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 نشست سه جانبه سران ایران
ترکیه و روسیه در تهران

رؤســای جمهوری ایران، روســیه و ترکیــه در چارچوب روند 
آســتانه که مذاکرات سوریه را دربر می گیرد، ۱۹ جوالی (۲۸ تیر) 
در تهران دیدار خواهند کرد. آخرین نشســت ســه جانبه ســران 
ترکیه، روســیه و ایران در قالب روند آستانه اول جوالی ۲۰۲۰ به 
روش ویدئو کنفرانس برگزار شــد. در گفت وگوهای اخیر عالوه بر 
اوضاع ســوریه، عملیات روسیه (جنگ روسیه- اوکراین) و ایجاد 
کریدورهای امن بــرای صادرات غالت در دریای ســیاه نیز مورد 
بحث و بررســی قرار خواهد گرفت. پوتین یک نشست سه جانبه 
با ســران ایــران و ترکیه، مرتبط با ســوریه و همچنیــن دوجانبه 
جداگانه با رئیس جمهور ترکیه خواهد داشت. بسیاری سفر پوتین 
به ایران را پاســخی به ســفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و 
عربستان می دانند و پوتین قدرت خود را در پرواز به تهران به  رخ 
خواهد کشــید. پوتین حضورش در خاورمیانه را تقویت می کند و 
ائتالف های جایگزینی را در قالب اتحادها طراحی می کند که این 
روزها آمریــکا نیز تالش می کند اتحادهــای قبلی را مجددا احیا 

کند.
رئیس جمهوری ایران چندی پیش پس از گفت وگوی کوتاه با 
پوتین در ششمین اجالس ســران کشورهای ساحلی دریای خزر، 
قصد خــود را برای توســعه روابط راهبردی با روســیه از حوزه 
مالی تا انرژی با هدف حفظ استقالل از غرب اعالم کرد. برگزاری 
نشســت سه جانبه ســران ایران، ترکیه و روسیه در تهران، پس از 
تماس های اخیر وزیر خارجه ایران در آنکارا و دمشق، جلب توجه 
کرد. رسانه های مخالف با برجسته کردن روابط اسرائیل و ترکیه و 
تبلیغ همکاری اسرائیل و ترکیه علیه ایران و انتشار اخباری مبنی 
بر اینکه «عوامل ایرانی قرار اســت علیه اتباع اسرائیلی در ترکیه 
اقدام کنند»، برای ســایه افکنی بر این سفر تالش بسیاری کردند. 
وزیر ایران در ســفر به دمشــق با اســد، رئیس جمهور و همتای 

سوری خود دیدار کرد.
تحوالت جنگ روســیه و اوکراین، توزیع مجدد یا شفاف سازی 
حوزه های نفوذ در ســوریه را در دستور کار مقامات قرار می دهد. 
هدف، تقویت اهرم اســتراتژیک برای آینده و ایجاد هماهنگی با 
ترکیه کشور رقیب روسیه و ایران در سوریه است. اردوغان ضمن 
تأکید بر اهمیت گســترش مکانیســم فرامرزی در سوریه، درباره 
بحران غالت نیز اعتقاد دارد زمان آن فرا رســیده است که نسبت 
به طرح ســازمان ملل برای ایجاد کریدورهای امن برای صادرات 
غالت در دریای سیاه اقدام شود. اردوغان با بیان اینکه جنگ بین 
اوکراین و روســیه باید با صلح پایدار و عادالنه و از طریق مذاکره 
خاتمه یابد، تأکید دارد ترکیه آماده است تا هرگونه کمکی را برای 
احیای روند مذاکرات انجام دهند. نشســت تهــران همچنین به 
اردوغان کمک می کند تا نقش میانجیگری خود را در حل وفصل 
مسالمت آمیز جنگ روســیه و اوکراین تقویت کند. از آنجایی که 
ترکیه و روســیه در دریای ســیاه مرز دارند، موضوع تأمین امنیت 
در آن منطقــه نیز در مواضع اردوغــان خطاب به پوتین گنجانده 
خواهد شــد. ترکیه در حال آماده شــدن برای عملیات علیه گروه 
پ ک ک در شــمال سوریه اســت؛ اما روســیه و ایران در نشست 
آســتانه در ماه ژوئن از آن حمایت نکردند. ترکیه بر ایجاد منطقه 
امنیتــی در عمق ۳۰ کیلومتری اصرار دارد و این سرســختی را در 

