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 درخصوص ماهواره خیام دو روایــت وجود دارد؛ روایت اول آن 
است که قرارداد ماهواره خیام به سال ۲۰۱۶ برمی گردد که قرار بود 
همان ســال طراحی و ساخته شود و سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده شود. 
روایت دوم که دولت رئیســی بر آن تأکید دارد این است که این قرارداد در 
ســال ۲۰۱۸ امضا شد و اکنون در دولت سیزدهم به ایران تحویل داده شده 
اســت. اما عطف به توییتی که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی 
زد، به نظر می رســد ماهــواره خیام نتیجه تالش های مشــترک دولت های 
یازدهم، دوازدهم و ســیزدهم اســت. پس باید گفت که قرارداد ساخت و 
طراحی ماهواره خیام در سال ۲۰۱۶ در حاشیه نمایشگاه هوایی مسکو امضا 

شد. در ضمن ماهواره خیام در زمره ماهواره های تجاری قرار دارد

یکشنبه
۳۰ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۵۴

  به نظر می رسد در دور نهم مذاکرات (۱۳ تا ۱۷ مرداد/ ۴ تا ۸ آگوست)، مسکو بر خالف   .
ادوار پیشــین رفتار منعطف تری درخصــوص احیای برجام از خود نشــان داد و بدون 
درخواســت، پیشنهاد، مطالبه یا پیش شرطی از توافق حمایت کرد. چرا کرملین این بار به 
دنبال احیای برجام است؟ آیا یک تناقض رفتاری و عملکرد پارادوکسیکال با هدف ایجاد 
ابهام و انحراف در دســتور کار است یا در حقیقت کماکان روس ها در پشت پرده باز هم به 

دنبال شکست مذاکرات وین هستند؟
من معتقدم که این سؤال شما از اساس اشتباه است.

 چرا؟  .
چون روســیه هیچ گاه به دنبال کارشکنی در مذاکرات وین و احیای برجام نبوده است. 
واقعیت امر آن اســت که این پرسش شما ناشی از همان تأثیر مخرب سیاست داخلی بر 
سیاســت خارجی است. متأســفانه ما در داخل کشور مسائل سیاست داخلی را به حوزه 
سیاست خارجی گره می زنیم و نهایتا به شکل مطلق گرایانه ای در حوزه دیپلماسی مسائل 
را بررســی می کنیم. پیرو همین نگاه مطلق گرایانه در داخل ایران برخی معتقد هســتند 
کــه ایران باید روابط خود را به طور کامل بــا آمریکا و اروپا ببندد، غرب در هر حال خوب 
اســت و روسیه و چین دشمن ما اســت. در مقابل هم برخی معتقدند که تنها راه نجات 
کشور گسترش روابط با شرق به خصوص روسیه و چین است و غرب دشمن قسم خورده 
ما هســتند؛ اما در حوزه سیاست خارجی رفتار هر کشوری در قبال هر مسئله ای یک رفتار 
کامال نســبی و بر اساس منافع ملی اســت. من بارها به این نکته تأکید داشته ام که ایاالت 
متحده آمریکا و روسیه، حتی بعد از وقوع جنگ اوکراین در قبال هر چیزی و هر مسئله ای 
با هم اختالف نظر داشته باشند، در یک مسئله اشتراک نظر دارند و آن هم نرسیدن ایران 
به نقطه گریز هســته ای است؛ یعنی مسکو و واشــنگتن در قبال احیای برجام هیچ گونه 
اختالف نظری ندارند. نکته ای که مطرح است این است که به نظر من در جریان مذاکرات 
وین با طراحی ســناریوی پلیس خوب و پلیس بد اکنون نقش پلیس خوب به روســیه و 
اولیانوف سپرده شده است و متأسفانه ایران هم در سایه این مسئله قرار گرفته است؛ چون 
اروپایی ها و به خصوص آمریکا به طور سلبی خواهان فشار به ایران برای پذیرش مذاکره 
و برجام هستند و در مقابل روسیه و چین با نگاه ایجابی سعی می کنند تهران را به سمت 
توافق بکشانند. پس هر دو طرف تالش دارند که جمهوری اسالمی روی خط ریل مذاکره 
و احیای برجام حرکت کند. اتفاقا همین چند وقت پیش بود که وزارت امور خارجه روسیه 
در یک بیانیه رســمی اعالم کرد که هیچ نقشــه جایگزین و اصطالحا پلن B برای برجام 
وجود ندارد. مخاطب اصلی این بیانیه فقط جمهوری اسالمی ایران است که تصور نکند 
اگر مذاکرات به تأخیر بیفتد یا آن را به نحوی به شکست بکشاند، می تواند این ارزیابی   را 

داشته باشد که روی روسیه حساب باز کند. 
 از دوشنبه هفته گذشته و با ارسال پاسخ مکتوب ایران به متن پیش نویس اتحادیه اروپا   .

