق، افغانستان 
و سوریه شــاهد بودیم. در سال های پایانی فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی، روس ها ناچار شدند که از خاورمیانه فاصله بگیرند. همین 
مســئله شــرایط الزم را برای حمله آمریکا به عراق شکل داد و به 
موازاتش شاهد انفعال مسکو بودیم. البته تمام این نکات به معنای 
خــروج یک باره روســیه و تغییر راهبــردی برنامه های مســکو در 
خاورمیانه یا قفقاز و... نیســت بلکه فعال در شرایط جنگ اوکراین، 
روسیه نوعی رفتار تاکتیکی را در پیش گرفته است تا تمرکز بیشتری 
روی مدیریت این جنگ داشــته باشــد. ولی کرملیــن این توانایی را 
دارد که در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از فروکش کردن آتش جنگ 

اوکراین دست به بازتعریف و احیای سیاست های قبلی خود بزند.
 آن گونه که در ســؤاالت قبلی عنوان شد، اخبار واصله حکایت از   .

جایگزین شــدن نیروهای ایرانی به جای نیروهای روسی در مناطق 
مختلف سوریه دارد. در عین حال اسرائیل بزرگ ترین رزمایش تاریخ 
خود را موسوم به «ارابه های آتش» از یکشنبه جاری به موازات این 
اقدام روسیه در تخلیه ســوریه برگزار کرد. با توجه به این نکات، آیا 
جایگزین شــدن ایران با روسیه به تحقق ســناریوی تقابل یا جنگ 

تهران – تل آویو منجر خواهد شد؟
اگر چه برگزار شدن رزمایش ارابه های آتش بدون ارتباط با خروج 
روســیه از سوریه نیســت، اما به باور من این رزمایش بیشتر متأثر از 

فضای داخلی سرزمین های اشغالی است.
 چگونه؟  .

به هر حال در ماه های اخیر عملیات های گســترده ای در سراسر 
ســرزمین های اشغالی شکل گرفته اســت. در عین حال کابینه بنت 
در آستانه فروپاشــی قرار دارد؛ بنابراین برگزاری این رزمایش در این 
ابعاد می تواند با هدف موازنه ســازی سیاسی و امنیتی انجام شده 
باشــد. کما اینکه اساســا قرار بود این رزمایش سال گذشته میالدی 
برگزار شود که به دلیل عملیات سیف القدس به تعویق افتاد. البته 
نباید فراموش کرد مسئله جایگزین شــدن نیروهای ایرانی یا ارتش 
ســوریه و ... به جای نیروهای روســی نیز چندان قطعی نیست؛ اما 
اگر چنین هم باشــد، قبال هم گفتم، خروج نظامی روسیه به معنای 
دست برتر ایران نیســت، بلکه در عین حال می تواند اسرائیل را هم 
به ســمت اقدامات تهاجمی و انتحاری بکشاند. نکته مهم تری که 
نباید فراموش کرد، این اســت که لزوما خروج روســیه از سوریه به 
معنای این نیست اســرائیل حامی خود را در منطقه از دست داده 
است، بلکه بیشتر این معنا را می دهد که اتفاقا ایران و ارتش سوریه 
حامی خود را در خاورمیانه و به خصوص ســوریه از دست داده اند؛ 
بنابراین خأل روسیه در ســوریه قطعا به جوالن بیشتر ارتش ترکیه، 
آمریکا و دیگر کشــورها در این کشور (سوریه) منجر خواهد شد که 
به نفع اســرائیل خواهد بود. از همه مهم تــر، حتی اگر بپذیریم که 
خروج روســیه از سوریه بیش از آنکه به ضرر تهران و دمشق باشد 
تبعات امنیتی برای تل آویو دارد، خود این نکته ســبب خواهد شــد 
اسرائیل وارد یک فاز تهاجمی و بیشتر شدن تحرکات نظامی و امنیتی 

در منطقه شود که رزمایش ارابه های آتش مؤید این تحلیل است.
 به باور شــما آیا اقتضائات جنگ اوکراین که سبب شد ماه عسل   .

