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مصطفی تاج زاده شش سال بعد از آزادی از زندان بار دیگر به 
اتهام اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب برای تشویش اذهان 
عمومی بازداشــت شد. فخرالسادات محتشــمی پور با تأیید این 
خبر اعالم کرد که زمان بازداشت همسرش در منزل نبوده است. 
بازداشــت تاج زاده با واکنش گسترده فعاالن سیاسی و رسانه ای 
همراه بوده اســت؛ به ویژه آنکه با بازداشت رسول اف و آل احمد 
نیز همراه شــده و نگرانی از موج جدیدی از بازداشــت ها ایجاد 
شده اســت. در همین زمینه علیرضا ســلیمانی، سردبیر سایت 
اصولگرای رجانیوز، در توییتی نوشت: « مصطفی تاج زاده آخرین 
نفر نخواهد بود». در روزهای گذشــته برای فائزه هاشــمی هم 
کیفرخواســت صادر شده است. تعداد دیگری از فعاالن سیاسی 

هم احضار شده اند.

 آیا به جز بازداشت راه دیگری نمانده؟
بــه گزارش خبــر آنالین، در واکنــش به بازداشــت تاج زاده، 
صادق زیباکالم هم در یادداشــتی با عنوان «آیا به جز بازداشــت 
راه دیگری نمانده؟» در صفحه تلگرامی خود نوشت: «بازداشت 
آقای تاج زاده و ســینماگران، آقایان «مصطفی آل احمد و محمد 
رســول اف»، روی دیگر به راه انداختن بگیــر و ببندهای حجاب 
اســت. از اصولگرایــان رادیــکال به جــز اعمال قــدرت، انتظار 
دیگری نمــی رود. آنان در مهار تورم، ایجاد اشــتغال، جلوگیری 
از گرانی، گســترش فقر، بی عدالتی و فساد، مسئله کم آبی کشور، 
حل بحــران مذاکرات هســته ای، بهبود رابطه با همســایگان و 
دنیا، همان قدر می توانند موفق بشــوند کــه در رفع ناامیدی در 
میان جوانان، کاهش ســرخوردگی تحصیل کرده های کشــور و 

ســایر مصیبت هایی که کشــور را گرفتار کرده. هنر آنان خالصه 
شــده در نشــان دادن قدرت. اما از چهره های دلسوز نظام انتظار 
اعتراض به سیاســت های انقالبــی تندروها مــی رود. از جناب 
ســید محمد خاتمــی، حجت االســالم علی اکبــر ناطق نــوری، 
غالمحسین کرباسچی، حسین مرعشــی و سایر دلسوزان نظام و 
کشــور انتظار می رود که سکوت شان را ادامه ندهند». به گزارش 
صبح ما جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران با اشــاره به بازداشــت 
سیدمصطفی تاج زاده گفته است: سیدمحمد خاتمی در تماسی 
با فخرالســادات محتشــمی پور، از این اتفاق اظهار تأسف کرده 
است. جبهه اصالحات ایران نیز در واکنش به بازداشت تاج زاده با 
صدور بیانیه ای خواستار آزادی مصطفی تاج زاده، فعال سیاسی 
اصالح طلب شــد. در بیانیه جبهه اصالحات ایران آمده اســت: 
آثار تحریم های ظالمانه آمریکا، سیاســت های نامناســب دولت 
و مجلــس و ضعف های فزاینده مدیریتی کشــور زندگی اکثریت 
مردم ایران را با مشــکالت حادی رو به رو کرده و به یک نارضایتی 
گسترده منجر شده است. در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: 
«بازداشت ناگهانی آقای سید مصطفی تاج زاده در یک روز تعطیل 
و با گسیل تعداد زیادی مأمور عجیب و حیرت انگیز است و موجب 
شد که مجمع عمومی جبهه اصالحات ایران جلسه فوق العاده 
برگزار کند و موضوع را مورد بررســی قرار دهد. هنوز مســئوالن 

مربوطه در این زمینه اطالع رسانی نکرده اند و دلیل بازداشت او، 
آن هم به این شکل، روشن نیست. همه می دانند که آقای تاج زاده 
اصالح طلبی است که همیشه بر قانون گرایی و خشونت پرهیزی 
تأکید داشــته و به آن پایبند بوده اســت». جبهه اصالحات ایران 
با اشاره به «فعالیت سیاســی فردی اصالح طلبانه» تاج زاده، او 
را «در زمره پرمخاطب ترین و اثرگذارترین اصالح طلبان» دانست 
و افــزود: گمان می رود همین جایگاه و صراحت و شــجاعت او 
در بیان نظــرات دلســوزانه و اعالم مواضع شــفاف و بی پیرایه 
موجب این برخورد با او شــده اســت. در پایان ایــن بیانیه آمده 
است: «از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهیم مطابق وعده ها 
و رویکردهای اعالمی خود این موضوع را بررسی کند، در صورت 
مداخله بی رویه ضابطان یا بی مباالتی اشخاص و مقامات قضائی 
در این مورد، پیگیری جزایی الزم را در دستور قرار دهد و روند آن 

