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۱۶ خرداد ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۵

عبدالرحمن فتح الهی: از امروز دوشــنبه نشست فصلی شــورای حکام آغاز به کار می کند؛ 
نشستی که یکی از دستور کارهای مهمش به پرونده فعالیت های هسته ای ایران و احتمال 
صــدور قطع نامه علیه تهران، ذیل دو گزارش رافائل گروســی، مدیر کل آژانس و همچنین 
پیش نویس مشــترک ایاالت متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی اختصاص دارد. در این بین با 
انتشار دو گزارش دوشنبه گذشته آژانس و تالش واشنگتن، لندن،  پاریس و برلین برای تهیه 
پیش نویس شاهد تحرکات دیپلماتیک تهران از سفر باقری کنی به نروژ تا دو دور گفت وگوی 
تلفنی حســین امیرعبداللهیان با جوزف بورل هستیم. اینها عالوه بر آن است که سخنگوی 
دستگاه سیاست خارجی در واکنش های خود طی چند نوبت نسبت به تبعات هر گونه تالش 
برای صدور قطع نامه علیه ایران هشدار داده است. با این حال به نظر می رسد تمام دست وپا 
زدن های اسرائیل در ماه های اخیر برای شکست در مذاکرات وین به خروجی مدنظر تل آویو 
نزدیک شده است. خصوصا که در آستانه برگزاری نشست شورای حکام شاهد سفر مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به اســرائیل نیز بودیم. این سفر نشان می دهد نفتالی بنت تا 
آخرین ساعات برگزاری نشست شورای حکام دست از تحریک آژانس با اهرم تخریب ایران 
بر نمی دارد. اما وضعیت بحرانی در سرزمین های اشغالی که به اذعان صریح نخست وزیر 
اسرائیل در مرز فروپاشی کامل قرار دارد بی ارتباط با دور جدید تقابل تل آویو با تهران نیست. 
لذا ترور، خرابکاری، برگزاری رزمایش، تحریک آژانس، فشــار به اعضای شورای حکام و ...، 
چه با هدف برون رفت کابینه بنت از بحران داخلی باشد یا خیر نمی تواند سقوط کابینه اش 
و برگزاری پنجمین دوره انتخابات زودهنگام پارلمانی در اســرائیل را کم رنگ کند. البته که 
نباید هشــدار جدی و بدون تعارف شورای عالی امنیت ملی ایران را هم در قبال اسرائیل از 
نظر دور داشت. در کنار آن رفتارهای مخرب کشورهای حاشیه خلیج فارس با صدور بیانیه 
۱۱ خــرداد هم گامی در جهت تشــدید فضای ضدایرانی کنونی بود. به موازاتش بی شــک 
کارشــکنی های روســیه بعد از آغاز جنگ اوکراین با درخواست مستثناشدن روابط تهران – 