روسیه و اســرائیل پایان یابد، ســردی دائمی را در روابط مسکو و 
تل آویو شکل داده است؟

قبال هم گفتم روســیه بعد از فروکش کردن جنگ اوکراین قطعا 
دست به باز تعریف و احیای روابط خواهد زد؛ بنابراین سردی روابط 
اسرائیل و روسیه فعال متأثر از جنگ اوکراین است و بی شک بعد از 
این جنگ، ماه عسل دو طرف از سر گرفته خواهد شد؛ به ویژه که نباید 
نقش و نفوذ البی اســرائیل در روسیه را هم نادیده گرفت. از طرف 
دیگر کرملین به روابط و مناسبات خود با تل آویو نیاز دارد؛ کما  اینکه 
اسرائیلی ها نیز به حمایت روس ها نیازمندند. پس این سردی روابط 

از دید من مقطعی است.
 از منظــر دیگر بــه تأثیر جنــگ اوکراین بر اقتضائــات منطقه   .

خاورمیانــه بپردازیم. آیا از دید شــما بعد از آغــاز حمله نظامی 
روســیه به اوکراین و تقابل جامعه جهانی با مســکو، روسیه برای 
حفظ کشورهای حداقلی حامی خود مانند ایران مجبور شده است 
ذیل خروج از ســوریه و دادن جایش به تهران، به نوعی جمهوری 

اسالمی را در جبهه خود نگه دارد؟
ببینید برخی اقدامات روسیه در چند ُبعد و در چند جبهه کاربرد 
دارند. برای مثال همین خروج روســیه از ســوریه، به طور هم زمان 
چندین اســتفاده برای کرملین دارد؛ نخست ایجاد فضا برای تمرکز 
بیشتر روسیه روی جنگ اوکراین، دوم موازنه سازی در برابر اسرائیل 
کــه فعال در جنگ اوکراین جانب کی یف را گرفته اســت و از طرف 
دیگر نوعی انفعال سیاسی و دیپلماتیک در قبال ایران و سوریه است 
به این معنا که خروج نیروهای روســیه از ســوریه صرفا یک رفتار 
نظامی و امنیتی نیســت. به هر حال یکی از مهم ترین خواسته های 
ســوریه که مــورد تأکید ایــران نیز هســت، بازپس گیــری منطقه 
اســتراتژیک بلندی های جوالن است که به باور جامعه جهانی یک 
منطقه اشغال شده است؛ بنابراین این اقدام روسیه را می توان تالش 

مسکو برای حفظ سوریه و ایران در جبهه خود دانست.
 در این بین اروپایی ها و آمریکا هم بعد از جنگ اوکراین ســعی   .

دارنــد با توافق در وین، تهران را در جبهه خود جای دهند. در این 
رابطه سفر انریکه مورا به تهران و حضور امیر قطر در ایران هم در 
همین چارچوب قابل ارزیابی اســت. به باورتان ایران بین هدیه 
روسیه و تالش غرب برای گسل تهران - مسکو باید چه عملکردی 

داشته باشد؟
من معتقدم در شــرایط کنونی اقتصادی و معیشتی قطعا سفر 
مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپا، امیر قطر و پیش تر از آن سفر وزیر 
امور خارجه لهســتان که قرابت دیپلماتیکــی با ایاالت متحده دارد، 
فرصت مغتنمی است که می تواند سکون و بن بست کنونی مذاکرات 
ویــن را کنار بگذارد و موتور محرکه توافق باشــد؛ اما همان گونه که 

در پاســخ به ســؤال اول شما به نگاه جامعی اشــاره کردم که نباید 
یک ســناریو را نافی سناریوی دیگر دید، باز هم اینجا معتقدم تهران 
لزوما نباید بین هدیه روســیه برای ماندن در جبهه شــرق و فشــار 
غرب برای گسل با مسکو، یکی را انتخاب کند. هنر سیاست خارجی 
و هوشــمندی دیپلماتیــک اقتضا می کند ایران در شــرایط کنونی از 
ظرفیت و توان دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری همه طرف ها از روسیه 
و چین گرفته تا اروپا، آمریکا، کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
و  ... نهایت اســتفاده را ببرد. در این شــرایط، هر چــه زودتر به توافق 
برسیم و شاهد لغو تحریم ها باشیم، بستر و فضای الزم برای پیگیری 

چنین سیاست خارجی همه جانبه ای شکل خواهد گرفت.
 آیــا با وجود جریان هــای چینوفیل و مهم تر از آن روســوفیل   .

