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گزارش «شرق» از تغییر موضع برجامی روسیه بعد از صدور قطع نامه شورای حکام

اتصال مویی برجام
شــرق: در حالی که با صدور قطع نامه شــورای حکام و نیز واکنــش تهران برای 
آغاز غنی ســازی ۶۰ درصدی در فردو، امیدها برای ازســرگیری مذاکرات هسته ای 
کمرنگ تر از هر زمان دیگری اســت و به موازات آن طرف های اروپایی و آمریکایی 
نیز با آغاز اعتراضات در کشــور عمال پرونده مذاکرات را تا اطالع ثانوی بســته اند 
و تمرکز سیاســت خارجی شــان را با رویکردی تهاجمی علیه تهران روی مقوالت 
دیگری مانند حقوق بشر، موضوع ارسال پهپاد به روسیه و ... گذاشته اند، مسکو از 
تالش برای آغاز گفت وگوهای هســته ای سخن می راند. در این زمینه معاون وزیر 
خارجه روســیه در سخنانی نسبت به احیای سریع توافق بر سر احیای برجام ابراز 

امیدواری کرد. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی،  سرگئی ریابکوف،  معاون وزیر خارجه روسیه، روز 
سه شنبه درباره توافق هسته ای ایران به خبرنگاران گفت به دلیل صدور قطع نامه 
بــه نفع غرب از ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به اتهام عدم شــفافیت از 
سوی ایران، سرنوشــت توافق «به یک تار مو بند است».  وی در ادامه عنوان کرد 
مسکو امیدوار است در صورت وجود اراده از سوی همه طرفین، توافق سریع احیا 
شــود. پیش تر از ریابکوف، این نماینده روســیه در سازمان های بین المللی در وین 
بود که جمعه گذشــته در مصاحبه ای از تکمیل ماراتن مذاکرات هسته ای گفت؛ 
البته میخائیل اولیانوف با نابهنگام تلقی کردن قطع نامه اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی علیه ایران، بیان کرد ایــن اقدام «حداقل به طور موقت» 

روند مذاکرات وین را تضعیف می کند. 
به گــزارش خبرگزاری ریانووســتی، میخائیــل اولیانوف، نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین، در بخشــی از گفت وگو با این خبرگزاری با انتقاد 
از قطع نامه اخیر شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، خاطر 
نشــان کرد: «ماه هاست که در مذاکرات احیای برجام در وین اتفاقی نیفتاده است 
و این عمدتا به دلیل انتخابات میان دوره ای آمریکاست». اولیانوف در ادامه گفت: 
«با توجه به اینکه انتخابات به پایان رسیده، وقت آن است دوباره گرد هم بیاییم و 

ماراتن مذاکره را کامل کنیم. تمامی شرایط برای این کار فراهم است».
 او افــزود: «رویکرد ایران ســازنده اســت و مذاکره کنندگان غربــی نیز این را 
می دانند اما بــه جای نهایی کردن توافق، قطع نامــه ای را ارائه می کنند که حتما 
یا حداقــل به طور موقت روند مذاکــرات وین را تضعیف می کنــد». اولیانوف در 
همین راســتا بیان کــرد: «نکته  متناقض این اســت که این قطع نامــه با حمایت 
چهار کشــور غربی مذاکرات احیای توافق هســته ای انجام شــد؛ از جمله آمریکا 
که در گذشــته رویکرد کمی مسئوالنه تری نســبت به اروپایی ها نشان داده بود». 
این دیپلمات روس با انتقــاد از رویکرد تروئیکای اروپا در این باره گفت: «تروئیکای 
اروپا به دالیلی به این قطع نامه ها متکی اســت؛ اگرچه تجربه نشــان داده است 
غیرســازنده هســتند». البته اولیانوف چهارشــنبه گذشــته در واکنــش به آغاز 
غنی ســازی ۶۰ درصدی اورانیوم در ســایت فردو، آن را پاسخی قابل پیش بینی به 
تــالش آمریکا و تروئیکای اروپا در شــورای حکام جهت افزایش تنش ها بر ســر 
مســئله هسته ای ایران تلقی کرد. نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در 
ویــن در واکنش به بیانیه تروئیکای اروپا در پی آغاز غنی ســازی ایران در ســایت 