سطح عملی نشان خواهد داد.
هدف فعلی پوتین نه تمایل به ایجاد درگیری شدید در سوریه، 
بلکه سیاست رفع تضادها و ایجاد عالقه بین سه کشور است. این 
تصویر از پوتین، او را به ایجاد ســازوکاری جدید در برابر اقدامات 
غرب و دستیابی به کمک های قاطع ترکیه و ایران سوق می دهد. 
نشســت تهران فرصتی را برای پوتین فراهم می کند تا پاسخی به 
حمالت همه جانبه غرب علیه روسیه دهد. روسیه می تواند صرفا 
بر اساس اصل «وارد منطقه کنترل من نشوید و اوضاع را متشنج 
نکنید» با ترکیه به توافق برسد. روسیه دالیلی برای امتیاز دادن به 
ترکیه در جغرافیای ســوریه دارد؛ بنابراین  ممکن است سعی کند 
خســارات نظامی را که به  دلیل جنگ در اوکراین با نیروهای خود 

در سوریه روبه رو می شود، متعادل کند.
در آســتانه برگزاری اجالس تهران، کاخ ســفید مدعی است 
اطالعاتــی در اختیار دارد که نشــان می دهد روســیه برای تهیه 
«صدها» هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) از جمله هواپیماهای 
بدون سرنشین با قابلیت تســلیحاتی برای استفاده در حمالتش 
در اوکراین به ایران روی آورده و ایران ســربازان روســی را برای 
استفاده از این پهپادها آموزش خواهد داد. منابع غربی مدعی اند 
ظرفیــت ایران در تولیــد و صادرات انبوه قابل مالحظه نیســت، 
ولی می تواند در تأمین نیاز روســیه کمک کند. طبق ارزیابی سال 
۲۰۱۹ آژانــس اطالعات دفاعی آمریکا، علی رغم پیشــرفت ها در 
قابلیت هــای تولید پهپاد، ایران همچنان بــه موتورها و قطعات 
ساخت غرب برای حمایت از تولید پهپاد خود متکی است. ایران 
ضمن تکذیب ایــن ادعا، تأیید می کند «ســابقه همکاری ایران و 
فدراسیون روســیه در چارچوب تبادل فناوری های مدرن، به  قبل 

از جنگ در اوکراین برمی گردد».

دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی

با سفر رجب طیب اردوغان و والدیمیر پوتین، رؤســای جمهور ترکیه و روسیه، به ایران با هدف شرکت در هفتمین 
نشست ســران محور آستانه که اولین دور از این دست نشست ها در دولت سیزدهم است، به نظر می رسد تحوالت 
ســوریه دوباره به دستور کار مشــترک تهران، مسکو و آنکارا بازگشته اســت. با وجود برخی اختالف ها بین این سه 
بازیگر در ارتباط با تحوالت جاری ســوریه، برخی بر این باورند که نشســت آســتانه را می توان مدلی از مشــارکت 
کشــورها در تأمین امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریسم تلقی کرد؛ البته این محور (آستانه) به خصوص بعد از وقوع 