مســکو از تحریم های آمریکا نیز موتور مذاکرات را برای ۸۷ روز خاموش کرد که نتیجه آن 
قرارگرفتن ایران در آستانه صدور قطع نامه شورای حکام است. پیرو این نکته بی شک صدور 
قطع نامه بهترین فضا را برای سوء استفاده کرملین ایجاد خواهد کرد تا کماکان از اهرم فشار 
توقــف مذاکرات وین و پرونده فعالیت های هســته ای ایران به نفــع خود بهره برداری کند. 
ناگفته نماند در این شرایط نقش سه کشور اروپایی عضو برجام بیش از پیش پررنگ تر شده 
اســت چراکه در صورت صدور قطع نامه و واکنش قهرآمیز احتمالی تهران بیم فعال شدن 
مکانیســم ماشه توسط آلمان، فرانسه و انگلستان می رود. این در حالی است که تا پیش از 
این و در میانه های اســفند سال گذشته دیپلمات های اروپایی از فضای مثبت مذاکرات وین 
و دردســترس بودن توافق سخن می گفتند تا جایی که عکس یادگاری پایان مذاکرات را هم 
انداخته بودند. در این میان مطرح شدن خواسته های فرابرجامی از طرفین حاضر در مذاکره 
نیز عمال آن فضای مثبت مذاکرات و نزدیک بودن توافق را به بن بســتی سه ماهه کشاند که 
۲۰ اســفند۱۴۰۰/ ۱۱ مارس با توییت معروف جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا مبنی بر «لزوم توقف مذاکرات به دلیل عوامل خارجی» شروع شد. اما به واقع چه شد 
که طی ســه ماه گذشته آن فضای مثبت در وین به فضای ضدایرانی امروز رسید؟ پاسخ به 
این سؤال محوری، موضوع گفت وگوی «شرق» با تنی چند از سفرا، تحلیلگران و کارشناسان 
امر است تا هر یک از ابعاد و زوایای مختلف این مسئله را مورد بررسی و کالبدشکافی قرار 
دهند که در نهایت این ارزیابی به دست آید هر کدام از بازیگران فوق با چه اهدافی شرایط 
کنونــی را برای ایران رقم زدند که می تواند به صدور قطع نامه شــورای حکام آژانس علیه 
تهران منجر شــود؟ در ادامه سعی شده اســت واکنش احتمالی جمهوری اسالمی بعد از 
صدور قطع نامه، آثار مخرب و منفی آن بر کشــور، احتمال کشیده شــدن پرونده به شورای 
امنیت، فعال شــدن مکانیسم ماشه و ... نیز مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. در همین زمینه 

مطالب صفحه های ۳ و ۵ را هم بخوانید.

.  اخیرا شــاهد آن هســتیم که دولت بایدن و همچنین کنگره آمریکا دست به تغییرات 
معناداری در قبال جمهوری اســالمی زده اند. در کنار آن، اقدامات متعدد اســرائیل ضد 
امنیت ایران را نظاره گر هستیم. فشار کشورهای اروپایی، نقش مخرب آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و همچنین احتمال صدور قطع نامه از طرف شورای حکام هم که مطرح است. 
در این بین، کشــورهای حاشــیه خلیج فارس با اقدامات خود نظیر بیانیه ضد ایرانی ۱۱ 
خرداد شــورای همکاری، تا چه اندازه به این فضا دامن زده اند؟ آیا این بیانیه مکمل این 

فشارها علیه ایران بود؟
به نظر من برای تحلیل این شــرایط که چرا مجموعه این بازیگران به ســهم و اندازه 
خود باعث ایجاد فضای ضد ایرانی کنونی شــده اند، باید به عقب برگردیم. واقعیت امر 
این اســت که شیوه مذاکره دولت ســیزدهم در وین باعث فرسایشی شدن گفت وگوها و 
در نهایت بن بست کنونی شــد. به هرحال هرچه از زمان مذاکرات گذشت، بازیگران ضد 
برجام به خصوص اســرائیل با تالش های خود فشــارهای همه جانبه ای را از طریق سنا، 
جمهوری خواهــان و حتی بخشــی از دموکرات ها به دولت بایــدن وارد کردند. تحریک 
آژانس و شــورای حکام نیز که در دستور کار تل آویو بوده است؛ همچنان که شاهد سفر 
رافائل گروســی به اسرائیل هستیم. در کنار آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز تمایل 
چندانی به احیای برجام و لغو تحریم های ایران نداشــته و ندارند؛ کما اینکه بیانیه اخیر 
شورای همکاری خلیج فارس هم مؤید همین مسئله است. مجموعه این شرایط، تغییر 
رفتار دولت بایدن در قبال مذاکرات احیای برجام را به دنبال داشت؛ در حالی که استراتژی 
صحیح آن بود که نخســت هرچه ســریع تر مذاکرات به نتیجه برســد و از همه مهم تر 

مذاکرات در چارچوب برجام باشد.
  منظور شما مشخصا درخواست های فرابرجامی است؟  .