را به اطالع افکار عمومی برساند».
 ماجرای بازداشت رسول اف و آل احمد

همچنین خبرگزاری ایرنا جمعه شب گذشته درباره بازداشت 
رســول اف و آل احمد نوشــت: «محمد رســول اف و مصطفی 
آل احمــد از مرتبطــان با ضد انقــالب که در بحبوحــه حادثه 
دلخراش متروپــل آبادان اقدام بــه التهاب آفرینی و برهم زدن 
امنیــت روانی جامعه کــرده بودند، با حکم دســتگاه قضائی 

بازداشت شــدند». این خبرگزاری دولتی در این باره نوشت: «این 
دو نفر مبادرت به تهیه بیانیه تحت عنوان جمعی از سینماگران 
و با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» کرده بودند. محمد رسول اف 
در ســال های گذشــته به خاطر اقدامات مخل امنیت ســابقه 
محکومیت قضائی داشــت که با سوء استفاده از رأفت اسالمی 
آزادانه مشغول فعالیت و فیلم ســازی بوده است». خبرگزاری 
فارس نیز در خبری مشابه، نوشت: «ماه گذشته محمد رسول اف 
و مصطفی آل احمد مبادرت به تهیه بیانیه تحت عنوان جمعی 
از ســینماگران و با عنوان «تفنگــت را زمین بگذار» کرده بودند. 
این بیانیه  که آشکارا لحنی براندازانه داشت، در فضای مجازی 
در قالب ترغیب به شکســتن امنیت ملی کشورمان منتشر شد، 
در نهایــت با اعالم برائت ۴۳ تــن از هنرمندانی همراه بوده که 
نام شــان به صورت غیرقانونی در فهرســت اعالمی درج شده 
بود». هشــتم خردادماه، جمعی از ســینماگران در بیانیه ای با 
عنوان «تفنگت را زمین بگذار» با اشــاره به اعتراضات آبادان در 
واکنش به فروریختن برج متروپل و دیگر اعتراضات، از نیروهای 
نظامی در برخــورد با معترضان فروریختن متروپل خواســتند 
ســالح های خود را بر زمین بگذارند. با توجــه به متن گزارش 
رســانه های دولتی این دو هنرمند به دلیــل تهیه و امضای این 

بیانیه بازداشت شده اند.

   بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند به همان اندازه که روابط ایران   .
و عربستان سعودی اهمیت دارد، ازسرگیری روابط تهران قاهره نیز 
مهم تلقی می شــود؛ چرا که مصر هم یکی از کشورهای کلیدی جهان 
عرب، خاورمیانه و دنیای اسالم است. حال به باور شما اساسا اهمیت 

احیای روابط ایران و مصر در چیست؟
 همان گونه که به درســتی عنوان کردید، مصــر یکی از مهم ترین 
کشــورهای خاورمیانه قلمداد می شــود؛ بنابراین بــه دلیل نفوذ و 
جایگاه سیاسی و تاریخی مصر، هرگونه تالشی برای ازسرگیری روابط 
تهران و قاهره هم مهم تلقی می شــود. بی شک مذاکره می تواند به 
کاهش برخی اختالف ها و رفع ســوءتفاهم های موجود و در نتیجه 
احیای روابط کمک کند. می دانیم که دو کشور درباره موارد مختلفی 
اختالف نظر دارند؛ مثل مســئله فلســطین یا روابــط جهان عرب با 
اســرائیل که به دلیل عدم ارتباط مســتقیم، امکانی برای درک بهتر 
نگرانی ها نبوده اســت. همچنین هر دو کشور از مشکالت مشترکی 
مانند شرایط فعلی منطقه، فعالیت گروه های تروریستی و بحران آب 
نگرانی دارند. در این مرحله، مذاکره برای آشــنایی با حساسیت ها و 
خطوط قرمز طرفین و نیز زمینه های احتمالی همسویی و همکاری 
مفید اســت. البته ناگفته نماند که جایــگاه قاهره به دالیل گوناگون 
در دو دهه اخیر نزول پیدا کرده اســت؛ یعنــی اگر مصر زمانی جزء 
کلیدی ترین بازیگران سیاسی، دیپلماتیک و نظامی خاورمیانه به شمار 
می رفت، جایگاه آن به دالیل مختلف کم رنگ شده و حتی در دوره ای 
صرفا در پرونده فلسطین حضور نه چندان فعالی داشت. با این حال، 
در دوران ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی اقدامات زیادی برای 
احیای منزلت پیشــین و افزایش قدرت اثرگذاری مصر صورت گرفته 
اســت. به عبارت دیگر، اگر مصر در دو دهه گذشته یکی از بازیگران 
کم فروغ و کم اثر پرونده های مهم منطقه خاورمیانه به شمار می آمد، 
تالش کرده است در قبال مسائل مختلف، به خصوص مسائل عربی، 
موضع گیری فعالــی را در پیش بگیرد و خود را به عنوان یک بازیگر 
مسئول، مؤثر و حذف ناشــدنی مطرح کند. امروزه شاهد آن هستیم 
که دستگاه دیپلماسی این کشور در قبال پرونده های مختلفی مانند 
تحوالت یمن، لبنان، لیبی، ســودان، سوریه و ایران فعاالنه اظهارنظر 
و موضع گیری می کند. همچنین باید به یاد داشــته باشیم این کشور 

