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سه شنبه

۱۴ تیر ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۰

 به دنبال نکات مذکور آن گونه که شــواهد امر گواهی می دهد 
نخســت وزیر کنونی عراق در موقعیت نســبتا بهتری نســبت به 
عبدالمهدی (نخســت وزیر ســابق) برای میانجیگری قرار دارد و 
دلیــل آن هم نگاه مثبتی اســت که ریاض بــه وی دارد و او را در 
موقعیتی نســبتا بی طرف می داند. با این حــال نمی توان به احیای 
کامل و فوری روابط دو کشــور چندان امیدوار بود، چراکه عوامل 

متعددی در این زمینه مؤثرند.
واقعیت این اســت که با وجود اهمیــت دو فاکتور پیش گفته؛ 
یعنی نگاه مثبت عربســتان به الکاظمی و برخورداری او از انگیزه 
الزم برای وساطت، ولی موفقیت در این پرونده فاکتورهای مهم تر 
دیگری را می طلبد که در شرایط کنونی فراهم نیست. از این جهت 

زیاد نمی توان به ثمربخش بودن این وساطت خوش بین بود.

مهم ترین چالــش فراروی چنیــن میانجیگری های منطقه ای 
با محوریت عراق این اســت که هم اکنون تنش میان عربســتان و 
ایــران در دوره بایدن به نوعی به تابع تنشــی بزرگ تر میان آمریکا 
و ایران تبدیل شــده و گشــایش در آن هم بسته به گشایش در این 
تنش بزرگ اســت که آن هم فعال متصور نیســت. همان گونه که 
نگارنده در نوشــتار پیشــین خود برای روزنامه «شرق» بیان کرده 
بود که دیپلماســی منطقه ای و تالش دولت رئیسی برای ارتقای 
روابط با همســایگان به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس و 
بازیگری کلیدی مانند عربســتان سعودی منوط به تعیین تکلیف 
مذاکرات برجامی، احیای توافق هســته ای و لغو تحریم هاســت، 
از ایــن منظر تا زمانی که مذاکرات هســته ای به نتیجه نرســد، نه 
عراق و شــخص مصطفی الکاظمی و نه هیچ کشور و شخصیت 

سیاسی و دیپلماتیک دیگری نمی تواند پیرامون احیای روابط ایران 
و عربســتان سعودی نقشــی جدی ایفا کند، خاصه آنکه ریاض و 
محمدبن سلمان از مخالفان جدی احیای برجام به شمار می روند؛ 
ازایــن رو ولیعهد ســعوی از ِقَبل احیای روابط بــا تهران به دنبال 
تأثیرگــذاری بر احیــای برجام خواهد بود. به ایــن معنا که ریاض 
با مدیریت تهران ســعی دارد در لوای نشســت بغداد برای برقرار 
مجدد روابط با ایران به نوعی مذاکرات هسته ای را در جهت منافع 

خود تحت الشعاع قرار دهد.
بــا این تفاســیر چنین به نظر می رســد که ذیل نــگاه رادیکال 
ســعودی ها درخصوص احیای برجام باید احیــای روابط با ایران 
در ســایه نشســت بغداد را صرفا یک بازی سیاسی برای مدیریت 
تهران در نظر گرفت. این مهم زمانی بیشتر خودنمایی می کند که 

عربستان سعودی و اسرائیل خود را مهیای سفر جو بایدن می کنند.
پیرو ایــن نکته اگر نهایتا پای رئیس جمهــور ایاالت متحده به 
ریاض و تل آویو باز شود بعید به نظر می رسد که دیگر سعودی ها 
نیازی به احیای روابط با ایران داشته باشند، چراکه از تمام ظرفیت 
و تــوان خود بــرای منصرف کردن بایدن در جهــت احیای برجام 
اســتفاده خواهند کرد. به ویژه آنکه نباید فراموش کرد عربســتان 
ســعودی و مجموعه کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در قالب 
شــورای همکاری خلیج فارس گاه و بی گاه در نشســت های خود 
با بیانیه های متعدد عمال خواســتار حضور مســتقیم در مذاکرات 
هسته ای و نیز درنظرگرفتن خواسته های فرابرجامی خود در رابطه 

با توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران شده اند.
عامل مهم دیگر در ناکامی احیای روابط ایران و عربســتان به 
تــداوم جنگ یمن بازمی گردد. اگرچه در ماه های اخیر خبرهایی از 
توافق آتش بس و فروکش کردن جنگ یمن به گوش می رسد، اما 
تا زمانی که این جنگ با شــدت و ضعف ادامه دارد، احیای روابط 
تهران – ریاض محلی از اعراب نخواهد داشــت. اتفاقا در این بین 
برخی ناظران امــر معتقدند ریاض ذیل نشســت بغداد و ادعای 
احیای روابط با تهران ســعی دارد ضمن مدیریت تهران در حوزه 
دیپلماسی برجامی به نوعی جنگ یمن و حضور و نفوذ ایران را در 

این جنگ تحت الشعاع قرار دهد.
در این وضعیت اخبــاری هم درباره درخواســت قاهره برای 
احیــای روابــط با تهــران به گوش می رســد. به نقــل از محافل 
غیررسمی عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور مصر هم خواستار 
تحرکات میانجی گرانه مشابهی از جانب مصطفی الکاظمی برای 
برقراری روابط با ایران شــده اســت. با وجود آنکــه احیای روابط 
تهــران – قاهره هم بــه اندازه احیای روابط تهــران- ریاض از هر 
جنبه و ُبعدی برای کل منطقه خاورمیانه و در کل جامعه جهانی 
حائز اهمیت اســت، اما احیای روابط ایران و مصر عمال به احیای 

روابط ایران و عربستان سعودی گره خورده است؛ بنابراین تا زمانی 
که نشست بغداد و مذاکرات برای برقراری مجدد روابط دو طرف 
(ایران و عربســتان) به نتیجه ملموســی نرسد، بی شک نمی توان 
پیگیری گفت وگوهــای دیپلماتیک درخصوص احیای روابط ایران 
و مصر را ثمربخش دانســت، خاصه آنکه قاهــره به عنوان یکی 
از بازیگران همســو با ریاض هیچ گاه نمی تواند بدون چراغ ســبز 
عربســتان رویه ای مســتقل را در حوزه دیپلماتیک برای برقراری 
روابط با ایران اتخــاذ کند. مجموعه نکات فوق این مهم را یادآور 
می شود که اگرچه پیگیری دیپلماسی منطقه ای و احیای روابط با 
ریاض، قاهره و کشــورهای کلیدی منطقه و جهان فی نفسه امری 
مثبت تلقی می شود، اما برای رسیدن به مطلوب ترین نتیجه در این 
حوزه باید دیپلماسی برجامی را به نتیجه رساند، زیرا احیای برجام 
و لغو تحریم ها شــرایطی را رقم خواهد زد که به موازات تقویت 
جدی توان چانه زنی دیپلماتیک جمهوری اسالمی، عمال به موتور 
محرکه دیپلماســی منطقه ای بدل خواهد شــد، چون به واسطه 
احیای برجام، موضع ایران در نشســت بغــداد برای احیای روابط 
با عربستان یا نشست های مشــابه برای برقرای روابط با مصر و... 

موضعی از سر قدرت خواهد بود.
در چنین شــرایطی ســناریوهای مدنظر ریاض بــرای مدیریت 
تهران عمال به بن بســت کشــیده خواهد شــد، چراکــه با احیای 
برجام، عربستان نه توان دخالت مستقیم و غیرمستقیم در پرونده 
هســته ای را خواهد داشت و نه می تواند خواسته هایش در حوزه 
توان موشــکی و نفــوذ منطقه ای ایران را پیش ببــرد. به هر حال 
بایــد پذیرفت احیای برجــام یعنی رفع نگرانــی جامعه جهانی 
درخصــوص فعالیت های ایران؛ بنابراین ریــاض، تل آویو و... دیگر 
مجالی برای ایران هراســی نخواهند داشت. از این رهیافت احیای 
برجــام کاتالیزور احیای روابط ایران – عربســتان، ایران – مصر و... 
خواهــد بود. ناگفته نماند که برخی هم معتقدند این ســکه روی 
دیگری هم دارد به این معنــا که پیش نیاز احیای برجام و مذاکره 
با واشنگتن به حل اختالفات با ریاض بازمی گردد. به دیگر کالم تا 
زمانی که تنش فعلی در مناســبات ایران و عربستان به قوت خود 
باقی باشد و در ادامه با نقش آفرینی مخرب اسرائیل عمق بیشتری 
پیدا کند، ریاض کمافی السابق با نقشی که در این سال ها ایفا کرده 
است به دنبال مانع تراشــی، بهانه جویی و کارشکنی در مذاکرات 
خواهد بود و در کنار آن می تواند مشــکالت و چالش های عدیده 
سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی برای تهران با تطمیع دیگر 
کشــورها در کاهش روابط با ما ایجاد کند. پس بی شــک جا دارد 
ایران به فوریت کاهش تنش با عربســتان سعودی را در دستور کار 