جنگ اوکراین و پررنگ شــدن تعارض منافع طرفین برای پیشــبرد اهداف  و مأموریت های ترسیمی خود، با موانع و 
چالش هایی هم روبه رو است. روســیه، ترکیه و ایران به عنوان کشورهای ضامن آتش بس در سوریه، در قالب روند 
آستانه تاکنون ۱۸ بار مذاکرات سه جانبه را با هدف برون رفت سوریه از بحران جنگ داخلی برگزار کرده اند که نشست 
آخر ۲۴ تا ۲۶ خرداد ســال جاری با حضور معاونان وزارت امور خارجه سه کشور در نورسلطان قزاقستان برگزار شد. 
وقوع جنگ اوکراین و به دنبال آن خروج روســیه از ســوریه و همچنین آمادگی ترکیه برای حمله مجدد به ســوریه 
و اشــغال حلب، نگرانی هایی را در خصوص تحوالت این کشور (ســوریه) ایجاد کرده است؛ اما نفس حضور سران 
روســیه و ترکیه در ایران و رایزنی ها درباره نقاط اختالفی می تواند به تعارض منافع طرفین دامن بزند. در این بین 
احتمال سفر فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه، به ایران هم زمان با برگزاری نشست سران آستانه نشان می دهد 
تهران ســعی دارد اختالف ها و حساســیت های دمشــق - آنکارا را در قبال اقدامات همدیگر به پایین ترین میزان 
ممکن برساند. کما اینکه در سفر اخیر حســین امیرعبداللهیان به ترکیه و سوریه، وزیر امور خارجه کشورمان از انتقال 
نگرانی های اردوغان به بشــار اسد با هدف پیشگیری از حمله مجدد ارتش ترکیه به سوریه و تشدید ناامنی ها در این 
کشور (ســوریه) خبر داد. این دست تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسالمی گویای آن است که تهران ضمن مدیریت 
سیاســی و دیپلماتیک تحوالت ســوریه، به دنبال ارتقای نفوذ خود در منطقه اســت. پیرو این نکات، مواضع مثبت 
کشــورهایی مانند اردن و مصر و تمایل امان و قاهره برای تقویت روابط با تهران و نیز ادعای اخیر انور قرقاش برای 

بازگشــایی مجدد سفارت امارات متحده عربی در ایران، نشــان از این دارد که به موازات سفر جو بایدن به اسرائیل 
و عربستان ســعودی و تالش هایی برای مقابله با نفوذ ایران، فصل جدیدی از روابط جمهوری اسالمی با کشورهای 
منطقه در حال شــکل گیری است. البته در آن سو باید در نظر داشت که روسیه به دلیل تبعات جنگ اوکراین و ترکیه 
هم در سایه تشدید مشکالت اقتصادی و تورم ۸۰ درصدی و همچنین آماده شدن اردوغان برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده میالدی، به برگ های برنده و اهرم های فشار مدنظر خود در جهت تحقق منافع ملی نیاز 
دارند. بنابراین این احتمال وجود دارد که آنکارا و مســکو، ذیل دیدارهای دو جانبه خود در تهران، شرایطی را رقم 
بزنند که می تواند تحوالت ســوریه را به سمت و سوی دیگری بکشاند. اینجاست که امتیاز میزبانی ایران و هوشمندی 
سیاســی تهران باید مانع از وقوع آن شــود. همین نکات مثبت و منفی نشان می دهد ســفر و حضور سران روسیه 
و ترکیه در ایران و برگزاری نشســت محور آســتانه تا چه اندازه اهمیت دارد. اتفاقا به دلیل این اهمیت اســت که 
«شــرق» در گفت وگوهایی جداگانه با فیروز دولت آبادی، سفیر اسبق جمهوری اســالمی ایران در ترکیه و همچنین 
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر ارشد مسائل روسیه، به ارزیابی درست، دقیق و 
واقع بینانه از اهداف و دالیل سفر رجب طیب اردوغان و والدیمیر پوتین به ایران پرداخته است. در این گپ و گفت ها 
با دیپلمات های کشــور بر آن بودیم تا اهمیت این دو ســفر، برگزاری نشست سران محور آستانه و نیز دستاوردها و 

خروجی احتمالی دیدار سه جانبه اردوغان، پوتین و رئیسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران یکی
 از بزرگ ترین با هم بودن های دیپلماتیک را به تصویر می کشند