فضای سیاسی کشــور تغییرات معناداری پیدا کرده است، از تشدید گسل اصولگرایان تا 
افزایش امید در جامعه. تک به تک این دو مورد را با شــما بررسی کنیم. اول از مثبت شدن 

فضا بگوییم. این روزها افزایش امید برای احیای برجام را جدی می دانید؟
ببینید، هم ایران، هم ایاالت متحده آمریکا، هم روسیه و چین و هم اروپایی ها و در کل 
تمــام جامعه جهانی به مذاکره و احیای برجام نیاز دارند؛ چون هیچ کدام از طرفین هیچ 

نقشه جایگزین یا همان پلن B ندارند. 
  یعنی طرح کلیدواژه پلن B آن گونه که حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری دوشنبه   .

هفته گذشته به آن اشاره کرد، یک ژست دیپلماتیک  است؟
بلــه؛ البته نه درخصوص ایران بلکه در رابطه با همه طرف ها به خصوص آمریکا هم 
این نکته صدق می کند. حداقل روسیه در بیانیه ای که وزارت امور خارجه این کشور منتشر 
کرد و من به آن اشــاره کردم، به صراحت عنوان کرده اســت هیچ نقشه جایگزینی برای 
برجام و مذاکرات وین وجود ندارد. با این حال متأســفانه جمهوری اسالمی ایران تصویر و 
ارزیابی غلطی درباره حمایت روسیه از خود دارد. در سایه همین ارزیابی غلط، اگرچه این 
روزها امیدها برای برجام پررنگ تر شده است، اما باز هم ساز ناکوک برجامی در داخل ایران 
به گوش می رسد و هنوز هم برخی معتقدند نباید در هر صورتی برجام احیا شود. اما به 
نظر من نباید ایــن جریان را چندان جدی گرفت و باید به احیای برجام امیدوار بود؛ چون 

همان گونه که گفتم ایران هم نقشه جایگزینی برای برجام ندارد.
  شــاید به باور شــما نباید مخالفت های چنــد روز اخیر را جدی گرفت، اما مســئله تا   .

استیضاح امیرعبداللهیان هم پیش رفته است.
 اســتیضاح حســین امیرعبداللهیان چیز تازه ای نیست؛ چون سال گذشته هم مجددا 

مسئله استیضاح وزیر امور خارجه دولت رئیسی مطرح شد.
  ولی سال گذشته استیضاح در مجلس کلید زده شد، این بار در صداوسیما؟  .

این بار هم همین است. فقط برخی هم از خارج مجلس و در صداوسیما به این مسئله 
پرداخته اند. اتفاقا سال گذشته استیضاح امیر عبداللهیان به مراتب جدی تر از ادعای چند 

روز گذشته برخی مخالفان برجام برای برکناری وی از تریبون صداو سیما بود. 
  چطور؟  .

چون آن زمان شنیده ها حاکی از آن بود که نمایندگان مجلس یازدهم  استعالم گرفته 
بودند که اجازه و امکان اســتیضاح و برکناری حســین امیرعبداللهیان فراهم شود. اتفاقا 
همان وقت مطرح بود که جایگزین وی همین علی باقری کنی، معاون سیاســی فعلی و 
مذاکره کننده ارشــد باشــد. در ضمن اگر به خاطر داشته باشید، در مذاکرات زمستان سال 
گذشــته، مهدی صفری، معاون اقتصادی فعلی وزارت امور خارجه، در وین حضور پیدا 
نکرد که بسیاری معتقد بودند این مسئله نشئت گرفته از برخی اختالف های داخلی وزارت 

امور خارجه بود. 
  صفری خود از گزینه های تصدی وزارت امور خارجه بود؟  .

دقیقــا؛ به هر حال مهدی صفری خود گزینه ای بود که از طرف علی اکبر والیتی برای 
تصدی وزارت امور خارجه پیشنهاد شد.