خود قرار دهد.
برای نتیجه کلی به بخشــی از نوشــته پیشین خود در «شرق» 
بازمی گــردم که تأکید داشــتم بــه دلیل آنکه هرکــدام از دو ُبعد 
دیپلماسی منطقه ای و دیپلماسی برجامی به همدیگر وابسته اند، 
باید نوعی هوشــمندی، ظرافت و دقت عمل را برای توازن بخشی 
این دو در حوزه سیاســت خارجی به کار بست تا بتوان به صورت 
هم زمان این دو ِشق دیپلماسی را پی گرفت. از این منظر وزن دهی 
بیش از حد به هرکدام نهایتا فشل شدن دیگری را به همراه خواهد 

داشت و منافع ملی بر زمین خواهد ماند.

احیای برجام، کاتالیزور احیای روابط ایران و عربستان

از تهران – ریاض تا تهران – قاهره!
مهدی بازرگان: این روزها مصطفی الکاظمی تحرکات دیپلماتیک جدی ای را برای احیای روابط تهران – ریاض در دســتور کار دارد. ســفر هم زمان نخست وزیر عراق به ایران و عربستان 
ســعودی و انتشــار اخباری دال بر برگزاری دور جدید گفت وگوها در سطح دیپلماتیک بین دو طرف (ایران و عربســتان) در بغداد نشان از این دارد که الکاظمی تا به اینجای کار توانسته 
اســت امید کم رمقی را برای رفع تنش و تخاصم ایران و عربستان ایجاد کند. اکنون پرسش این است که آیا نخست وزیر فعلی عراق می تواند گشایشی در روابط تهران و ریاض ایجاد کند 
یا وساطت او نیز مانند عادل عبدالمهدی، سلف خود فرجامی نخواهد داشت؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید به ُکنه چرایی و اهداف نخست وزیر عراق از وساطت بین ایران و عربستان 
پرده برداشــت. در این خصوص الکاظمی با هدف تثبیت موقعیت سیاسی خود در بحبوحه بن بســت ۲۶۸ روزه عراق و نیم نگاهی به تصدی مجدد کرسی نخست وزیری و ساماندهی به 
وضعیت داخلی این کشــور (عراق)، بر این باور است که مواجهه موفق با این چالش ها بدون کاهش یا حل تنش میان تهران با ریاض و واشنگتن امکان پذیر نیست و تا زمانی که عراق را 

از تبعات نزاع میان این طرف ها دور نگه ندارد، نه حل بحران ها و چالش های داخلی میسر است و نه توسعه متوازن روابط خارجی عراق ممکن است.