قدرتمنــد در داخل کشــور، فضا و فرصتی برای شــکل گیری این 
سیاســت خارجی باز، مشــخصا در قبال غرب وجود دارد؟ چون 
عملکرد دولت رئیســی در جریان مذاکرات وین به روشــنی ثابت 
کرد این روسیه اســت که مدیریت گفت وگوها را از جانب ایران بر 
عهده دارد. ضمن آنکه در ۷۷ روزی که از جنگ اوکراین گذشــته 
است، شــاهد دفاع تمام عیار برخی جریان های سیاسی داخلی و 
رسانه هایشان از تجاوز روسیه هســتیم. در چنین شرایطی چطور 

می توان به دیپلماسی فراگیر فکر کرد؟
در این زمینه چند نکته مهم وجود دارد که باید مد نظر قرار داد. 
اول اینکه من نگاه روســوفیل داخلی، آن هم در شــرایط کنونی را 
به مصلحت کشــور نمی بینم. ما باید از ظرفیت دیپلماتیک خود در 
زمینه تمام کشــورها نهایت استفاده را ببریم. ضمن اینکه منافع ما 
ایجاب می کند به جای وابســتگی به روســیه نوع استقالل سیاسی 
را در جهت تحقــق اهداف خود پیش ببریم. مضافا اگرچه من هم 
منکر نگاه روسوفیلی در داخل کشور نیستم؛ در عین حال این نگاه را 
نگاه شــایعی نمی دانم. البته در این بین به جز سوء محاسبه داخلی 
در اتخاذ نگاه روســوفیلی باید اذعان داشت رفتار غرب به خصوص 
ایاالت متحده در تشدید این نگاه (روسوفیل) در ایران به شدت مؤثر 
بوده است؛ با این حال جمهوری اسالمی با این ظرفیت باال در حوزه 
دیپلماســی، اقتصادی و تجاری اصال جایز نیست که بخواهد خود 
را وابسته به روســیه یا چین بکند و دیپلماسی یک جانبه را اجرائی 
کند. چون پیش بردن سیاســت خارجی یک جانبه یعنی وابســتگی 
به کشــور مقصد و این وابســتگی به تدریج نوعی استثمار سیاسی، 
دیپلماتیــک، اقتصادی و تجاری را به دنبال دارد؛ کما اینکه می توان 
مشابه این وضعیت را درخصوص چین و روسیه برای ایران مطرح 
کرد. بله این دو کشور (چین و روسیه) هم دارای ظرفیت های خاص 
خود هستند؛ ولی ایران باید یک دیپلماسی باز، فراگیر و در عین حال 
منعطــف را به کار ببنــدد؛ چون این نوع سیاســت فراگیر می تواند 
منافع ایران را به شــکل پررنگ تری محقق کند. از این نظر که ایران 
به راحتی می تواند از اهرم فشار شرق برای بهبود روابط با غرب و با 
اهرم فشــار غرب، منافع بهتری را در مناسبات با شرق تعریف کند. 
در غیر این صورت شرایط کنونی در مذاکرات وین شکل خواهد گرفت 
که متأسفانه به واسطه سوءاســتفاده روس ها این مذاکرات به یک 

بن بست دو ماهه خورده است.
 جناب ایزدی حضرت عالی آخرین ســفیر جمهوری اسالمی در   .