  به نکته دوم هم برسیم. فارغ از این فضای مثبت، اختالف های داخلی اصولگرایان ذیل   .
تقابل نواصولگرایان و جریان انقالبی بر سر برجام را چگونه ارزیابی می کنید؟

وجود اختالفات در بطن و درون جریان اصولگرایی درباره برجام یا هر مسئله دیگری 
کامال طبیعی اســت. به هر حال این جریان اکنون کل مملکت را در دست گرفته است و 
با پروژه یکدست ســازی قدرت توانسته تمام ارکان اجرائی و نظارتی را تحت سیطره خود 
درآورد؛ بنابراین اختالف هایی که وجود دارد ناشــی از تقســیم قدرت و ثروت بین افراد و 
احزاب درون جریان اصولگراســت که به برجام و دیگر مسائل کشیده می شود. طیفی از 
جریان اصولگرایی به نام تقابل ایدئولوژیک یا کاســبی تحریم، منافع و سود سرشاری را از 
تداوم و تشــدید تحریم ها و عدم احیای برجام می برد؛ بنابراین در مقابل هر فرد، جریان و 
دولتی، حتی دولتی منتسب به خود هم برای احیا نشدن برجام خواهند ایستاد؛ چون اینجا 
مسئله منافع است که تعیین می کند چه رفتاری در خصوص چه موضوعی در دستور کار 

قرار بگیرد. اما اینجا مسئله مهم تری وجود دارد.
  چه مسئله ای؟  .

اینکه منافع و امنیت کشور به یک نقطه حساس رسیده است. این حساسیت به حدی 
اســت که می تواند منافع کاسبان تحریم را تحت الشــعاع قرار دهد. برای تبیین موضوع 

کافی است به ساده ترین مسئله معیشتی مردم نگاه کنید؛ مردم امروز نان می خرند، فردا 
هم دوباره نان می خرند، ولی هر روز قیمت ها از روز قبل بیشــتر می شود. فشار کمرشکن 
تحریم هــا تنها بر دوش مردم اســت، نه بر گرده جریان کاســب تحریم. در این وضعیت 
اقتصادی بی سروسامان  دولت سیزدهم، اگر قرار باشد برجامی هم شکل نگیرد و دایره و 
دامنه تحریم ها به گفته مقامات آمریکایی بیشتر و بیشتر شود، آیا این جامعه کشش و توان 
تحمل تحریم های مضاعف را خواهد داشت یا آستانه تحمل مردم نهایتا خواهد شکست 

و فضا به نقطه ای غیر قابل بازگشت و غیرقابل کنترل خواهد رسید؟  
  ذیل آنچه گفتید این سؤال برای من شــکل گرفت که آیا تقابل برجامی درون جریان   .

اصولگرا را باید دعوای زرگری دانســت یا واقعا اختالف هایی جدی بر ســر احیای توافق 
هسته ای وجود دارد؟ 

در سؤال شــما کلید واژه احیای برجام مطرح شد. دولت سیزدهم حتی از عبارت هم 
واهمه دارد. این دولت، وزارت امور خارجه، تیم مذاکره کننده و همچنین رسانه های حامی 
آنها از روز اول اسم مذاکرات را «مذاکرات لغو تحریم» گذاشتند. این بازی با کلمات است. 
مذاکره برای لغو تحریم شوخی اســت. چون مذاکرات وین مذاکرات احیای برجام است. 
واقعا به چه دلیل در این مدت اسم مذاکرات هم تغییر پیدا کرد؟! چون هشت سال همین 
آقایان که از هیچ تالشی برای حمله به برجام، دولت روحانی و شخص آقای ظریف دریغ 
نکردند، اکنون نمی توانند این توجیه را برای افکار عمومی داشته باشند که به دنبال احیای 
همان برجامی هستند که به آن حمله کردند ، فقط به خاطر آنکه منافع سیاسی، اقتصادی 
و حزبی آنها تأمین شــود. پس در پاسخ به سؤال شما من منکر اختالف های درون جریان 
اصوگرایی نیســتم و فکر نمی کنم مســئله دعوای زرگری باشد تا مردم را راضی و توجیه 
کنند که از اصول خود در حمله به برجام عقب نشینی نکرده اند، اما واقعا شرایط کنونی از 
نظر اقتصادی و معیشتی به گونه ای است که دولت سیزدهم هم که از هیچ گونه تهمت، 
تخریب و حمله علیه دولت روحانی و برجــام دریغ نکرد، اکنون خود آنها می دانند باید 
برای سروســامان دادن به وضعیت مملکت، برجام احیا شــود. به همین دلیل با دست 
پس می زنند با پا پیش می کشــند. در  عین حال، فشــارها به گونه ای است که همین دولت 
بســیاری از خطوط قرمز مذاکراتی خود را کنار گذاشت.  دیروز (شنبه) هم محمد مرندی 
در گفت وگو با ســی ان ان عنوان کرد هیچ گاه خروج سپاه از لیست سازمان های تروریستی 
به عنوان پیش شــرط ایران مطرح نبوده است؛  پیرو همین نکته عقب نشینی های پی درپی 
باقری کنی به جایی رســیده است که ایران تنها به تضمین ها بســنده کرده است؛ آن هم 
تضمین نه بابت عدم خروج مجدد آمریکا از برجام، بلکه تضمین بابت اینکه اگر آمریکا در 
دولت بایدن یا هر دولت دیگری از برجام خارج شد، یک فرجه زمانی را برای شرکت ها با 