«آستانه» در تهران

 بعد از ســفر دیروز دوشــنبه رجب طیب اردوغان به ایران   .
قرار است امروز سه شنبه والدیمیر پوتین هم راهی تهران شود. 
هرچند در ظاهر امر به نظر می رســد اهــداف حضور هم زمان 
رئیس جمهور ترکیه و روســیه حضور در نشســت سران محور 
آستانه اســت؛ اما با توجه به وقوع جنگ اوکراین و اقتضائات 
ناشی از تداوم و حتی تشدید این جنگ بر تحوالت خاورمیانه و 
جهان، دیگر دالیلی که پوتین را به تهران کشانده است، چیست؟
اتفاقا به نکته بســیار مهمی اشــاره کردید. تا پیش از جنگ 
اوکراین، والدیمیر پوتین اساسا سفری را با هدف حفظ و ارتقای 
روابط انجام نمی داد. تمام ســفرهای پوتین بــه ایران در قالب 
حضور در نشســت های ســه جانبه و چندجانبه در تهران بوده 
است؛ کما اینکه ســفر امروز سه شنبه رئیس جمهور روسیه هم 
برای حضور در نشســت سران محور آستانه در جهت رسیدگی 
به تحوالت ســوریه اســت؛ اما نکته اینجاست که بعد از جنگ 
اوکراین و تداوم و تشــدید این جنگ عمال روسیه نیاز بیشتری به 
ایران پیدا کرده اســت؛ چرا که بعد از وقــوع این جنگ، کرملین 
و شــخص پوتین با سیل گســترده ای از تحریم ها و چالش های 
حــوزه دیپلماتیک و انزوای سیاســی در منطقه و جهان روبه رو 
شده اســت؛ بنابراین مســکو خود را به هر آب و آتشی می زند 
که با معدود کشــورهای باقی مانده که روابط را با روسیه حفظ 
کرده اند، مناسباتش را ارتقا دهد. یکی از این کشورها جمهوری 
اسالمی ایران اســت؛ بنابراین اگرچه پوتین امروز به نام حضور 
در نشســت سران محور آستانه پا به تهران می گذارد؛ ولی یقین 
بدانید یکی از اصلی ترین اهداف حضور رئیس جمهور روسیه در 

ایران، نه مسئله سوریه و محور آستانه، بلکه مدیریت مناسبات 
دوجانبــه با ایران و همچنین با ترکیه درخصوص جنگ اوکراین 
اســت؛ یعنی این بحث برای حضور پوتین که به گواه رسانه ها 
حضور در نشســت آستانه است، اتفاقا در حاشــیه قرار دارد و 
دســتور کار و متن اصلی حضور رئیس جمهور روسیه در ایران 
به تحوالت جنگ اوکراین و تأثیر آن بر روابط با ایران و همچنین 

ترکیه تمرکز دارد.
 با این تفاســیر نمی توان مطرح شــدن برخی اخبار و ادعاها   .

درخصوص ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه برای به کار گیری 
در جنگ اوکراین را چندان بی ارتباط به این سفر دانست؟

اتفاقا خبر ارســال پهپاد از ســوی ایران به روســیه یقینا در 
راستای اهداف اصلی سفر پوتین به ایران است.

 چطور؟  .
ببینید، روســیه و شخص پوتین به هر طریقی که شده سعی 
دارد پهپادهای ایران را در جنگ اوکراین به شکل جدی و رسمی 

درگیر کنند.
 ولی جناب سلیمانی، برخی معتقدند روسیه به عنوان قدرت   .

دوم نظامی جهان چه نیازی به پهپادهای ایرانی دارد؟
به ســؤال مهمی اشاره کردید؛ چون پاسخ آن مکمل و مؤید 
تحلیل من اســت. من هم معتقدم روسیه به عنوان قدرت دوم 
نظامی جهــان نیازی به پهپادهــای ایرانی نــدارد؛ اما چرا این 
درخواســت را برای دریافت ســالح از ایران دارد؟! چرا روسیه 
به عنوان یک ابرقدرت جهانی که مهم ترین ســالح های نظامی 
و هسته ای را دارد؛ پیشرفته ترین جنگنده ها، ناوها، زیردریایی ها، 

موشــک ها و... را در اختیار دارد، تالشش در گرفتن پهپاد ایرانی 
است؟ روسیه ای که در مســئله فروش سامانه موشکی اس - 
۳۰۰ و دیگر تجهیزات نظامی به ما آن روش مشخص را در قبال 
جمهوری اسالمی ایران اجرا کرد، چرا امروز به پهپاد ایرانی نیاز 
دارد؟ چون این مســئله از ابعاد مختلف بــرای روس ها منافع 

جدی در پی خواهد داشت.
 چه منافعی؟  .