 شرق: دیروز دوشنبه در حالی تهران میزبان جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری 
آذربایجان بود که این کشور خود را برای رزمایش مشترک سه جانبه با ترکیه و گرجستان تحت 
عنوان «جاودانگی ۲۰۲۲» در اکتبر ســال جاری (۱۷ تا ۲۸ اکتبر) آماده می کند. به موازات 
آن در اوایل هفته جاری نیز اخباری دال بر برگزاری رزمایش مشــترک باکو- آنکارا منتشــر 
شد که نشان می دهد الهام علی اف برای رفع نگرانی احتمالی تهران درخصوص برگزاری 
پی در پــی این رزمایش ها با هدف امنیتی کردن منطقه قره باغ و قفقاز جنوبی پس از جنگ 
۴۴ روزه پاییز ســال ۲۰۲۰ و پیگیری دیپلماسی متوازن سعی در اعزام وزیر امور خارجه اش 
به تهران را داشــته است. با توجه به همین نکته حسین امیرعبداللهیان با درک درست از 
شرایط در نشست مطبوعاتی دیروز خود با همتای آذربایجانی اش از گفت وگوهای سه جانبه 
وزیران امور خارجه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه به میزبانی تهران در آینده ای نزدیک 
خبر داد. همچنین رئیس دســتگاه دیپلماسی کشور در این نشست مطبوعاتی به اجالس 
۳+۳ هم اشاره کرد؛ اجالسی که به نظر امیرعبداللهیان اکنون در سطح کارشناسان ارشد 
کشــورهای عضو در ایران برگزار می شــود و در گام بعدی نشست وزیران امور خارجه این 
فرمت (۳+۳) با حضور وزیران امور خارجه ایران، جمهوری آذربایجان، گرجستان، روسیه، 
ارمنســتان و ترکیه برگزار خواهد شد. این اشارات سکاندار سیاست خارجی ایران به خوبی 
مؤید آن اســت که تهران به رفتارهای جمهوری آذربایجان با مدیرت ترکیه واقف اســت؛ 
بنابراین به سمت دیپلماسی فعال در حوزه قفقاز جنوبی با کمک دیگر کشورهای هم جوار 
رفتــه تا مانع از تحقق هدف غایی باکو – آنــکارا درخصوص تغییر ژئوپلیتیک این منطقه 
(قفقاز جنوبی) در کنار مرزهای ایران شــود. به هــر حال تروئیکای آنکارا- باکو – تفلیس 
پــس از جنگ دوم قره باغ عمال درصدد حصر ژئوپلیتیک منطقه ای جمهوری ارمنســتان 
هستند که در حقیقت انزوا و قطع دسترسی ایران به اروپا را شکل می دهد؛ بنابراین تهران 
عالوه بر پیگیری نشســت ها در فرمت ۳+۳، به هر نحوی سعی دارد تعامالت دو جانبه با 
باکو را به سمتی بکشاند که تغییرات ژئوپلیتیکی مدنظر جمهوری آذربایجان و به خصوص 
ترکیه، عمال محل و فضایی برای بروز و ظهور پیدا نکند. با همین نگاه تأکید بر موضوعاتی 
مانند افزایش حجم تبادالت بین دو کشــور، انتقال انرژی، تقویت و بهسازی حوزه ترانزیت 
کاال و خدمات، صادرات نیرو، بهره برداری از پروژه های مشــترکی نظیر سدهای خداآفرین 
و همچنین قیز قلعه ســی، همکاری درباره مسائل زیست محیطی از  جمله موضوع ارس، 
کمک به باال بردن ســطح رفت و آمد تجار، بازرگانان، دانشــجویان و توریست های دو کشور 
ایران و جمهوری آذربایجان و مسائلی از این دست از سوی جمهوری اسالمی در دستور کار 
قرار گرفته است. کما اینکه تک تک این نکات دیروز دوشنبه در دیدار حسین امیرعبداللهیان 
و جیحون بایراموف مطرح شــد تا در سایه پررنگ شدن مناســبات دو کشور، ایران از گسل 