هدف تداوم مناسبات تجاری تعیین کند.   
  انتشار برخی جزئیات در خصوص پاسخ ایران به پیش نویس متن توافق اتحادیه اروپا و   .

امتیازاتی را که از طرف مقابل گرفته است، چگونه تفسیر می کنید؟

تمام اینها فضاسازی سیاسی است که سعی دارند وانمود کنند توافق کنونی به مراتب 
بهتر از دولت روحانی است. یعنی اگر به جزئیاتی که در چند روز اخیر از محتوای مذاکرات 
منتشر شــده، دقت کنیم، تیم مذاکره کننده سعی کرده اســت با مطرح کردن این مسائل 
نشــان دهد که توانســته به تضمین های باال و درآمدهای هنگفت دست پیدا کند. یعنی 
توافــق آتی به مراتب بهتر و متفاوت از برجام اســت. اما هر آنچه که مطرح شــده تنها 
درخواست های ایران از طرف آمریکایی است و واشنگتن تاکنون هیچ کدام از آنها را رسما 
نپذیرفته . در ضمن مطمئن باشــید اگر همین امروز برجام امضا شــود، اولین ســؤالی که 
 تمام مردم ایران از دولت رئیسی و تیم مذاکره کننده هسته ای خواهند پرسید، این خواهد 
بود که این توافق با این شــرایط، چارچوب و مفاد که در دولت روحانی هم قابل حصول 
بود و چیزی بیش از گذشــته به توافق اضافه نشــده اســت، پس چرا باید یک سال تمام 
تحریم های آمریکا بر دوش مردم ایران باشد و هزینه ده ها میلیارد دالری تحریم ها را پذیرا 
باشــیم فقط به خاطر اینکه ثابت شود حســن روحانی، محمد جواد ظریف و سیدعباس 
عراقچی نتوانستند، اما ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و باقری کنی توانستند؟! این 
در حالی است که بسیاری از کارشناسان، ناظران، تحلیلگران و حتی رسانه ها بهترین توافق 
با بیشــترین امتیازات برای ایران را همان توافقی می دانند که بر اساس مذاکرات عراقچی 
در دوره ششم وین شکل گرفته بود. ببینید برای تحلیل عمیق تر باید به چند نکته جدی و 
اساســی اشاره کرد. اولین نکته فقدان عدم اعتماد در دولت رئیسی، وزارت امور خارجه و 
تیم مذاکره کننده هسته ای با محوریت باقری کنی است. خود این مسئله ناشی از دو عامل 
است؛ نخست همان گونه که گفتم، به حمالت و تخریب های این افراد به دولت روحانی، 
برجام و ظریف بازمی گردد؛ چون به هر حال این انتقادات سطح انتظارات را از دولت جدید 
برای حصول توافق باال برده است، اما مشکل اینجاست که قطعا این دولت توان رسیدن 
به یک توافق بهتر از برجام ندارد. نکته دوم این است که تیم فعلی، مذاکره برای مذاکره 
مانند دولت احمدی نژاد را در دستور کار قرار داده؛ این جزء نکاتی است که باقری کنی به 
آن اشــراف دارد. در همان دوران دولت دهم نیز صرفا مذاکره برای مذاکره انجام می شد. 
مذاکره به این نیست که یک هیئت ۴۰ نفره به وین فرستاده شود و پشت میز بنشینند. این 
افراد باید اصول، قواعد و فنون گفت وگو با طرف مقابل، آن هم شش قدرت نظام بین   الملل 
را بلد باشند. مسئله دیگر تالش برای انحراف در افکار عمومی است. اگر دقت کرده باشید 
اخیرا بخشــی از طیف اصولگرا که به حصول توافق تن داده اند، برای توجیه خود تالش 
دارند این نکته به افکار عمومی تلقین شود که توافق پیش رو توسط دولت رئیسی، توافقی 
جدید، محکم و قوی تر از برجام اســت. این مسئله ای است که پیش و بیش از این جریان 
از ســوی خود دولت رئیسی و تیم مذاکره کننده از همان ابتدا مطرح بود. در همین راستا، 
اگر به خاطر داشته باشید، آبان ســال گذشته باقری کنی و تیم مذاکره کننده عنوان کردند 
متن مذاکره دوره روحانی کنار گذاشــته شده و دولت رئیسی به یک متن جدید دست پیدا 