نخســت آنکه هزینه های جنگ اوکراین و آثار مخرب تداوم 
این جنگ برای روسیه کاهش پیدا می کند. این هزینه لزوما هزینه 
لجستیکی و نظامی نیست؛ چون پهپاد ایرانی توان کاهش هزینه 
روســیه در جنگ اوکراین را ندارد. اینجا تمرکــز روی کلیدواژه 
«هزینــه»، صرفا هزینه سیاســی و دیپلماتیک ایــن جنگ برای 
روس  هاســت. با کشاندن پای دیگر کشــورها به جنگ اوکراین، 
هزینه های آن بین کشــورها تقسیم می شــود. بنابراین روسیه با 
هدف تقســیم کردن هزینه ها با ایران، سعی دارد با مطرح کردن 
دریافــت پهپاد از ما پای تهــران را هم به جنگ بــا اوکراین باز 
کند؛ آن هم در شــرایطی که کشورهایی مانند چین و هندوستان 
با هوشــمندی دیپلماتیک و سیاســی از درگیرشــدن در جنگ 
اوکراین و حمایت از روســیه به شــکل جدی، مستقیم و آشکار 
خــودداری کرده و حتــی در مقاطعی تحریم هــای غرب علیه 
روسیه را به واســطه وقوع این جنگ اجرائی کرده اند. منفعت 
دیگر روس ها از درگیرکــردن ایران به احیای برجام بازمی گردد. 
اگر به هر دلیلی روســیه بتواند و موفق شــود ایران را در جنگ 
اوکراین درگیر کند، خود به خود گسل سیاسی و دیپلماتیک تهران 
با اروپا و به خصوص واشــنگتن تشــدید پیدا می کند و این مهم 
بدون شک می تواند مذاکرات احیای برجام را تحت الشعاع قرار 
دهــد؛ کما اینکه تاکنون همین جنگ اوکراین عمال احیای برجام 
و لغــو تحریم ها را به تعویق انداخته اســت. مســئله دیگر به 
تحوالت حوزه انرژی بازمی گردد. بعد از وقوع جنگ، اکنون یکی 
از اهرم های فشار جدی روسیه و شخص پوتین بر اروپا و آمریکا 
مسئله انرژی روسیه است. اخیرا مسکو قطع صادرات انرژی به 
اروپا را در دســتور کار قرار داده اســت. بنابراین پاییز و زمستان 
سردی برای قاره ســبز انتظار می رود. از این منظر روسیه سعی 
دارد نیــاز وافر غرب به تولید و صــادرات انرژی به خصوص در 
خاورمیانه و احیای ظرفیت ایران را به حاشیه بکشاند. در نتیجه 
خواهان آن اســت کــه از طریق برهم  زدن میــز مذاکرات، عدم 
احیای برجام و نهایتا عدم لغو تحریم ها، این مهم محقق شود. 
واقعیت آن است که ما کماکان شاهد بازی های مسکو هستیم؛ 
چون به نام تعمیر قطعات، دوره استراحت نیروگاه و مسائلی از 
این دست مرتب برای ما فهرستی از هزینه ها را مطرح می کند. 
در کنار آن ســوخت و پس مانده نیروگاه بوشهر را هم به روسیه 
منتقل می کنند. مضافا با تحریم های غرب علیه ایران همراهی 
می کننــد و نهایتا هم باز این ایران اســت که کمــاکان بدهکار 
روس هاســت. با این تفاسیر، متأسفانه ما شاهد سکوت معنادار 
مقامــات اجرائی ایــران در برابر این زیاده خواهــی و بازی های 
روسیه هستیم. برای توسعه و ارتقای کشور این سیاست خارجی 

و این میزان وابستگی به روسیه نمی تواند اثر گذار باشد.
 علی رغم نکات شما، حســین امیرعبداللهیان در گفت وگوی   .

تلفنی جمعه گذشــته خود با دیمیتری کولبــا، وزیر امور خارجه 
اوکراین، اتهامات جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی 
بر ارســال پهپاد ایرانی به روسیه برای به کارگیری در جنگ علیه 
اوکراین را رد کرد. با این حال شنبه هفته جاری مشاور امنیت ملی 
آمریکا در ادامه ادعاهــای جدید عنوان کرد روس ها تاکنون دو 
بار از یک پایگاه هوایی در کاشــان و پهپادهایی با قابلیت حمل 
موشک بازدید کرده اند؛ ادعایی که سی ان ان هم روی آن مانوری 
رســانه ای داد. با این شــرایط، حضرتعالی که سابقه کارداری 
سفارت ایران در کی یف را دارید تا چه اندازه این ادعا را نزدیک 