اتحاد جماهیر شــوروی و اولین ســفیر ایران در فدراسیون روسیه 
بودید؛ بنابراین با زیر و بم سیاســت کرملین در قبال تهران آشــنا 
هســتید. آیا روس ها مشــخصا در بازار انرژی، ایران را رقیب خود 

می دانند؟
بله این واقعیت وجود دارد و نیازی هم به ســابقه سفارت من 
در روســیه ندارد. با یک ارزیابی ســاده از رفتار روسیه در قبال ایران 
در همه این ســال ها به سادگی می توان فهمید که مسکو تمایلی به 
حضــور پررنگ و فعال ایران در بــازار انرژی جهانی ندارد. البته این 
مسئله به دوره جمهوری اسالمی باز نمی گردد؛ چه اتحاد جماهیر 
شوروی و چه فدراســیون روسیه از قبل از انقالب تا به اکنون از هر 
تالشــی برای کاهش نفوذ ایران در بازار انرژی جهان استفاده کرده 
و می کننــد. اکنون هم که جنگ اوکراین رخ داده اســت و نیاز بازار 

پکیج تحرکات دیپلماتیک احیای برجام

در شرایط کنونی اقتصادی و معیشتی قطعا سفر 
مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپــا، امیر قطر و 
پیش تر از آن ســفر وزیر امور خارجه لهســتان که قرابت 
دیپلماتیکی با ایاالت متحده دارد، فرصت مغتنمی است 
که می تواند سکون و بن بست کنونی مذاکرات وین را کنار 

بگذارد و موتور محرکه توافق باشد

شنبه شــب هفته جــاری بود که زبیگنیــو رائو، وزیر امور خارجه لهســتان 
در رأس هیئتــی دیپلماتیک با دســتور کار گفت وگو درباره مســائل دوجانبه و 
جنگ اوکراین که در نزدیکی مرز لهســتان جریان دارد، در ســفری سه روزه به 
تهران وارد شــد. به موازاتش سه شنبه انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اروپایی 
بــا حضور در ایران آخرین تیر ترکش دیپلماتیــک اتحادیه اروپا را برای احیای 
برجام شــلیک کرد. این در حالی اســت که طبق شنیده ها شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر هم پنجشنبه شــب هفته جاری به ایران ســفر خواهد کرد. 
اگرچه در این ســفر مسائلی مانند جام جهانی ۲۰۲۲، وصول مطالبات ایران و 
موضوعات دوجانبه و منطقه ای می توانــد موضوع دیدارهای دوحه و تهران 
باشــد اما بی شک مهم ترین مســئله این ســفر تالش دیپلماتیک دوحه برای 
احیــای برجام و حل آخرین موانع در این زمینه خواهد بود. ســفر امیر قطر از 
ایــن جهت اهمیت مضاعف دارد که عالوه بر نمایندگی مواضع ایاالت متحده 
به شــکلی دربردارنده نگاه تروئیکای اروپایی نیز خواهد بود؛ به ویژه که حضور 

شــیخ تمیم در ادامه ســفر وی به آلمان، انگلیس و چند کشور دیگر اروپایی 
قابل ارزیابی است.

ایــن ترافیک دیپلماتیک در ایران گویای آن اســت کــه بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقــه ای از تمام ظرفیت خــود برای خروج برجام از بن بســت کنونی 
اســتفاده می کنند. از یک طرف ورشــو که نزدیکی سیاسی خاصی به مواضع 
واشــنگتن دارد، سعی در مجاب کردن تهران داشــته و از طرف دیگر اتحادیه 
اروپا و تروئیکای قاره ســبز هم تکاپوی جدی برای جلوگیری از شکست توافق 
هســته ای را در دســتور کار قرار داده اند. در کنارش قطر که در چند سال اخیر 
جــای عمان را به عنوان میانجی گر ایران و آمریکا گرفته اســت، نیم نگاهی به 
تنش زدایی بین تهران – واشنگتن دارد تا ضمن رفع نگرانی خود درباره پرونده 
فعالیت های هسته ای ذیل حصول توافق در وین بتواند نفوذ و وزن دیپلماتیک 
خود را به شــدت افزایش دهد. بنابراین جا دارد دولت رئیســی هم به موازات 
اتخاذ سیاستی عقالنی و منعطف به این نکته توجه داشته باشد که اوج گیری 