کرده است.
  منظورتــان ادعای (ششــم دی ۱۴۰۰/ ۲۷ دســامبر ۲۰۲۱) امیرعبداللهیــان درباره   .

کنارگذاشتن «سند ژوئن» در دوره عراقچی و شکل دادن به اسنادی تحت عنوان «سند  ۱ 
دسامبر و ۱۵ دسامبر» است؟

دقیقــا، اما همان زمان، هم مقامات آمریکایی، هم اروپایی و حتی روس ها و چینی ها 
گفتند که مبنای مذاکرات جدید براساس همان مذاکراتی است که در دوره آقای عراقچی 
پی گرفته شــد. پس مشکل کنونی این میزان از تناقض در گفته ها، رفتارها و عملکرد این 
دولت و طیف حامی پیرامون برجام اســت. حال دولت رئیسی برای فرار از این وضعیت 
سعی می کند مذاکرات را پیچیده، فرسایشی و بغرنج کند تا اصطالحا عنوان شود مذاکرات 
فعلی به مراتب ســخت تر از برجام روحانی است و نتایج آن هم متفاوت از توافق پیشین 

است.
  اگر آن گونه که مطرح شــد اختالف درون جریان اصولگــرا پیرامون برجام یک دعوای   .

زرگری نیســت، واقعا این نیت وجود دارد که ایران بدون احیای برجام به سمت رسیدن 
به نقطه گریز هســته ای حرکت کند و اصطالحا بار خود را با روســیه و چین ببندد؟ چون 
پیرو آنچه شــما در آسیب شناسی و کالبدشــکافی از تنافض در رفتار، گفتار و عملکرد تیم 
مذاکره کننده هســته ای و دولت رئیسی پیرامون گفت وگوهای وین و احیای برجام مطرح 
کردید، به نظر می رسد بهترین راه برای اصولگرایان در یک فرار رو به جلو فقط کنارگذاشتن 

برجام، رسیدن به نقطه گریز هسته ای و بستن بار با روسیه و چین است؟
من منکر این نیســتم که واقعا برخی از شخصیت ها، رســانه ها و طیف های رادیکال 
جریان اصولگرا خواســتار آن هستند که ایران یک بار برای همیشه برجام کنار بگذارند، به 
نقطه گریز هســته ای دست پیدا کند و بار خود را هم با چین و روسیه ببندد. چون به قول 
شما کنارگذاشتن برجام، رسیدن به نقطه گریز هسته ای و بستن بار با روسیه و چین بهترین 
و کم هزینه ترین ســناریو برای منتقدان قبلی برجام اســت که اکنــون طیفی از آنها بنا به 
شرایطی برای حمایت از دولت سیزدهم مجبورند درست برخالف گذشته عمل کنند. پس 
همان گونه که من و شما به این مسئله رسیده ایم بی شک خود جریان اصولگرا هم بارها 
به این فکر کرده اند که برای اثبات نگاه و انتقادات خود به برجام به نقطه گریز هســته ای 
برســند و با روسیه و چین ببندند؛ اما سؤال اینجاست که آیا این نگاهی که در ایران وجود 

دارد، در دستور کار روسیه و چین هم هست یا خیر؟ چون من چنین تصور و برداشتی ندارم 
که پکن و مسکو به دنبال تحقق این خواسته طیف رادیکال در تهران باشند.

  با اســتناد به چه دلیل یا دالیلی چنین باوری دارید؟  چون بعد از وقوع جنگ اوکراین   .
روسیه با کارشکنی در احیای برجام سعی کرد تهران را در جبهه خود نگه دارد. اتفاقا پس از 
سفر (۱۹ جوالی/ ۲۸ تیر) والدیمیر پوتین به ایران هم این باور در تهران تقویت شده است 

که مناسبات تهران - مسکو می تواند تا مرز هسته ای شدن نظامی ایران پیش رود؟
چند نکته مطرح شــد که باید جداگانه پاســخ داده شــود. اوال جنگ اوکراین اگرچه 
مناســبات اروپا و آمریکا با روسیه را به شدت مخدوش کرد، اما قطعا تقابل ایران با ایاالت 

متحده به شدت متفاوت از آن است.
  اتفاقا برخــی تحلیلگران معتقدند جنــگ اوکراین هم در یک خوانــش عمیق نهایتا   .