به واقعیت می دانید؟
ببینید اینجا مســئله به تکذیب یا تالش هــای ایران برای رد 
ادعای جیک ســالیوان در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه 
اوکراین باز نمی گردد، بلکه عنصر تعیین کننده به جریان ســازی 
رســانه ای آمریکایی ها باز می گردد که مطمئنا در پشت پرده آن 
هم روس ها قرار دارند. مسکو، چه هیئتی را برای خرید و بازدید 
از مرکز ساخت پهپاد در کاشان فرستاده باشد چه نه، با دامن زدن 
به این حواشــی،  آن هم هم زمان با سفر پوتین به ایران، به دنبال 
آن است در فضای رســانه ای و سیاسی این گونه تلقی شود که 
ایران مترصد ارســال و فروش پهپاد به روسیه و به کارگیری آن 

در جنگ اوکراین اســت. این از ترفندها و شــگردهای سیاسی و 
رســانه ای روسیه اســت که از قبل هم وجود داشت؛ چون اگر 
در پشت پرده این جریان سازی رسانه ای فقط آمریکایی ها بودند 
و خبری از روس ها نبود، قطعا ما شــاهد واکنش قاطع کرملین 
می بودیم، اما زمانی که این ادعاها با ســکوت روســیه در حال 
پیگیری اســت، نشــان می دهد مســکو اگر چه ظاهرا در پشت 
جریان ســازی جیک ســالیوان و ســی ان ان قرار ندارد، اما خود 
روسیه باعث به راه انداختن این فضای منفی و مخرب علیه ایران 
شده است تا به نحوی بتواند تهران را هم در جنگ اوکراین درگیر 

کند و پای ما را به این جنگ باز کند.
 در ســایه آنچه که عنوان کردید، اساسا برای پوتین حضور در   .

تهران با هدف شرکت در نشست سران محور آستانه هیچ ارزش 
محتوایی و متنی ای ندارد؟

در شــرایط کنونی به هیچ عنوان تمرکــز پوتین روی تحوالت 
جانبی نیســت. فعال تا اطالع ثانوی اولویت اول و آخر روســیه 
و شــخص پوتین فقط مدیریت جنگ اوکراین اســت. ببینید این 
جنگ، روســیه را در یک وضعیت به شــدت پیچیــده، بغرنج و 
مهم تــر از آن در یک بن بســت و ناتوانی سیاســی، دیپلماتیک، 
امنیتی، نظامی و دفاعی قرار داده است. به این معنا که تا پیش 
از وقــوع این جنگ (جنگ اوکرایــن)، خط قرمز روس ها حضور 
ناتو در کنار مرزهای روسیه بود. اتفاقا تا پیش از وقوع این جنگ 
هم، اوکراین یک مرز حائل بین روسیه و ناتو بود. اما بعد از وقوع 
جنگ اوکراین دیگر روسیه توانی برای اعمال تهدید در برابر خط 
قرمز خود یعنی حضور ناتو را در کنار مرزهای خود ندارد. مؤید 
و مبیــن این ناتوانی روس ها هم به حضور و عضویت رســمی 
فنالند و ســوئد به عنوان همسایگان روسیه در ناتو بازمی گردد. 
پوتین نمی تواند مشــابه جنگ اوکراین را در این دو کشور (سوئد 
و فنالنــد) اجرا کند. چراکه اوال با واکنش تند ناتو، اروپا و آمریکا 
همــراه خواهد بود. درثانــی کاهش توان نظامــی، اقتصادی، 
لجستیکی و دیپلماتیک روسیه به دلیل جنگ اوکراین این قدرت 
پاسخ گویی و تهدید را از مسکو گرفته است که بخواهد در برابر 
ناتو قد علم کند. حال در چنین شرایطی بدیهی است که پوتین 
اولویتی برای مسائل پیرامونی مانند سوریه و محور آستانه ندارد؛ 
نمی گویم که این مسئله (محور آستانه و تحوالت سوریه) برای 
روس ها به هیچ عنوان اهمیتی نــدارد، اما فعال در اولویت های 
اصلی مســکو قرار ندارد. اتفاقا به همین دلیل اســت که بعد 
از وقوع جنگ اوکراین و تداوم آن، روســیه به ناچار مجبور شده 
اســت خروج از ســوریه و دیگر مناطق مانند قفقاز را در دستور 
کار قــرار دهد. اگر به هر دلیلی تحوالت ســوریه برای روس ها 
اهمیت داشت و در اولویت های پوتین بود با وقوع جنگ اوکراین 
از این کشور (سوریه) خارج نمی شد. اما چون جنگ اوکراین در 
مجاورت مرزهای روسیه در حال جریان است و در کنار آن ناتو با 
تحرکات در سوئد و فنالند و احتماال دیگر کشورها عمال تمامیت 
ارضی روســیه را هدف قرار داده اســت، پوتیــن فرصتی برای 
رسیدگی به تحوالت سوریه و محور آستانه را ندارد؛ بنابراین باز 
هم تأکید می کنم پوتین به نام حضور در نشســت محور آستانه 
سعی دارد مدیریت مناسبات با ترکیه و ایران را در شرایط پس از 