مسائل مختلف جهان عرب را در یک چارچوب عربی دنبال می کند.
   منظور از چارچوب عربی چیست؟  .

مقصود آن اســت که قاهره ضمن آنکه می خواهد و می کوشد 
وزن و ســهم خود را در معادالت منطقه ای و جهانی افزایش دهد، 
خود را بخشــی از دنیای عرب و همراه با آن می داند و همواره نشان 
می دهــد که حساســیت ها و منافع دیگر کشــورهای عربی را درک 
و رعایت می کند؛ به ویژه مراقب اســت که به روابط اســتراتژیکش 
با عربســتان ســعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کویت خلل و 

آسیبی وارد نشود.
  اگر بخواهیم در یــک نگاه جدی تر به دالیل کاهش یا قطع روابط   .

تهران قاهره بپردازیم، آیا مسئله صرفا به اقدام خالد اسالمبولی برای 
ترور انور سادات محدود می شود؟ آیا این اتفاق گسل چهاردهه ای در 
روابط ایران و مصر را شکل داده است؟ چرا در زمان ریاست جمهوری 
محمد مرسی تحولی چشمگیر در ازســرگیری روابط دو طرف شکل 

نگرفت؟
بایــد این مهم را در نظر داشــت که اتفاقاتی ماننــد اقدام خالد 
اســالمبولی برای تــرور انور ســادات، رئیس جمهور پیشــین مصر، 
اکنون به تاریخ پیوســته و هر بار در ایران مطرح شــده، مثل پخش 
فیلم مستندی در سال ۱۳۸۷، صرفا برای تخریب روابط بوده است. 
درواقع، مســائل مهم تری در این زمینه اثرگذار بوده اند، به خصوص 
آنکه پرونده روابط اصوال در اختیار وزارت امور خارجه دو کشور نبوده 
است. این واقعیت را هم نباید فراموش کرد که اسرائیل برای اخالل 
در روابــط ایران و جهان عرب، به رغــم برنامه ها و تالش های مداوم 
ایران پس از پایان جنگ، همیشــه فعال بوده اســت. مضافا باید این 
مهــم را در نظر گرفت که منطقه در یک دهه اخیــر وارد دوره ای از 
تالطم کم ســابقه و بی اطمینانی شده است که بخشی از آن ناشی از 
تحوالت مربوط به نظام بین الملل است و بخش دیگری از آن متأثر از 

رویدادهای درون منطقه ای.