نشئت گرفته از تقابل دو ایدئولوژی شرق و غرب نظیر جنگ سرد است؟ 
این ارزیابی، ارزیابی چندان درستی نیست.

  چرا؟  .
چون شرایط اجازه نمی دهد که شــاهد تقابل دو نوع  ایدئولوژی شرق و غرب باشیم. 
در ضمن روابط روســیه و ایاالت متحده روابطی اســت که با وجود تقابل دو طرف ادامه 
داشته و دارد. اما جمهوری اسالمی در این چهار دهه تنها در مقاطعی مانند برجام حاضر 
به دیدار با آمریکایی ها در سطح وزیر امور خارجه شده است. در مقابل روسیه و آمریکا تا 
پیش از جنگ اوکراین مناسبات و همکاری های گسترده اقتصادی، نظامی، تجاری و حتی 
فضایی داشته و دارند. رؤسای جمهور دو کشور با هم دیدار کرده اند، درست است در این 
هفت ماه سران دو طرف دیگر با هم گفت وگویی ندارند، اما مقامات این دو کشور حتی در 
سطح وزرای امور خارجه با هم دیدار داشته اند. مضافا ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه 
روســیه اخیرا عنوان داشت که مناسبات و همکاری های ما در پیمان استارت نو با آمریکا 
ادامه دارد و همکاری های فضایی دو کشور هم ادامه خواهد داشت. در ضمن روسیه جزء 
هنجار نظام بین الملل است. این کشور عضو سازمان ملل، شورای امنیت و دارای حق وتو 
است؛ بنابراین هیچ وقت به دنبال برهم زدن این شرایط نیست؛ بنابراین بین ایران و روسیه 
تفــاوت جدی در تقابل با آمریکا وجود دارد. در عین حال باید گفت ما قبل تر هم شــاهد 
بحران در اوکراین بودیم، اگرچه تا حد جنگ گسترده پیش نرفت، اما بحران اوکراین سال 
۲۰۱۴ شروع شد و سال ۲۰۱۶ هم پایان یافت. در همان زمان تقابل با روسیه در دستور کار 
قرار گرفت، اما با فروکش کردن بحران دوباره روابط بازتنظیم و بازتعریف شــد. اکنون هم 
نهایتا بعد از مدتی جنگ اوکراین تمام می شــود، آن زمان دوباره مناســبات جامعه غرب 
با روســیه ترمیم خواهد شد، هرچند به نقطه ایدئال نخواهد رسید، ولی از شرایط کنونی 
به مراتب بهتر خواهد بود. پس ایران نباید به این واقعیت دلخوش باشــد که روسیه یک 
تقابل ایدئولوژیک مانند جمهوری اسالمی با آمریکا دارد. در ضمن به هیچ وجه نمی توان 
این گزاره را درست دانست که روسیه به دنبال هسته ای شدن ایران در حوزه نظامی است.

  به چه دلیل؟  .
چون اگر ایران به نقطه گریز هســته ای و ســاخت بمب اتم دســت پیــدا کند تقابل 
تهران – تل آویو، تهران - ریاض و نهایتا بحران امنیتی در منطقه خاورمیانه که در جنوب 
خاک روســیه قرار دارد تشدید خواهد شــد. اکنون در کنار مرزهای روسیه تحوالتی مانند 

افغانستان و افراط گرایی طالبان، جنگ سوریه و بحران اوکراین وجود دارد. 
قزاقســتان هم حکم آتش زیر خاکســتر را دارد، اگر قرار باشــد پرونده هسته ای شدن 
نظامی ایران هم باز شــود و خاورمیانه بحران جدید امنیتی به خود ببیند که روســیه در 
طول مرزهای جنوبی خود از آسیای میانه تا خاورمیانه و اروپا با بحران مواجه خواهد بود. 
پس مسکو به هیچ وجه هنجارشکنی هســته ای تهران را در راستای منافع و امنیت خود 
نمی بیند. اگر دقت کرده باشــید زمانی که مجلس یازدهم مسئله خروج ایران از ان پی تی 
را مطرح کرد، روســیه عنوان داشت که جمهوری اسالمی از واکنش هیجانی دوری کند. 
همان زمان محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم به روسیه سفری داشت و گفته بود که 
با پوتین دیدار خواهد کرد که نهایتا دیداری شکل نگرفت. پس اگر قرار باشد ایران واقعا به 
دنبال نقطه گریز هسته ای و کنارگذاشتن برجام باشد نمی تواند روی روسیه و چین حساب 