اینجا نباید انتقاد را فقط متوجه ایران کرد. به هر حال خواسته های فرابرجامی تهران و 
واشنگتن باعث ایجاد بن بست کنونی و نقش مخرب آژانس بین المللی انرژی اتمی شد 
و کار به جایی رسید که احتماال در نشست فصلی شورای حکام که از امروز آغاز می شود، 
قطع نامه ای علیه ایران صادر شــود. در صورتی که اگر دو طــرف به چارچوب مذاکرات 

وفادار می ماندند و در عین حال در کمترین زمان ممکن این توافق ها به نتیجه می رسید، 
بدون شــک شــاهد این وضعیت پیچیده و بغرنج نبودیم. حال به موازات تشدید فضای 
ضد ایرانی، برخی چالش ها در مناسبات واشنگتن با ریاض و ابوظبی با محوریت مسائل 
حقوق بشر از قتل خاشقجی تا جنگ یمن و ... در حال برطرف شدن است. این مهم قطعا 

به ضرر منافع ما در منطقه خواهد بود.
  چرا؟  .

چون شــاهد احیا و ارتقای جبهه تازه مشترکی علیه ایران هستیم که طی یک سال و 
نیمی که از عمر دولت بایدن می گذرد، به محاق رفته بود. به هر حال جو بایدن تا االن به 
عربستان سفر نکرده است؛ اما فضای ضد ایرانی کنونی باعث نزدیک شدن روابط ایاالت 

متحده به عربستان و امارات شده است.
  پس شــما معتقدید کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز سهم درخور توجهی در تشدید   .

فضای ضد ایرانی کنونی دارند؟
به هر حال با فرسایشی شــدن مذاکرات وین، تأخیر در حصــول توافق و احیای برجام 
وضعیتی شــکل گرفت که عالوه بر اسرائیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با تالش 
در جهت ترســیم چهره ای نامناســب از جمهوری اســالمی و دمیدن بر ایران هراســی، 
خواهان آن بودند که دولت بایدن را متقاعد به عدم احیای برجام و تقابل با تهران کنند؛ 
کما اینکه در دولت ترامپ نیز با ســرمایه گذاری های کالن و خرید اســلحه نقش مؤثری 
در ایران ســتیزی دولت سابق آمریکا داشتند. به واقع من معتقدم مشغول کردن سیاست 
خارجی ایران به برجام، مذاکرات هسته ای، خروج یا عدم خروج سپاه از لیست گروه های 

تروریستی و ... هدف بزرگ تری را دنبال می کند.
  چه هدفی؟  .

اینکه سیاســت خارجی ایران مشغول این مسائل شود تا توان و تمرکزی برای ارتقای 
مناســبات، رشد و توســعه تجارت بین المللی و مسائلی از این دســت شکل نگیرد. به 
همین دلیل بیانیه اخیر شــورای همکاری خلیج فارس نوعی زمینه ســازی برای صدور 
قطع نامه در شورای حکام بوده تا پرونده ایران به شورای امنیت بازگردد که با فعال شدن 

قطع نامه های پیشین، تهران در یک انزوای دیپلماتیک قرار بگیرد.
  با این اوصاف، چرا ریاض اصرار به ادامه نشست بغداد با هدف احیای روابط با ایران   .

دارد؟
من از ابتدا نسبت به نشست بغداد و اهداف پشت پرده عربستان خوش بین نبودم.

  به چه دلیل؟  .
چون سعودی ها با نشست بغداد به دنبال سرگرم کردن ایران هستند. در واقع ریاض 
یــک بــازی دوگانه را در قبال تهران پی گرفته اســت؛ از یک طرف با ایــران در بغداد به 
دنبال احیای روابط اســت و عالقه مند است هیئت های امنیتی را به هیئت های سیاسی 
و دیپلماتیــک بدل کند و از آن طرف تمام کارشــکنی ها و تالش ها برای تشــدید فضای 
ضد ایرانی را هم دارد. پس نشســت بغداد به معنای کنار گذاشتن سیاست ضدبرجامی 
عربســتان نیست. مسئله اینجاست که با توجه به شــرایط کنونی در عربستان، ریاض به 
سیاســت تنش صفر با همسایگان خود نیاز دارد تا دوران گذار حکومت از ملک سلمان 
به بن سلمان شکل بگیرد و هم زمان روابط خود را با آمریکا احیا کند. پس عربستان فعال 

دنبال بازی با کارت ایران به نام نشست بغداد و ادعای احیای روابط با تهران است.