بنابراین با توجه به پیامدهای فراوان و اغلب پرفشــار ناشــی از 
دوره گذار، چه در ســطح نظام بین الملل و چه در سطح منطقه ای، 
بازیگران حاضر در خاورمیانه و شــمال آفریقا ســعی می کنند با در 
پیش گرفتن رفتارها، تصمیمات و واکنش هایی میزان اثر گذاری منفی 
و مخرب این تحوالت را بر منافع و امنیت ملی خود کاهش دهند و 
آنها را به نوعــی مدیریت و کنترل کنند. به معنای واقعی کلمه این 
کشورها سعی می کنند غافلگیر و دستخوش امواج تحوالت نشوند. 
حال کشــورهای منطقه از جمله ایران و مصر این ارزیابی و برآورد را 
دارند که در پی این تحوالت ناچارند با بهبود روابط با ســایر بازیگران 
مهم منطقه ای و ائتالف ســازی های جدید، فشــارهای ناشی از این 
امواج را کاهش دهند و مدیریت کنند. از طرف دیگر، هم ایران و هم 
مصر که با مشــکالت و بحران های جدی و گوناگونی به خصوص در 
حوزه معیشتی و اقتصادی روبه رو هستند، ناچارند رویه ای کم هزینه 
را در مسائل سیاست خارجی پیش گیرند. هرچند دالیل شکل گیری 
بحران های اقتصادی دو کشــور مختلف است؛ اما نتایج آن یکسان 
است؛ بنابراین طبیعی است که هر دو برای برون رفت از این وضعیت 
به دنبال بازارهای جدیدی در سطح منطقه و جهان باشند. به عنوان 
نمونه اقتصاد مصر به واسطه افزایش بهای نفت و اختالل در عرضه 
گندم اوکراین در ماه های اخیر آســیب زیادی دیده اســت. البته پیرو 
نکته قبلی باید گفت مصر احیای روابط با ایران را در همان چارچوب 
عربی می بیند. به همین دلیل مصر با اشــراف به تالش های تهران و 
ریاض برای کاهش ســوءتفاهم ها، اختالفات و تنش های فی مابین، 

مذاکره با تهران را مورد توجه قرار داده است.
  ســؤال مهم تری که ذهن من را درگیر کرده است، ناظر به تفاوت   .

عملکرد رئیس جمهوری فعلی مصر است. اگر عبدالفتاح السیسی را 
وامدار سیاست های حسنی مبارک بدانیم، چنان که در حوزه داخلی 
نعل به نعل رئیس جمهور اســبق عمل می کند، چرا به موازات ایجاد 
خفقان در داخل مصر نوعی گشایش روابط با ایران را برخالف سلف 

خود (حسنی مبارک) کلید زده است؟
این مهم ناشــی از نکته ای اســت که در سؤال قبلی به آن اشاره 
کردم. به هر حال اکنون شرایط پرتالطم و پرفشاری در منطقه و سطح 
جهان حاکم است که با یک سال گذشته هم قابل مقایسه نیست؛ چه 
برســد با یک یا دو دهه قبل. به هر حال شرایط منطقه ای و جهانی 
در دوره عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهــور فعلی مصر، به مراتب 
پیچیده تر و سیال تر از دوران حسنی مبارک است. ضمن اینکه شرایط 
دو کشور ایران و مصر هم یکسان نیست. نکته آخر آنکه باید بدانیم 
عبدالفتاح السیسی، عبدالفتاح السیسی است؛ یعنی نه حسنی مبارک 

است، نه انور سادات و نه جمال عبدالناصر.
  احیای روابط ایران و عربستان تا چه اندازه بر ازسرگیری مناسبات   .

تهران و قاهره اثرگذار است؛ چرا که در این سال ها مصر عمال در مسیر 
سیاست های عربستان سعودی گام برداشته است و بدون رضایت 

ریاض نمی تواند به فکر احیای روابط با ایران باشد.
ضمن اینکه باید جایگاه متمایز و مهم مصر را بشناسیم و بپذیریم، 
باید بدانیم برای هیچ کشــور عربی خوشایند نیست که درخصوص 
آن گفته شود شــما تابع و پیرو سایر کشورها هستید. البته عربستان 
ســعودی همواره تالش می کند به عنوان برادر بزرگ تر کشــورهای 
عربی منطقه عمل کند. به هر حال برخی از مهم ترین اماکن مقدس 
اسالم در عربستان وجود دارد و این کشور از توان اقتصادی زیادی نیز 
برخوردار است؛ پس منطقی اســت که بسیاری از کشورهای عربی 
منطقه برای تنظیــم روابط خود با تهران حساســیت های ریاض را 
هم در نظر بگیرند. شــاید این تعبیر دقیق تری برای پاســخ به سؤال 
شــما باشد که مصر برای از ســرگیری روابط با ایران، حساسیت های 
عربستان را به عنوان یک شریک استراتژیک درک کرده و آن را مدنظر 

قرار می دهد.
  ســیدابراهیم رئیسی شعار سیاســت خارجی دولت سیزدهم را   .