باز کند، چون روسیه در کنار ایران هسته ای نظامی نخواهد ایستاد.  
  آیا مجموعه اتفاقاتی نظیر همکاری پهپادی تهران - روسیه در جنگ اوکراین که دیگر به   .

اعتراف و اقرار رسمی زلنسکی درخصوص به کارگیری پهپاد های جنگی ایرانی در اوکراین 
کشیده شده اســت و همچنین همکاری فضایی تهران – مسکو با محوریت ماهواره خیام 
نشان نمی دهد که برخالف آنچه تصور دارید کرملین و پوتین نگاهی متفاوت به جمهوری 
اسالمی بعد از جنگ اوکراین دارد و حتی با ایران هسته ای نظامی مشکلی نخواهد داشت. 
چون هم زمانی حضور پوتین در جریان نشست سران روند آستانه در تهران با دادن پهپاد 
ایرانی به روســیه در جنگ اوکراین و همچنین پرتاب ماهواره خیام توسط روس ها بسیار 

معنادار است؟ 
به دو نکته بســیار مهم اشاره کردید. درخصوص ماهواره خیام دو روایت وجود دارد؛ 
روایت اول آن است که قرارداد ماهواره خیام به سال ۲۰۱۶ برمی گردد که قرار بود همان 
سال طراحی و ساخته شود و سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده شود. روایت دوم که دولت 
رئیســی بر آن تأکید دارد این اســت که این قرارداد در ســال ۲۰۱۸ امضا شــد و اکنون در 
دولت ســیزدهم به ایران تحویل داده شــده است. اما عطف به توییتی که آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات دولت روحانی زد، به نظر می رسد ماهواره خیام نتیجه تالش های مشترک 
دولت هــای یازدهم، دوازدهم و ســیزدهم اســت. پس باید گفت که قرارداد ســاخت و 
طراحی ماهواره خیام در سال ۲۰۱۶ در حاشیه نمایشگاه هوایی مسکو امضا شد. در ضمن 

ماهواره خیام در زمره ماهواره های تجاری قرار دارد.
  در این بین سؤالی که ذهن من را درگیر کرده، ناظر به تناقض رفتار روسیه است، چون   .

پرتاب ماهواه خیام با موشــک سایوز روســی به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین از مقر فضایی 
بایکونور در قزاقستان در ۱۸ مردادماه با بیانیه سفارت روسیه درخصوص ساخت ماهواره 
خیام به دست روس ها همراه شــد. در بیانیه مذکور که توسط حساب اینستاگرام سفارت 
روســیه در تهران منتشر شــد، عنوان شد: «در تاریخ ۹ آگوســت ۲۰۲۲ یوری بوریسوف، 
مدیرکل شرکت دولتی فضایی روسیه روسکوسموس، با هیئتی از جمهوری اسالمی ایران 
به  ریاست  عیسی زارع پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات ایران گفت وگو کرد. 
این دیدار در جریان بازدید نمایندگان ایران از پایگاه فضایی بایکونور برای مشاهده پرتاب 
ماهواره ســنجش از دور «خیام» که توسط شرکت های روســی به سفارش طرف ایرانی 

ساخته شده بود، انجام شد». در واقع هدف سفارت روسیه از انتشار این بیانیه چه بود؟
به ســؤال بسیار مهمی اشاره کردید، چراکه اتفاقا در راستای تحلیل هایی است که در 
پاســخ به پرسش های قبلی مطرح کردم. مشکل جمهوری اســالمی ایران این است که 
اساســا در این تحلیل و ارزیابی خود نگاهی به منافع روسیه ندارد و این تصور را دارد که 
در هر سناریویی نهایتا روس ها پشتیبان ایران هستند. این یک برداشت و ارزیابی کامال غلط 

است که درخصوص مسئله ماهواره خیام هم بعینه مشاهده کردیم.
  قدری روشنگری می کنید؟  .