بحران معیشت در داخل کشور راهی جز توافق را پیش پای تهران نمی گذارد. 
ضرورت اســتفاده هرچه بهتر از این شانس به ما یادآور می شود که در صورت 
فرصت ســوزی از جانــب تهران، مخالفــان احیای برجام شــرایطی را فراهم 
می آورند که اگر درنهایت جمهوری اسالمی متقاعد به احیای توافق هم شود، 
دیگر امکانش وجود نداشته باشــد. نباید فراموش کنیم سنا در دو هفته اخیر 
دو مصوبه علیه بانک مرکزی ایران و عدم خروج ســپاه پاســداران از لیســت 
گروه های تروریســتی به تصویب رساند. جمهوری اســالمی باید با استفاده از 

این فرصت ها تالش های ضدبرجامی را در داخل آمریکا و منطقه خنثی کند.
در ضمن واقعیت هــای عرصه جهانی به خصوص تبعات جنگ اوکراین بر 
اقتصــاد جهانی به روشــنی ثابت کرد که ادعای دولت ســیزدهم و حامیانش 
در جدایی سیاســت داخلی و خارجی از یکدیگر و گره نزدن معیشت مردم به 
برجام شــعاری بیش نیســت. اکنون که ُکمْیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم 
به شــدت لنگ می زند و َفــَوران انتقــادات و اعتراضات به واســطه حذف ارز 

ترجیحــی را نظاره گر هســتیم، برای جبران مافات باید از ظرفیت دیپلماســی 
در جهت عبور از بحران کنونی اســتفاده کرد؛ پروســه ای کــه باید از همان ۹ 
ماه قبل اجرائی می شــد. از این رو تهران باید این بســته تحرکات دیپلماتیک با 
هدف احیای برجام را به مثابه آخرین شــانس دانســت که اگر به هر دلیلی از 
آن اســتفاده نشود، دولت رئیســی باید خود را برای برخي هرج ومرج ها آماده 
کند؛ به ویژه که این روزها عوض شــدن کانال دالر و خیز بلند برای عبور از مرز 
۳۰ هزار تومان نشان می دهد فضای ملتهب و حساس روانی در بازار به شدت 
متأثر از خروجی دیپلماســی است. بی شک همان گونه که سیاست خارجی بر 
تمام ابعاد و شــئون مختلف داخلی کشــور اثرات مثبت یا منفی خود را دارد، 
در رویه ای دوســویه، اوج گیری بحران معیشتی هم بر تضعیف توان چانه زنی 
دیپلماتیک بی اثر نخواهد بود. در این راستا تشدید غم نان در سایه سفر مورا و 
شیخ تمیم می تواند دست برتر را برای طرف مقابل به همراه داشته باشد. پس 
باید از ابزار دیپلماسی به شکل بهینه در جهت تحقق منافع ملی استفاده کرد.

پنجشنبه
۲۲  اردیبهشت  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۶

نماینده  مجلس دهم
جالل  میرزایی

جهانی به انرژی دوچندان شده و به موازاتش شاهد سیر صعودی 
قیمت ها هستیم، بی شک اروپا و آمریکا نیاز به تولیدکنندگان بیشتری 
برای کاهش قیمت انرژی با هدف فشــار به روسیه دارند. در مقابل 
هم روســیه ســعی دارد با حذف بازیگران تولیدکننده انرژی مانند 
ایران فشــار خود به خصوص در حوزه گازی را حفظ کند. در نتیجه 
نگاه رقابتی روسیه نسبت به بازار انرژی ایران در جهان بعد از جنگ 
اوکراین صدچندان شده است. به همین دلیل بود که شاهد آن رفتار 
روسیه در مذاکرات وین بودیم تا با مطرح کردن تحریم های آمریکا در 
قبال روابط تجاری ایران و روسیه، گفت وگوها را به شکست بکشاند 
که از یک طرف پرونده فعالیت های هسته ای بر سر غرب باقی بماند 
و در کنارش ایران هم نتواند با لغو تحریم ها به شــکل فعالی وارد 
بازار انرژی شود. پس به صراحت عنوان می کنم همان گونه که منافع 
روسیه ایجاب می کند مذاکرات وین به شکست کشیده شود، ما هم 
طبق منافع خود باید ذیل احیای استقالل سیاسی مان از سفر انریکه 
مورا و امیر قطر برای روشن کردن مجدد موتور مذاکرات وین استفاده 
کنیم. دلیلی ندارد ایران بخواهد خود را قربانی منافع روســیه کند، 
همان گونه که روسیه بدون توجه به شرایط سخت معیشتی در ایران 
و اوج گیری بحران اقتصادی کماکان سعی دارد مذاکرات وین در یک 
حالت بالتکلیف بماند، ما هم باید اهداف و منافع خود را دنبال کنیم 

و به فکر لغو تحریم ها باشیم.
 با توجه به همین نکاتی که  عنوان کردید، ســفر انریکه مورا و امیر   .