ارتقای مناســبات منطقه ای و بهبود روابط با همسایگان قرار داده 
اســت و به گفته خود در این مسیر هم عمل می کند. تا چه اندازه این 

نگاه می تواند به احیای روابط تهران - قاهره کمک کند؟
سیاست جمهوری اسالمی ایران برای بهبود روابط با همسایگان 
می تواند در پیشــبرد برخی از برنامه های تهــران جهت تنش زدایی 

در سیاســت خارجی مفید و مؤثر باشد. البته سیاست دولت جناب 
آقای رئیسی در ادامه سیاســت های رؤسای جمهور پیشین ایران از 
مرحوم آیت اهللا هاشمی رفسنجانی تا دکتر روحانی به شمار می رود. 
رویکرد بهبود روابــط با جهان عرب در دوره هــای آقایان خاتمی و 
احمدی نژاد هم دنبال می شــد؛ پس رویه دولت رئیســی در ارتقای 
روابط با همسایگان و کشورهای منطقه ای به یک معنا ادامه همان 
تنش زدایی پیشــین است؛ ولی آنچه شــرایط فعلی را قدری متمایز 
می کند، تحوالت بین المللی و منطقه ای است که نگرانی های عمیقی 
را پیش روی بازیگران منطقه خاورمیانه قرار داده اســت. بماند آنکه 
شرایط داخلی ایران هم به عنوان یک متغیر مهم باید مورد توجه قرار 
گیــرد. با این حال اگر گمان کنیم بهبود روابط با همســایگان، ضمن 
آنکه اهمیت بسیار زیادی دارد، می تواند تمام مشکالت و مسائل ایران 
از حــوزه اقتصادی گرفته تا حوزه سیاســت خارجی را کامال برطرف 
کند، شــاید انتظار و ارزیابی نابجایی باشد. به تعبیر دقیق تر، اگر فکر 
کنیم بهبود روابط با همســایگان، چه با عربستان و مصر و چه با هر 
کشور دیگری می تواند جای بهبود روابط ایران با قدرت های جهانی 
را بگیرد، کامال نادرست است. به هر حال بهبود روابط با همسایگان 
و تحقق دیپلماسی منطقه ای جایگاه خود را دارد و باید برای تأمین 
بخشــی از منافع ملی در دســتور کار قرار گیرد؛ اما نمی تواند نسخه 

جایگزینی برای مدیریت روابط و تعامل با قدرت های جهانی باشد.
  منظور مشخص شــما بهبود روابط با قدرت های جهانی احیای   .

برجام اســت؟ آیا آن گونه که مطرح است احیای برجام کاتالیزور در 
احیای روابط تهران - ریاض و نهایتا ازسرگیری مناسبات ایران و مصر 

خواهد بود؟
واقع امر آن اســت که پاسخ دقیق و مشخص به این سؤال شما 
به ســادگی میسر نیســت. به هر حال هرکدام از این مسائل جایگاه، 
تبعــات و آثار مثبت و منفی خود را به دنبــال دارد و به  طور طبیعی 
در ســایر حوزه ها هم اثرگذار است؛ بهبود روابط با کشورهای عربی 
و جلب اعتماد و اطمینان آنها بخشــی از مشکالت روابط و سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران را در منطقه خاورمیانه حل می کند 
و به دنبال آن بخشــی از فشارهای واردشده بر ایران را کاهش دهد، 
اما در عین حــال بهبود روابط ایران بــا قدرت های جهانی در قالب 
احیای برجام که به باورم ایران ناگزیر از پیگیری و تحقق آن اســت، 
به بهبود و ارتقای روابط ایــران با هم پیمانان قدرت های جهانی در 
منطقه خاورمیانه مانند عربســتان و مصر منجر می شود. به هرحال 
توافق نامه های ایران با کشــورهای مؤثر جهانی، ذیل هر نامی که به 
ایــن توافق نامه ها بدهیم، گویای جدیت و مســئولیت پذیری ایران و 

بازیگری نرمال آن خواهد بود.
  در این بین کشــوری که به عنوان میانجیگر در تالش برای احیای   .

روابط ایران و عربســتان و همچنین مناسبات تهران - قاهره است، 
عراق و شــخص مصطفی الکاظمی اســت. از نگاه شما این کشور و 
نخســت وزیر عراق تا چه حد از توان و پتانســیل الزم دیپلماتیک در 