جنگ اوکراین پیش بگیرد.
در بخشی از تحلیل خود به تالش پوتین برای مدیریت روابط   .

با ترکیه بعد از جنگ اوکراین در سایه سفر به ایران اشاره کردید. 
آیا واقعا ترکیه نیز مانند ایران برای مسکو   است؟

خیر. اتفاقا ترکیه نیز مانند چین و هندوستان با هوشمندی به 
نحوی رفتار کرده است که عمال استقالل سیاسی و دیپلماتیک 
آنکارا را در جنگ اوکراین شاهد بودیم و به دنبالش هوشمندی 
ترکیه برای تحقق منافع ملی به صورت کامل بروز و ظهور پیدا 
کرد. آنکارا ضمن حمایت دیپلماتیک و حتی فروش ســالح به 
اوکراین، روابط خود را با مســکو به نحوی ادامه داد که بتواند با 
برگزاری مذاکرات صلح در استانبول، امتیازاتی را از هر دو کشور 
روســیه و اوکراین بگیرد. این نشان می دهد که پوتین به نقش، 
جایگاه و نفوذ ترکیه در جنگ اوکراین نیاز دارد. به خصوص آنکه 
ترکیه یکی از قدرت های مهم در ناتو به شــمار می رود؛ بنابراین 
پوتین نیم نگاهی به روابط خود با ترکیه دارد تا رفتارهای ناتو را 
در قبال خود تعدیل کند. اما نکته اینجاســت که رئیس جمهور 
روسیه ســعی دارد برای همراهی ترکیه، امتیازاتی را در سوریه 
به اردوغان بدهد؛ بنابراین در نشست دوجانبه پوتین - اردوغان 
در تهران امکان دارد درخصوص مســائل این چنینی بحث هایی 

مطرح شود.

واکاوی اهداف و دالیل سفر پوتین به تهران در گفت وگو 
با سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان
مراقب باشیم پایمان
 به جنگ اوکراین باز نشود

عبدالرحمن فتح الهی: پس از سفر دیروز دوشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به ایران قرار 
است که امروز سه شنبه، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم وارد تهران شود تا در نشست سه جانبه 
سران محور آستانه برای رســیدگی به تحوالت سوریه شرکت کند؛ نشستی که پس از وقفه ای دو ساله از سر 
گرفته خواهد شــد. در این بین بسیاری از کارشناســان، تحلیلگران و ناظران امر معتقدند پس از وقوع جنگ 
اوکراین و تأثیرات جدی و مخرب تداوم و تشــدید این جنگ بر تحوالت خاورمیانه و دیگر مناسبات جهانی 
باید اهداف و دالیل دیگری را برای حضور رئیس جمهور روسیه در ایران متصور بود. از این رو نمی توان صرفا 
به حضور پوتین در نشســت سران محور آســتانه تمرکز کرد. پیرو نکته مذکور، «شرق» سعی کرده است در 
گفت وگو با افشار سلیمانی عالوه بر حضور در نشست سران آستانه دیگر اهداف و دالیلی که پای پوتین را به 
تهران باز کرده اســت، مورد واکاوی و کالبدشکافی قرار دهد. آنچه در ادامه می خوانید، ماحصل گپ و گفت 
با سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان، معاون و رئیس اداره اول مشترک المنافع وزارت امور خارجه، 
کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین و تحلیلگر ارشد مسائل روسیه درباره این مسائل است که 

در ادامه از نظر می گذرانید.