باکو ذیل تحریک آنکارا جلوگیری کند. اگرچه به باور جمهوری اســالمی روابط دو کشــور 
ایران و جمهوری آذربایجان از مرحله «سوء تفاهم» عبور کرده است؛ اما باید اذعان کرد که 
مدیریت رفتارهای باکو برای تهران قدری مشــکل خواهد بود؛ چرا که تداوم جنگ اوکراین 
و به دنبالش کاهش تمرکز روسیه بر دیگر مناطق از سوریه و خاورمیانه تا قره باغ و قفقاز 
جنوبی فرصتی مغتنم را برای باکو – آنکارا شکل داده که ضمن تقویت مناسبات دوجانبه 
در ابعاد سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، انرژی و... به فکر تشدید تحرکات نظامی – 
دفاعی در منطقه باشند. در این بین گرجستان به عنوان بازیگر سوم این تروئیکای ضدروسی 
عمل می کند. در عین حال جمهوری آذربایجان درصدد است تا بتواند در حوزه دیپلماسی 
انرژی هم با حمایت ترکیه از فرصت جنگ اوکراین در راســتای تحقق منافع خود نهایت 
اســتفاده را ببرد و نفت خود را به مقصد اروپا روانه کند. در چنین شرایطی امید تهران به 
فرمت ۳+۳ که در درون افتراقات بســیار گسترده ای از تقابل باکو - ایروان تا جنگ تفلیس 
– مسکو و گسل ترکیه و ارمنستان دارد نمی تواند چندان راهگشا باشد؛ بنابراین جمهوری 
اسالمی باید تأکید جدی بر تقویت مناسبات دوجانبه داشته باشد که البته راهگشا بودن آن 
هم محل ابهام است. با این حال دیدار رئیسی و علی اف در عشق آباد و زمینه چینی تهران 
برای ســفر رئیس جمهوری آذربایجان به ایران در آینده نزدیک تا حدی می تواند باکو را از 
اتخاذ تصمیمات پرریسک دور کند. ضمن آنکه تهران دیپلماسی کج دار و مریزی را در قبال 
جمهوری آذربایجان پی گرفته اســت تا به انعطاف مواضع باکو منجر شود. در این راستا 
ایران از یک طرف از تمامیت این کشور (جمهوری آذربایجان) حمایت می کند و در عین حال 
بر تداوم روند حل وفصل مســالمت آمیز مناقشه قره باغ بر پایه اصول شناخته شده حقوق 

بین الملل تأکید دارد.

آیا  ایران و جمهوری آذربایجان به واقع از مرحله «سوء تفاهم ها» عبور کرده اند؟
سفر   به تهران - نگاه   به آنکارا

ادامه از صفحه اول

گام اول در خــروج از وضعیت کنونی، تفاهم داخلی در ضرورت خروج از بن بســت 
کنونی و احیای برجام اســت. باید بپذیریم که بن بســت مذاکرات احیــای برجام به نحو 
محسوســی به زیان ایران اســت. موضوعی که ظاهرا نظر مسئوالن کشور نیز بر آن است 
و براســاس اطالعات مــورد وثوق تصمیم نظام بر «توافق» اســت. در اینکه چه عامل یا 
عواملــی در آخرین لحظه مانع عبور از این  پل می شــود گمانه زنی هایی مطرح اســت. 
جناحی خاص در داخل برجام را «خســارت محض» می داند، روســیه احیای برجام را تا 
زمانی که از بحران اوکراین بیرون نیامده، به صالح منافع خود نمی داند، اسرائیل و برخی 
کشورهای منطقه مخالف عادی شدن روابط ایران با جهان هستند و احیای برجام را گامی 
بــزرگ در جهت حضور قدرتمندانه ایران در منطقه و جهان ارزیابی می کنند. از یاد نبریم 
در صــورت احیای برجام، وفق قطع نامه ۲۲۳۱ در ســال ۲۰۲۵ برنامه هســته ای ایران از 

دستور کار شــورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد. شش قطع نامه شورای امنیت 
که به دلیل قطع نامه ۲۲۳۱ به حالت تعلیق درآمده، لغو خواهد شد. تصور می کنم همین 
مخالفت هــا برای اتخاذ تصمیم سیاســی به منظور  عبور از موانــع احیای برجام کفایت 
می کند. مشــکل در «تصدی مسئولیت» در ســطحی است که بتواند بر مخالفت ها غلبه 
کــرده و در هماهنگی با رهبری هرچه ســریع تر مذاکرات را به ایســتگاه پایانی برســاند. 
پیشــنهاد مشخص نگارنده، حضور فعال جناب رئیســی با استفاده از جایگاه حقوقی به 
عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و به دست گرفتن فرمان مذاکرات هسته ای است. تا 
زمانی که این اتفاق نیفتد، عناصر داخلی و خارجی مخالف برجام، صحنه گردان مذاکرات 
و ازدســت رفتن فرصت های تکرارنشدنی، خسارت به کشــور و درآمدهای نجومی برای 

کاسبان تحریم خواهند بود.

آقای رئیسی فرمان مذاکرات را به دست بگیرید