قطر را توأم با موفقیت می دانید؟
من امیــدوارم که این مســائل فرابرجامی با محوریت ســپاه و 
خروجش از لیست گروه های تروریستی با یک راه حل بینابینی، چه از 
سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، قطری ها، ایران یا هر بازیگری به نتیجه 
برسد. واقعا جا دارد که سفر انریکه مورا یا امیر قطر را آخرین شانس 
برای احیای مذاکرات بدانیم؛ چون اگر با چنین منطقی به مســئله 
نگاه کنیم، بیشــتر قدر آن را خواهیم دانســت و به دنبال استفاده و 
بهره برداری حداکثری از سفر این دو مقام منطقه ای و فرامنطقه ای 
برای روشن کردن مجدد موتور مذاکرات وین با هدف حصول توافق 

و لغو تحریم ها خواهیم بود.
 به عنوان یک دیپلمات کارکشته که سال ها سابقه حضور در حوزه   .

سیاست خارجی را دارید، اساســا ورود مقامات یک کشور، آن هم 
در سطح ســران را باید نشــانه خوبی برای احیای برجام تلقی کرد 
یا برعکس، حضور شــیخ تمیم در تهران نشان از وخامت اوضاع و 
شکســت قریب الوقوع مذاکرات دارد که طرفین به جای وزیر امور 

خارجه دست به دامن سران کشورها شده اند؟
من تصور مثبتی از سفر امیر قطر به ایران دارم؛ چرا که بی شک 
مقامی در ســطح ســران بدون برنامه ریزی و اطمینان از موفقیت 
حاضر به سفر به دیگر کشورها نیست؛ مگر آنکه اصطالحا «چنته 
ُپر دیپلماتیک» داشته باشد تا بتواند میانجیگری خود را پیش ببرد. 
با وجود آنکه ســایه سنگین گسل تهران و واشــنگتن بر سر سپاه 
و خروجش از لیســت گروه های تروریستی بن بســتی جدی را در 
مذاکرات وین شکل داده اســت؛ اما باید بپذیریم که سران یکی از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس یعنی قطر که به گفته خود دولت 
بایــدن مهم ترین متحد اســتراتژیک ایاالت متحــده در خاورمیانه 
است، راهی تهران شده اســت؛ بنابراین باید حضور شیخ تمیم را 
نشــانه خوبی برای احیای برجام در نظر گرفت. البته در آن ســو 
رسیدن به موفقیت تا حد بســیار زیادی هم به نگاه ایران بستگی 
دارد. در این راستا شــاید با توجه به مشکالت اقتصادی در داخل 
کشــور، تهران هم دســت به انعطاف موضع بزنــد. البته این یک 
تحلیل و گمانه زنی اســت. باید دید که نتایج این دو ســفر مورا و 

شیخ تمیم چه خواهد بود؟

 اجــازه دهید مصاحبه را از حوزه تخصصی شــما یعنی روســیه   .
شــروع کنیم. بعد از تجاوز پوتین به خاک اوکراین شاهد مناسبات 
ســرد تل آویو - مســکو هســتیم. عالوه بر این بعد از موضع گیری 
ســرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه درباره یهودی بودن هیتلر 
و هجمه گســترده دیپلماتیک علیه کرملین که تــا مرز عذرخواهی 
رســمی والدیمیر پوتین هم کشیده شــد، این روابط سرد را به اوج 
رساند. درصورتی که تا پیش از پنجم اســفند ۱۴۰۰/ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 
(آغاز جنگ اوکراین)، اسرائیل و روسیه در یک ماه عسل دیپلماتیک 
به ســر می بردند؛ به گونه ای که نفتالی بنت اعتقاد داشت حمایت 
پوتین و روسیه از منافع اسرائیل به مراتب جدی تر از ایاالت متحده 
و دولت جو بایدن اســت. در چنین شرایطی اخباری مبنی بر خروج 
ارتش روسیه از پایگاه های نظامی سوریه و جایگزین شدن آن توسط 
نیروهای ایرانی مطرح شده اســت. در این زمینه دو سناریو مطرح 
است؛ نخست انتقام روسیه از اسرائیل با خالی کردن پشت تل آویو 
ذیل خروج نیروهایش از خاک ســوریه و جایگزین کردن با نیروهای 
ایرانی و دوم تمرکز بیشتر روسیه روی جنگ اوکراین. حال به باورتان 