.    به باور شما، اسرائیل در کنار کنگره آمریکا، کشورهای اروپایی، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و ... چه نقشی در رســیدن ایران به 
بن  بســت فعلی در آستانه برگزاری نشست شورای حکام و صدور قطع نامه احتمالی 

دارد؟
مهم ترین بازیگر یا مهم ترین و جدی ترین مخالف احیای برجام، اســرائیل است. 
اساسا اسرائیل به عنوان موتور محرکه جریان ضدبرجامی از سنای آمریکا و کنگره این 
کشــور گرفته تا کشورهای اروپایی، بازیگران حاشیه خلیج فارس، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و ... عمل کرده است. برای تأیید این گفته خود، کافی است به مجموعه 
اقدامات اســرائیل در چند هفته گذشــته نگاه کنیم. عالوه بر تکاپوهای دیپلماتیک 
تل آویو برای فشــار بر دولت بایدن و کشــورهای اروپایی، شاهد بودیم اسرائیل ترور 
شــهید حســن صیاد خدایی، حمله به برخی مراکز امنیتی و دفاعی کشور، برگزاری 
رزمایش بزرگ ارابه های آتشــین و اجرای مانور در کنار آب های قبرس با همراهی و 
همکاری آمریــکا را کلید زد که محوریت این مانورها ایجاد هماهنگی و آمادگی در 
برابر هرگونه اقدام نظامی ایران بود. اینها عالوه بر آن اســت که اســرائیل با ادعای 
خود درخصوص سرقت اسناد هسته ای از طرف تهران با هدف دور زدن نظارت های 
آژانس و همچنیــن تحریک آژانس بین المللی انرژی اتمی، ســعی کرد برگ برنده 
نهایی خود را با نشســت شورای حکام آژانس در جهت صدور قطع نامه علیه ایران 

به مرحله اجرا در آورد.
  پس ســفر رافائل گروسی به اسرائیل در آستانه برگزاری نشست شورای حکام به   .

همین دلیل بوده است؟
اسرائیل سعی دارد در کنار مجموعه اقدامات خود در چند روز مانده به برگزاری 
نشســت شــورای حکام، با دعوت از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اسناد 
ادعایی خود را علیه فعالیت های هسته ای ایران به رافائل گروسی نشان دهد تا وی 

را برای صدور قطع نامه علیه ایران مجاب کند.
  هدف از این مجموعه اقدامات و تحرکات اســرائیل در کشــاندن ایران به نقطه   .

بن بست چیست؟
به نظر من کشــاندن ایران به بن بست بیش از آنکه از سوی اسرائیل انجام شود، 

متأثر از سوء محاسبه ایران خواهد بود.
  چگونه؟  .

تل آویو با تمام این اقدامات از تحریک ســنا و دولــت بایدن تا اروپا، آژانس، ترور 
و خرابــکاری در ایران و تالش بــرای صدور قطع نامه در شــورای حکام و برگزاری 
مانور، ســعی می کند تهــران را به یک واکنش تند وادار کند تــا به دنبال آن فضای 
بین المللی رادیکال شــده و باعث ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران شــود که به 
موازات آن پرونده جمهوری اســالمی عالوه بر شــورای حکام، مستقیما به شورای 
امنیت کشیده شود. پس تکمیل کننده این سناریو اسرائیل، به ایران بازمی گردد. حال 
سؤال اینجاســت که آیا تهران مطابق با خواست تل آویو عمل خواهد کرد و بعد از 

صدور قطع نامه احتمالی در شورای حکام، دست به واکنش تند می زند یا خیر؟
  با این تفاسیر، سؤالی که باید پرسید این است که چرا نفتالی بنت برخالف ادعای   .