جهت احیای روابط ایران با عربستان و مصر برخوردار است؟
مصطفــی الکاظمی و همــکاران او با هوشــمندی متوجه این 
واقعیت انکارنشدنی هســتند که کاهش بخش زیادی از مشکالت 
داخلی عراق، وابســته به بهبود روابط جمهوری اســالمی ایران با 
جهان عرب به خصوص عربســتان ســعودی است. در واقع بخشی 
از آثــار مخرب و منفــی رقابت  ایران و جهان عــرب در عراق بروز و 
ظهــور پیدا کرده اســت؛ به همین دلیل این کشــور از مدت ها پیش 
برای احیای روابط ایران و عربستان سعودی و کاهش تنش ها میان 
دوطرف پیشگام شــده است. البته می توان حدس زد که تالش های 
بغداد برای ازســرگیری روابط ایران و مصر نیــز در ادامه تالش های 
الکاظمی برای کاهش تنش بین ایران و عربســتان باشــد. همچنین 

یکی از نتایج مثبت بهبود روابط ایران و دنیای عرب به  ویژه عربستان 
سعودی، احیای جایگاه عراق و افزایش وزن سیاسی و دیپلماتیک آن 
کشور در سطح منطقه خواهد بود. همان طورکه می دانیم عراق حتی 
قبل از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ عمال قدرت اثرگذاری خود 
را در مسائل خاورمیانه از دست داده بود؛ بنابراین دولتمردان عراقی 
بی میل نیستند برای کاهش آثار مخرب رقابت نفس گیر ایران و جهان 
عرب در عراق و همچنیــن افزایش وزن خود در تحوالت منطقه ای 

هم که شده روابط تهران - ریاض در بغداد به نتیجه برسد.
دیپلماســی قاهره مبنی بر تالش هم زمان برای ازسرگیری روابط   .

با جمهوری اســالمی ایران در عین تکاپو ها برای گرم ترکردن روابط 
و مناســبات با تل آویو در عرصه های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، 
اقتصادی، تجاری و به خصوص دفاعــی و امنیتی را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
مصر نیز مانند بسیاری از کشورها سعی دارد برای حفظ و تحقق 
منافع ملی خود دیپلماســی چندالیه و متوازنی را در دستور کار قرار 
دهد، کمااینکه همه کشــورها در قالب سیاســت خارجی چندالیه و 
متوازن ســعی می کنند روابط و مناســبات خود را با همه کشورهای 
منطقه ای و جهانی برای کســب بیشــترین سود و تحقق منافع ملی 
پیش ببرند. امروزه قاهره در حال مدیریت مناسبات خود با آنکارا نیز 
هســت و اقداماتی را برای کاهش چالش های ناشــی از مناقشات و 
ناآرامی های لیبی و ســودان هم صورت داده اســت. در کنار آن باید 
خاطرنشــان کرد تالش مصر برای احیای روابط با ایران به معنای آن 
نیســت که قاهره بیش از حد الزم می خواهد یــا می تواند به تهران 
نزدیک شــود. حتی کشــور عراق که با میانجیگری و وســاطت خود 
ســعی در احیای روابط جمهوری اســالمی ایران با عربستان و مصر 
دارد، درنهایــت روابطش با تهران را در همان چارچوب عربی تنظیم 
می کنــد؛ یعنی به گونه ای کــه روابط با تهران موجب نگرانی ســایر 

کشورهای عربی نشود.
  چرا؟  .

به هرحال کشــورهای عربی مایل هســتند عراق را به عنوان یک 
کشــور مهم عربی همچنان حفظ کنند و مانع از آن شوند که بغداد 
بیش از یک حد مقرر به تهران نزدیک شــود. درواقع چنان که اشاره 
شد، دستگاه دیپلماسی مصر طی دوران ریاست جمهوری عبدالفتاح 
السیسی با اقدامات و ابتکارات الزم یک دیپلماسی چندوجهی را برای 
بهبود روابط با همــه بازیگران منطقه ای و جهانی در جهت تحقق 
منافع ملی اجرا کرده تا از این رهگذر فرصت های جدید اقتصادی و 

تجاری برای خود ایجاد کند.
  اتفاقا درباره نکاتی که عنوان کردید برخی از تحلیلگران معتقدند   .

که حتی اگر روابط ایران و عربســتان سعودی و همچنین مناسبات 
تهران - قاهره از سر گرفته شود، چندان مستحکم و پایدار نخواهد بود 
و امکان دارد در کوتاه مدت و نهایتا میان مدت دوباره به قطع مجدد 
روابط منجر شود؛ چراکه سطح منازعات و اختالف دیدگاه های تهران 
با جهان عرب به خصوص ریاض و قاهره به قدری شــدید است که 
عمال ایجاد روابط مستحکم دور از واقعیت است؟ شما این نگاه را تا 