ادامه از صفحه اول

ســوم، با وجود تمرکز ســفر بر ایران، باید اذعان کرد اتفاق خاصی در این ســفر نیفتاد. 
بایدن در هر دو مقصد، بر پایبندی و اصرار آمریکا بر گزینه دیپلماســی برای بحران هسته ای 
ایران تأکید کرد. امری که به مذاق اســرائیل خوش نیامد و و این رژیم مواضع خود در اقدام 
نظامی علیه ایران را برای آنچه ممانعت از دستیابی به بمب اعالم می کند، تکرار کرد. «بله» 
بایدن برای گزینه نظامی در شــرایط شکســت دیپلماســی به نظرم بیشتر ناشی از مدیریت 
مصاحبه کننده در شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل بود. اعالم اینکه آمریکا اجازه نخواهد داد که 
ایران به ســالح اتمی دســت یابد در واقع تکرار موضع قبلی بود و نه چیزی بیشتر از آن. در 
سفر به عربستان نیز شاهد موضع تندی از سوی بایدن علیه کشورمان نبودیم. هرچند به نظر 
می رسد مذکرات امنیتی -نظامی ماه مارس شرم الشیخ با حضور اکثر کشورهای عرب خلیج 
فارس با اســرائیل با چراغ خاموش همچنان دنبال می شود، ولی کشورهای عرب در شرایط 
کنونی ترجیح می دهند از اقدامی علنی که باعث افزایش خصومت تهران شود، پرهیز کنند.

احیای برجام متأسفانه به بن بست رسیده و با اعالم علنی در اسرائیل مبنی بر اینکه ولو 
به قیمت شکست مذاکرات، آمریکا سپاه را از لیست گروه های تروریستی خارج نخواهد کرد، 
عمال مســئله ســپاه به موضوعی حیثیتی برای دو طرف تبدیل شد که سایه سنگینی بر دور 
جدید مذاکرات که امیرعبداللهیان از آن ســخن گفته، خواهد انداخت. تصور می کنم اصرار 
ایران بر این موضوع ناشی از دو برداشت (تحلیل) است که توانسته در ذهن تصمیم سازان 

کشور تأثیر بگذارد.
اول اینکه بخشــی از بدنه کشور معتقد اســت تهران بر این باور است کال گزینه نظامی 
از دستور کار آمریکا خارج شــده و دیگر گرفتارشدن آمریکا و غرب در بحران اوکراین است. 
براســاس این دو برداشت «سیاســت صبر و انتظار» در نهایت نتیجه داده و آمریکا و اروپا را 
به امتیازدادن وادار خواهد کرد. براساس این تحلیل ایران بر دو شرط «تضمین  عدم خروج» 
و «حذف ســپاه از فهرست سازمان های تروریستی» تأکید می کند و تصور بر این است که در 

مذاکرات می توان به «توافق بهتری» دست یافت.
فارغ از درســت یا ناصواب بودن چنین برداشتی، توسعه کشور مهم ترین «مغفول» این 
شرط بندی اســت. در شرایطی که کشورهای منطقه با بهره جستن از منابع داخلی، سرمایه 
خارجی و ائتالف سازی به سرعت درحال توسعه و تبدیل شدن به بازیگرانی تأثیرگذار هستند، 
ایران بیش از دو دهه است که گرفتار مناقشه هسته ای است. بحرانی که باعث ازدست دادن 
فرصت های احیانا تجدیدناپذیری است که می تواند مجددا ایران را به هژمون منطقه تبدیل 
کند. در یادداشــت هفته پیش به این نکته اشــاره کردم که ایران در صورت اتخاذ سیاست 
هوشــمندانه می تواند بر تصمیم کاخ سفید تأثیرگذار باشد. دســتیابی به توافق با ایران به 
همان دلیلی که اسرائیل با آن مخالف است و تغییر ریل خصومت به مذاکره با آمریکا یقینا 
می تواند ریل گذاری مســیر خالصی ایران از وضعیت کنونی و قرارگرفتن در مســیر توسعه 

باشد.

متن و حواشی سفر بایدن