ببینید همه این مسائل درخصوص ماهواره خیام به پروپاگاندای اشتباه از سمت  ایران 
بازمی گردد. بله شــاید در جریان پرتاب ماهواره خیام و همکاری فضایی ایران و روســیه 
امتیازاتی هم نصیب تهران شده باشد، اما چون دولت رئیسی سعی دارد هر اتفاق کوچک 
و بزرگــی را با یک دســتاورد عظیم برای تقویت جایگاه  خــود در افکار عمومی داخلی و 
بزرگ نمایی قدرتش در منطقه  و جهانی بدل کند، باعث شــد پروپاگاندای تهران با منافع 

مسکو به تضاد برسد. 
 پروپاگاندای ایران در قبال پرتاب ماهواره خیام چطور با منافع روسیه تضاد پیدا کرد؟  .

اگر ســفارت روسیه در ایران درباره پرتاب ماهواره خیام این روشنگری را نمی کرد، این 
شــائبه و ارزیابی غلط در دیگر کشــورهای منطقه ای که با روســیه مناسبات دارند شکل 
می گرفت که مسکو در تضاد با قراردادهایی که با آنها دارد روابط گسترده تری را با تهران 
تعریف کرده اســت. بنابراین باید سفارت روسیه در راســتای منافع خود هم که شده این 
روشــنگری را انجام می داد که درســت برخالف پروپاگاندای داخل تمام مراحل طراحی، 
ســاخت و پرتاب ماهواره خیام با ماهواره بر سایوز و از مقر بایکونور صورت گرفت توسط 
روســیه انجام شده و ایران تنها هزینه آن را تقبل کرده است تا این برداشت غلط در میان 
دیگر کشورها شکل نگیرد. چون به هرحال روسیه قرار است سال آینده میالدی یک میدان 
فضایی را برای ترکیه راه اندازی کند. قراردادش هم چند ســال پیش بین مســکو و آنکارا 
امضا شــد و براســاس این قرارداد توافق شده اســت که اولین فضانورد ترکیه ای در ماه 
فرود بیاید. در کنار آن شــرکت دولتی فضایی روسیه یا همان روسکوسموس قراردادهای 

مشابهی را با امارات متحده عربی دارد.  

در گفت وگوی «شرق» با احمد وخشیته مطرح شد 

روسیه در کنار ایران هسته ای- نظامی نمی ایستد 
احیای برجام و آینده روابط تهران – مسکو!

عبدالرحمن فتح الهی: آن گونه که به نظر می رسد روسیه برخالف ادوار پیشین مذاکرات وین این بار سعی دارد که هرچه زودتر برجام احیا و توافق حاصل شود. مؤید این گزاره به واکنش های مثبت مسکو و نیز مواضع، مصاحبه ها و توییت های 
اولیانوف بازمی گردد که به شــکل علنی خواهان احیای برجام اســت. کار تا جایی پیش رفت که روســیه و چین نیز همسو با آمریکا از نظر مثبت شان نســبت به طرح بورل گفتند. این در حالی است که برخی از کارشناسان، تحلیلگران و ناظران 
امر پیش تر معتقد بودند که با وقوع جنگ اوکراین، مســکو احیای برجام را در ابعاد و زوایای مختلف در تضاد با منافع خود می بیند؛ از منافع سیاســی و دیپلماتیک گرفته تا منافع تجاری، انرژی و... . در این بین بعد از سفر تیر ماه والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، به تهران این ارزیابی هم در برخی از جریان های رادیکال شــکل گرفته اســت که ایران باید با کنار گذاشتن یکباره برجام به سمت نقطه گریز هســته ای و تعامل تمام عیار با مسکو و پکن گام بردارد. پرتاب ماهواره خیام و 
همکاری های فضایی ایران و روسیه و همچنین طرح مسائلی مانند همکاری تهران - مسکو با محوریت فروش پهپاد در راستای به کارگیری در جنگ اوکراین هم بر این نگاه دامن زد که راه نجات در تعامل با روسیه است؛ پس اقدام دوشنبه شب 
هفته گذشته دولت رئیسی در ارسال پاسخ مکتوب ایران به متن پیش نویس جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تضاد کامل با این ارزیابی ها قرار دارد. حال باید پرسید که اگر در نهایت احیای برجام حاصل شود چه تأثیری بر 

آینده روابط جمهوری اسالمی ایران و روسیه خواهد داشت؟ این سؤالی است که «شرق» در گفت وگو با احمد وخشیته پی گرفته است. آنچه در ادامه می خوانید، ماحصل گپ وگفت با این تحلیلگر ارشد مسائل روسیه است.