چه اندازه درست می دانید؟
 این نگرانی بجاست، البته نه لزوما به خاطر اختالفات بلکه به این 
خاطر که امروزه روشــن شده است بازی با کارت ایران امتیازات زیادی 
دارد و بــه تعداد بازیگرانی که از شــرایط ایران به نفع خود اســتفاده 
می کنند، افزوده شده است. از سوی دیگر، باید دید که گروه های فشار 
به خصوص در داخل ایران تا چه اندازه می توانند برای کارشکنی روابط 
ایران و عربســتان ســعودی یا تهران - قاهره ورود پیدا کنند، هرچند 
نباید از نقش منفی اسرائیل هم غافل شد. چنانچه مهار اخالل آفرینی 
نیروهای افراطی داخلی و اسرائیل که همسو با هم عمل می کنند، در 

دستور کار قرار بگیرد، می توان بهانه جویی های طرف مقابل را کاهش 
داد. همچنین بایــد دید که در عمل طرفین، چه جمهوری اســالمی 
ایران و چه عربستان ســعودی، مصر یا هر کشور دیگری تا چه اندازه 
منافع و حساســیت های طرف مقابل را به خصوص در حوزه سیاسی، 
دیپلماتیک و امنیتی درک می کند و آن را در سیاست خارجی، رفتارها 
و مواضع مقامات خود می گنجاند؟ بنابراین جمهوری اســالمی ایران 
اگر می خواهد روابط پایداری را با عربســتان، مصر و دیگر کشــورهای 
عربی کلید بزند، باید به همان اندازه که نسبت به منافع و امنیت خود 
در خلیج فارس حســاس اســت بداند که قاهره، ریــاض و هر بازیگر 
عربی در منطقه هم به روابط سیاسی، نظامی و امنیتی خود در قالب 
روابــط راهبردی با آمریــکا اهمیت می دهد. اگر جمهوری اســالمی 
ایران و کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی و مصر بتوانند 
حساســیت های یکدیگر را درک کنند، می توان این امید را داشــت که 
روابط تهران با ریاض، قاهره و دیگر کشورهای عربی خاورمیانه روابطی 

جدی و اثربخش باشد.
  به گروه های فشار در داخل ایران و کارشکنی آنها در احیای روابط   .

ایران و عربســتان و تهران - قاهره اشاره کردید. با توجه به آنکه قطع 
روابط ایران با جهان عرب با محوریت ریــاض هم متأثر از اقدامات 
این طیف در به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران و کنسولگری 
این کشور در مشــهد بود و مهره های کلیدی این جریان در سال های 
اخیر بدون بازخواست، دادگاهی و محاکمه، حتی به پست هایی هم 
رسیده اند، نشان می دهد که گروه های فشار کماکان از توان الزم برای 
کارشکنی مجدد در روابط با عربســتان، مصر و... به مراتب بیشتر از 
دوران روحانی برخوردارند؛ تا جایی که بســیاری این باور را دارند که 
برخالف خواست دولت رئیســی برای ازسرگیری روابط با عربستان 
سعودی، ذیل نشست بغداد ما شاهد توهین ها و مواضع ضدسعودی 
در اســتادیوم آزادی و دیگر مراسم این طیف هستیم که مؤید وجود 
شکاف سیاسی در درون برای ازسرگیری روابط با عربستان سعودی 
است. حضرت عالی قائل به این شکاف هستید؟ در این فضای دوگانه 
توان دولت رئیســی برای احیای روابط با ریاض بیشتر است یا طیف 

رادیکال در ایران؟
در اینکه تالش دولت ها برای برقراری روابط با کشورهای خاصی 
مانند عربســتان و مصر مــورد انتقاد برخی شــخصیت ها، احزاب و 
گروه های سیاسی قرار بگیرد، نه تردیدی وجود دارد و نه فی نفسه امری 
منفی و مذموم تلقی می شود. طبیعی است که درخصوص شکل گیری 
و گسترش روابط با سایر کشورها به خصوص کشورهای کلیدی مانند 
عربستان سعودی شاهد طیف گسترده ای از نظرات متفاوت، متعدد و 
متضاد باشیم که باید امکان بروز و ظهور و بیان هم داشته باشند، اما در 
عین حال تمامی گروه های سیاسی رسمی و غیررسمی یا دارای عالیق 
سیاســی و ایدئولوژیک باید این نکته و درس را هم بیاموزند که روابط 
خارجی محل بروز اختالفات حزبی و مشاجره نیست؛ چراکه پای منافع 
ملی و امنیت ملی میان اســت، ازاین رو باید یک صدای واحد از داخل 
کشــور برای برقراری روابط با یک کشــور خاص شنیده شود تا جدیت 
ایران برای ازسرگیری روابط با کشوری مانند عربستان سعودی، مصر یا 
هر کشور دیگری باور شود. اتفاقا به دلیل همین وضعیت است که دیگر 
کشورها به این باور رسیده اند که جمهوری اسالمی در ازسرگیری روابط 
خود با منطقه جدی نیســت. امروزه روشن است که عرصه حساس 
و مهمی مانند دیپلماســی و سیاســت خارجی مهم تر از آن است که 
بازیچه منافع شــخصی و گروهی شود، کمااینکه دیوار سفارتخانه ها 
مکانــی برای بیان اختالفات و انتقادات نیســت. اگر برخی اقدامات و 
رویه های قبلی ادامه یابد، بی تردید احیای روابط با عربستان، مصر و... 