کدام یک از این دو سناریو را می توان نزدیک به واقعیت دارد؟
واقع امر آن است که دو سناریوی مدنظرتان متضاد هم نیستند 
که بخواهیم یکی از آنها را نزدیک به واقعیت بدانیم. یعنی تأیید یک 
سناریو به معنای نادیده گرفتن سناریوی دیگر نیست بلکه این دو در 

راستا و مکمل همدیگرند.
 چطور؟  .

حمله نظامی روســیه به اوکراین و تبعات سیاسی و دیپلماتیک 
این اقدام به ویژه فشارها و تحریم های جامعه جهانی علیه کرملین 
ســبب شــده اســت که روس ها تمرکز و به نحوی اولویت نظامی 
و امنیتــی خــود را روی این جنگ در کنار مرزهــای خود و تقابل با 
گســترش ناتو بگذارند؛ بنابراین خواســته یا ناخواسته تبعات جنگ 
اوکراین موجب شــده که دیگر تحرکات نظامی و امنیتی روسیه در 
سایر مناطق جهان تحت الشعاع قرار بگیرد. همان گونه که پیش تر 
از خاورمیانه و ســوریه شاهد انفعال روســیه در قره باغ نیز هستیم 
که باعث شده اســت که جمهوری آذربایجان تحرکات بیشتری در 
آنجا داشــته باشد. حال به موازات تحمیل شرایط جنگ اوکراین به 
اقتضائات امنیتی و آرایش نظامی روســیه، شــرایطی شکل گرفته 
اســت که پوتین در سایه نظم جدید ناشــی از این جنگ سعی دارد 
دست به بازتعریفی در بازیگران متحد و همسو با خود بزند. ضمنا 
چون اسرائیل در این جنگ، نه تنها حمایتی از روسیه به عمل نیاورد 
بلکــه در تقابل دیپلماتیک و نظامی با کرملین قرار گرفت و تل آویو 
بین مســکو و کی یف، نهایتــا اوکراین را برگزید باعث شــده پوتین 

موازنه سازی تازه ای در کنار مرزهای اسرائیل پیاده کند.
 پس به باور شما پوتین از اسرائیل انتقام گرفت؟  .

مسئله انتقام مطرح نیست. چون در عالم دیپلماسی انتقام معنا 
ندارد. اینجا منافع اســت که رفتار کشــورها را در بازه های زمانی و 
مکانی تعریف می دهد. اکنون که جنگ اوکراین شکل گرفته و روسیه 
خود را درگیر یک تقابل تمام عیار و فرسایشــی به موازات فشارها و 
تحریم های گســترده می بیند، برای حفظ موقعیت و منافعش هم 
که شده مجبور است اولویت های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک خود 
را بر اســاس این بافتار و ســاختار جدید نظــم جدید جهانی بعد از 
جنگ اوکراین تعریف کند. به عالوه اگرچه در وهله اول خروج ارتش 
روســیه از پایگاه های ســوریه می تواند دامنه فعالیت های نظامی 
ارتش این کشــور (ســوریه) یا ایران را بیشتر کند اما از آن طرف باید 
در نظــر گرفت که خروج روس ها به عنوان نیــروی حائل بین ایران 
و اســرائیل در سوریه دســت تل آویو را هم برای افزایش حمالت و 
تهاجمــات نظامی به خاک ســوریه بازتر می کنــد؛ بنابراین خروج 