فردو، در صفحه توییترش نوشــت: «تروئیــکای اروپا از ایران به خاطر تصمیمش 
برای افزایش فعالیت های غنی ســازی اش انتقاد کرد. آنها نقش خودشان در این 

تحوالت را فراموش کرده اند». 
اولیانوف در ادامه نوشــت: «تصمیم تهران پاســخی قابل پیش بینی به تالش 
تروئیکای اروپا و آمریکا برای افزایش تنش ها در هفته گذشــته در شــورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است». با این همه، روسیه ضمن حمایت از پاسخ 
تهران در برابر قطع نامه شــورای حکام، خواســتار حصول توافق و احیای برجام 

است.
موضع دیپلماتیک روس ها

اما چه شد که اکنون مســکو به دنبال ازسرگیری گفت وگوهاست؟! آن هم در 
شــرایطی که به اذعان بســیاری از تحلیلگران، یکی از عوامــل مؤثر در مذاکرات 
هسته ای، خود روس ها هستند که به زعم برخی کارشناسان با آغاز جنگ اوکراین، 
نشســت وین را بــه تعطیلی کشــاندند. مضافا اینکه در فضــای کنونی که تقریبا 
گروهی از کارشناســان، حتی تحلیلگرانی که به احیــای برجام خوش بین بودند، 
وضعیت فعلــی را برای آغاز مذاکرات وین مثبــت نمی بینند، چرا مقامات روس 
دم از تکمیل ماراتن گفت وگوهای هســته ای می زنند؟ ســؤالی که کارشناســان و 
تحلیلگران مسائل روســیه (الزم به توضیح است نام کارشناسان و تحلیگران به 
درخواســت آنها در این گزارش نوشــته نشده است) در پاســخ آن به «شرق» از 
کلیدواژه «بلوف دیپلماتیک» روس ها یاد می کنند. آن گونه که این کارشناسان تأکید 
دارند، روســیه اکنون با درنظرگرفتن شدت اختالف نظرها بین اروپا و ایاالت متحده 
بــا جمهوری اســالمی ایران، عمال از فضــای کنونی برای نشــان دادن یک چهره 
دیپلماتیک اســتفاده می کند و ادعای روس ها برای مذاکرات هم تقریبا یک بازی 

سیاسی تلقی می شود. 
بااین حال، کرملین هر از گاهــی با برخی اظهارنظرها، مصاحبه ها، توییت زنی ها 
و ... دم از تالش برای آغاز مذاکرت هســته ای، حــل اختالفات طرفین و توافق در 
وین می زند. با این وجود خود روسیه و به ویژه شخص پوتین اکنون بهتر از هر  کسی 
می داند که گسل فعلی تهران و غرب، بعد از اتفاقات اخیر داخلی ایران در سه ماه 
گذشته، «در کوتاه مدت قابل ترمیم» نیســت؛ بنابراین سعی شده است هر از گاهی 
یک بلوف دیپلماتیک از سوی روس ها چاشنی کار شود، وگرنه اکنون هم روسیه و 
هم چین که در چند روز اخیر درگیر اعتراض های گسترده شده است، درگیر مسائل 

دیگری هستند و پر کردن این گسل درجه اهمیت باالیی برای آنها ندارد.
آیا رفتار مسکو صادقانه است؟

البته طیفی از تحلیلگران نیز به «شــرق» می گویند برخــی ادعاهای مقامات 
روس از ســرگئی ریابکــوف ، معاون وزیر خارجه روســیه، یا میخائیــل اولیانوف، 
نماینده این کشور در سازمان های بین المللی در وین و دیگر افراد نمی تواند مالکی 
دقیق برای ســنجش نگاه غایی و رسمی کرملین باشــد. این طیف در سایه آنچه 
عنوان کرده اند، به کلیدواژه «ناراســتی برخی رفتارهای دیپلماتیک روسیه» اشاره 
دارند؛ چرا کــه این گونه موضع گیری های کلی، در شــرایطی که اتحاد غرب علیه 

روسیه را شاهد هستیم، صرفا «لفاظی دیپلماتیک» است. 