بی سرانجام خواهد بود.
  اما این نقد هم به ریاض و هم قاهره وارد است که چرا در دولت   .

روحانی که سیاست خارجی به مراتب منعطف تر را در دستور کار قرار 
داده بود و به هر دلیلی تمایل بسیار زیادتری نسبت به دولت رئیسی 
برای احیای روابط فی مابین داشت، این مهم در دستور کار عربستان 
و مصــر قرار نگرفت؟ آیا به این دلیل نیســت که دولت ســیزدهم 
همسویی بیشتری با سیستم دارد و از قدرت عمل بیشتری برخوردار 

است؟
روابــط ایران و جهان عرب پس از پیروزی انقالب فراز و فرودهای 
زیادی داشته و عوامل متعدد و متنوعی در این زمینه دخیل بوده که 
اغلب تحت کنترل دســتگاه دیپلماسی طرفین نبوده است. از جمله 
آثار این عوامل، دست کم در یک دهه اخیر، آن بوده است که روندی از 
تردید و بدگمانی متقابل شکل گرفته است. در عین حال، فکر می کنم 
عالوه بر این نکته که به آن اشــاره کردید و درســت به نظر می رسد، 
این مهم بیشــتر متأثر از مسائلی است که در ســؤال های قبل به آن 
اشاره کردم. به هر حال شدت و سرعت تحوالت منطقه ای و جهانی 
به تازگی به قدری تشدید شده است که حتی شرایط امسال خاورمیانه 
را نمی توان با شرایط سال گذشته مقایسه کرد. مضافا کشورهایی مانند 
عربســتان سعودی و مصر هم با دقت بسیار زیادی تحوالت و آرایش 
سیاســی و نیز توان و عملکرد دولت ها در ایران را رصد می کنند و بر 

اساس آن در جهت تنظیم روابط با جمهوری اسالمی رفتار می کنند.

مصطفی تاج زاده، رسول اف و آل احمد بازداشت شدند
بازداشت در تعطیالت
فعال رسانه ای اصولگرا: « مصطفی تاج زاده آخرین نفر نخواهد بود»

بررسی احتمال احیای روابط تهران – قاهره در گفت وگو با پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

هیچ ارتباطی نمی تواند جایگزین برجام شود
عبدالرحمن فتح الهی: اخیرا در محافل سیاسی و رسانه ای داخلی و منطقه ای اخباری مبنی بر تمایل مصر برای 
ازســرگیری روابط با جمهوری اسالمی ایران مطرح شده اســت؛ تا جایی که به ادعای روزنامه العربی جدید، 
مسئوالن بلندپایه دو کشور (ایران و مصر) به تازگی نشستی را در عمان برای بررسی این منظور (احیای روابط) 
برگزار کرده اند. به ادعای این نشــریه قطری و به نقل از منابع دیپلماتیک مصری، در ســایه تحرکات منطقه ای 
اخیر و در آستانه ســفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در هفته جاری، پیشرفت هایی جدی در 
روابط تهران و قاهره به وجود آمده است که در ادامه می تواند به احیای روابط دو طرف منجر شود. اما به واقع 
اهمیت روابط ایران و مصر برای دو کشــور و به خصوص ایران چیست؟ چه عواملی باعث کمای دیپلماتیک در 
مناسبات دو طرف در این سال ها شده اســت؟ آیا در شرایط کنونی، مصر بدون چراغ سبز و رضایت عربستان 
ســعودی توانی برای از سرگیری روابط با جمهوری اسالمی خواهد داشــت؟ پاسخ به سؤاالت و پرسش هایی 
از این دســت، محور گفت وگوی «شرق» با سیدعبداالمیر نبوی، پژوهشــگر ارشد در مرکز پژوهش های علمی و 

مطالعات استراتژیک خاورمیانه است که در ادامه می خوانید.