اولیه خود مبنی بر راهبرد مرگ ایران با هزاران ضربه چاقو به سمت ترور، خرابکاری، 
برگزاری رزمایش های بزرگ مانند ارابه های آتشــین و مانورهــای فرامرزی در کنار 
آب های قبرس، توســل به شورای حکام، فشــار و تحریک آژانس بین المللی انرژی 

اتمی و ... روی آورده است؟
هیچ کــدام از ایــن نکاتی که به آن اشــاره کردید لزوما به معنــای نادیده گرفتن 
دیگر ابعاد فعالیت های اســرائیل در برابر ایران نیســت. بلــه نفتالی بنت با آغاز به 
کار کابینــه اش عنوان کرد راهبرد مرگ با هــزاران ضربه چاقو را در قبال ایران پیش 
خواهد برد، اما این راهکار به معنای آن نیست که دیگر اقدامات اسرائیل مانند ترور، 
خرابکاری، برگزاری مانور، فشــار به آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحریک ســنا و 
کنگره یا برخی شانتاژ های رسانه ای سیاسی مانند ادعای سرقت اسناد آژانس توسط 
ایران و مســائلی از این دست را کنار خواهد گذاشــت. اتفاقا مجموعه این اقدامات 
و ســینرژی این اتفاقات در کنار همدیگر اســت که سبب شد شرایط کنونی به وجود 

آید. ضمن اینکه نباید وضعیت وخیم درون سرزمین های اشغالی را نادیده گرفت.
  وضعیت شکننده کابینه بنت ذیل گفته های چند روز پیش نخست وزیر اسرائیل تا   .

چه اندازه در بروز این رفتارهای تل آویو مؤثر بوده است؟
اتفاقا یکی از دالیلی که باعث شــده اســت بنت به موازات راهبرد مرگ ایران با 
هزاران ضربه چاقو، سایر اقدامات ضد امنیت جمهوری اسالمی را در دستور کار قرار 
دهد، به همین وضعیت شــکننده امنیتی و سیاســی در درون سرزمین های اشغالی 
باز  می گردد. به هرحال فشــار جریان اپوزیســیون با محوریت بنیامین نتانیاهو سبب 
شــده کابینه بنت در آستانه ســقوط و برگزاری پنجمین انتخابات زودهنگام کنست 
قرار گیرد؛ بنابراین بنت برای موازنه ســازی سیاســی در برابر این جریان و همچنین 
انحراف افکار عمومی صهیونیســت ها، همه این اقدامــات را در برابر ایران به طور 
هم زمان کلید زده اســت که به اصطالح کارنامه قابل دفاعی در برابر مخالفان خود 
داشته باشد. خاصه آنکه نخست وزیر سابق اسرائیل کابینه بنت را متهم به مماشات 
و انفعال در برابر ایران کرده اســت. در چنین شرایطی، صدور قطع نامه احتمالی در 

شورای حکام علیه ایران به نفتالی بنت کمک شایانی خواهد کرد.

شرق بررسی  کرد؛ شورای حکام از فردا کار خود را آغاز می کند
آیا تخاصم و اجماع علیه ایران می تواند به اهداف خود دست یابد

 ریل گذاری برای «ماشه»

کالبد شکافی نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس در صدور قطع نامه های احتمالی علیه ایران
 در گفت وگو با نصرت اهللا تاجیک،سفیر پیشین ایران در اردن و مشاور اسبق وزیر امور خارجه

بازی دوگانه ریاض
 با نشست بغداد  و   وین

بررسی نقش اسرائیل در احتمال صدور قطع نامه علیه ایران 
در گفت وگو با قاسم محبعلی، مدیر کل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه

هدف تل آویو از فشار به آژانس 
و شورای حکام، واداشتن تهران به واکنش تند است
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