ایــن کارشناســان مؤید گفته خــود را برخی رفتارهای روســیه بعــد از جنگ 
اوکراین می دانند که با خواســت آنان برای تعویق مذاکــرات وین همراه بود. این 
عــده معتقدند تعویق مذاکرات وین، اهرمی برای اوج گیری قیمت ها در بازارهای 
انرژی و فشــار جدی به اروپا و آمریکاســت. در ادامه، این طیف از تحلیلگران به 
«شــرق» یادآور می شــوند حال که اروپا در باتالق پاییز و زمستان سرد فرو نرفته و 
بر خالف تصور مسکو و تهران، قاره سبز به نقطه «فلج کننده» نرسیده است و حتی 
قیمت های انرژی هم با وجود تمام تالش های روسیه اکنون سیر کاهشی به خود 
گرفته و خود را برای بازگشت به کانال ۷۰ دالری آماده می کنند، حکایت از آن دارد 

که روس ها سعی دارند در قبال مذاکرات وین و احیای برجام تغییر فاز بدهند.
 نگرانی کرملین

این در حالی اســت که برخی دیگر از تحلیلگران حوزه اوراسیا نگاهی متفاوت 
دارند و در گپ و گفتشــان با «شــرق» اعتقاد دارند روســیه با درکی واقع بینانه از 
اوج گیری گســل دیپلماتیک بین اروپا و آمریکا با جمهوری اســالمی ایران، به ویژه 
در ســه ماه گذشــته و آغاز اعتراضات، نگران آن اســت که مبادا تهران در پرونده 

فعالیت های هسته ای به نقطه «گریز هسته ای» برسد. 
این دســته از کارشناســان تصریح می کنند که هر چه فشار غرب، چه در قالب 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و چه شــورای حکام، شورای حقوق بشر، سازمان 
ملل، شــورای امنیــت و ...، به دالیل متعــددی مانند تداوم اعتراضــات، فناوری 
هســته ای، نفوذ منطقه ای، توان دفاعی، ارســال پهپاد به روســیه، حقوق بشــر 
و ... بیشتر و بیشــتر شود، تهران عمال در مســیر «اتخاذ تصمیمات سخت تر» گام 
بر می دارد. در نتیجه مسکو سعی دارد به هر نحوی که شده، ایران را از رسیدن به 

این نقطه بازدارد. هر چند  این طیف از تحلیلگران در گپ و گفتشــان با «شــرق» به 
«تأثیر کرملین بر سیاست خارجی دولت رئیسی» اذعان دارند  اما در عین حال تأکید 
می کنند که روســیه با وجود چالش جدی با اروپا، آمریکا و ناتو بر ســر حمله به 
خاک اوکراین، «در نرســیدن تهران به نقطه گریز هسته ای با غرب هم نظر است»؛ 
یعنی روسیه هم مانند اروپا و آمریکا به کنترل هسته ای ایران اعتقاد دارد؛ بنابراین 
ادعــای روس ها برای آغاز مذاکرات را «چنــدان بی اهمیت و آن را لفاظی صرف 

دیپلماتیک نمی دانند». 
با این حال، کارشناسان و تحلیلگرانی که معتقد به جدی بودن تالش های مسکو 
برای ازســرگیری مذاکرات وین هستند، این واقعیت را هم متذکر می شوند که هم 
اروپــا و هم آمریکا اکنون تمرکز و اولویت سیاســت خارجی خود در قبال ایران را 
روی فشار همه جانبه به تهران در همه ابعاد و سطوح گذاشته اند؛ بنابراین احیای 
برجام تنها هدف آنها نیســت. در چنین شــرایطی، بســیار بعید است که روس ها 
بتوانند برای ازســرگیری مذاکرات وین کاری ملمــوس انجام دهند؛ چرا که هدف 
اصلی غرب با این فشارها و اجماع جهانی علیه ایران، تضعیف توان دیپلماتیک و 
کشاندن تهران پای میز مذاکراه از موضع ضعف برای قبول پیش شرط های مدنظر 
آنان اســت. البته این تحلیلگران به نکته مهم تری نیز اشــاره دارند و به «شرق» 
می گویند  اگر به هر دلیلی، چه در سایه پرونده فعالیت های هسته ای و چه حقوق 
بشــر، موضوع ارســال پهپاد و ...، ایران هم در انزوای جهانی قرار بگیرد، عمال به 
ضرر روسیه خواهد بود؛ چرا که مسکو به دریچه معدود کشورهای همسو با خود 
مانند ایران نیاز دارد؛ بنابراین به هر طریقی ســعی می کند مانع از بحرانی شــدن 

وضعیت مذاکرات وین شود.
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