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 بعد از نقش مخرب مســکو در بن بست وین، شــاهد حضور سرگئی الوروف در   .
صد و پنجاه و دومین نشســت وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس در ریاض بودیم که به صدور بیانیه ضد ایرانی چهارشــنبه گذشته منجر شد. 

به واقع کرملین بعد از جنک اوکراین چه دیدی نسبت به تهران دارد؟
روســیه چه قبل از جنگ اوکراین و چه بعد از آن، برجام را در تقابل با منافع و 
اهداف خود می بیند؛ کما اینکه ظریف هم در آن فایل صوتی عنوان کرد روس ها در 
زمان مذاکرات برجام چه کارشکنی هایی داشتند. در دوران مذاکرات وین نیز شاهد 
تداوم این کارشــکنی ها بودیم که در نهایت به این بن بست کشیده شد. روسیه بعد 
از جنگ اوکراین، هم به دلیل مســئله بازار انرژی و هم اهرم فشار پرونده فعالیت 
هسته ای سعی کرده است این مذاکرات به نتیجه نرسد. مضافا روسیه اکنون نقش 
مخرب خود را در ارزان فروشــی نفت به مشــتریان ایران مانند چینی ها نشان داده 
اســت؛ بنابراین حضور الوروف در نشســت وزرای امور خارجه شــورای همکاری 
خلیــج فارس که به آن بیانیه تند ضد ایرانی ختم شــد، نمی تواند چندان عجیب 
باشد. به هر حال مسکو از یک طرف تالش جدی دارد تا مانع از همراهی کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس با تحریم ها ضد روسیه و همچنین همکاری با اعضای اوپک 
در مدیریت بازار انرژی شــود و از طرف دیگر با برگزاری نشســت های مشــترک با 
شــورای همکاری خلیج فارس، روزنه ای برای خروج از انزوای سیاســی پیدا کند؛ 
بنابراین با ســکوت خود در برابر بیانیه این شورا، نوعی حمایت دوفاکتوی مسکو را 

از مواضع ضد ایرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان داد.

 اگر حضور وزیر امور خارجه روســیه در نشست شورای همکاری خلیج فارس به   .
دالیلی توجیه شود، چرا کرملین در برابر بیانیه ۱۱ خرداد سکوت کرد؟

چون روســیه با صدور این بیانیه چندان مخالف نبود. اساســا تداوم و تشــدید 
تنش ایران با ایاالت متحده آمریکا و نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس با محوریت 
عربســتان، فضای مطلوبی را برای بازیگری و بازی گردانی روسیه ایجاد می کند تا 
بتواند اهرم فشــار خود، هم در حوزه انرژی و هم در پرونده فعالیت های هسته ای 
ایــران را حفظ کند. از طرف دیگر، روســیه نفوذ خود را به طــور هم زمان در میان 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس حفظ خواهد کرد؛ چرا  که کرملین به هر دو طرف 
برای حفظ منافع خود در شرایط کنونی ناشی از جنگ اوکراین نیاز دارد. در ضمن 
نباید فراموش کرد که اگرچه سیاست نگاه به شرق با روی کار آمدن دولت رئیسی 
پررنگ تر شــد، اما روس ها چنیــن نگاهی به ایران ندارند و بر اســاس منافع خود 
با کارت جمهوری اســالمی چه در سیاســت منطقه ای و چه در سیاست جهانی 
برخورد می کنند. مؤید این مســئله به رفتارهای روسیه باز می گردد. از طرف دیگر، 
کافی است به سطح روابط تجاری روسیه و چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در مقایســه با ایران نگاه کنید؛ خود اعداد و ارقام گویای آن اســت که روســیه و 
چین چه کشوری را متحد اســتراتژیک خود می دانند! در این بین، اگرچه ما شاهد 
واکنش تند تهران در خصوص بیانیه شــورای همکاری خلیج فارس هســتیم، اما 
ایــران هیچ گونه اعتراضی به حضور الوروف در این نشســت و ســکوتش در برابر 

بیانیه این شورا از خود نشان نداد.

 با این تفاسیر واکنش روسیه در نشست فصلی شــورای حکام که از امروز آغاز   .
خواهد شد، نســبت به صدور قطع نامه احتمالی علیه ایران چه خواهد بود؟ چون 
این باور وجود دارد که به دلیل نیاز مســکو به تهران، روســیه مخالفت خود را با 

صدور این قطع نامه نشان خواهد داد؟
بــه همان دالیل درخصــوص حفظ دو اهرم بــازار انــرژی و همچنین پرونده 
فعالیت هــای هســته ای ایران، روســیه تمایل جــدی دارد که در شــورای حکام 
قطع نامه ای علیه تهران صادر شــود که به تشــدید تنش بین جمهوری اســالمی 
و آمریکا و به تبعش تداوم فشــار فعالیت هسته ای ایران بر جامعه جهانی منجر 

شود.

 ولی ذیل گفته های میخائیل اولیانوف و ســرگئی الوروف به نظر می رسد روسیه   .
مخالفت صریح و رسمی خود را با صدور قطع نامه نشان داده است؟

این یک بازی است.

 چطور؟  .
روســیه می داند با مخالفت خود یا چین نمی تواند مانع صدور قطع نامه علیه 
ایران شــود؛ بنابراین در ظاهر ژســت مخالف صدور قطع نامه علیه ایران را نشان 
می دهد، اما مطمئن باشــید صدور قطع نامه علیه ما و رفتارهای احیانا تند بعدی 
تهران، ایدئال ترین وضعیت برای منافع روسیه خواهد بود. این یک بازی دوسر برد 
برای روســیه است؛ چون مسکو برای مخالفت با قطع نامه شورای حکام قطعا به 
دنبال امتیازگیری از ایران اســت و از آن طرف صــدور قطع نامه، حتی با مخالفت 
مسکو، شــرایط اید ئالی را برای کرملین رقم خواهد زد؛ خصوصا که اتحادیه اروپا 
رســما تحریم ۹۰ درصدی خرید نفت از روسیه را پایان سال میالدی کلید زد. پس 
روسیه بدون شک متأثر از روابط خود با ایران عمل نمی کند، بلکه بر اساس منافع 
خــود در ســایه جنگ اوکراین، رفتارش را در قبال تهران و ســایر کشــورها تنظیم 

خواهد کرد.

 با توجه به پیش نویس مشترک سه کشــور اروپایی و آمریکا برای صدور قطع نامه   .
در نشست فصلی شورای حکام که از امروز دوشنبه شروع می شود، شما تا چه اندازه 

احتمال صدور قطع نامه را جدی می دانید؟
با درنظرگرفتن شــرایط کنونی مذاکرات و بن بســت تقریبا سه ماهه ای که در وین 
شکل گرفته و همچنین تشدید اختالفات و تعمیق گسل در نگاه تهران با واشنگتن و 

کشورهای اروپایی به نظر می رسد احتمال صدور قطع نامه علیه ایران جدی باشد.

 به چه دلیل؟  .
به دلیل آنکه آمریکا در این شرایط به این نتیجه رسیده است که رویکرد تهاجمی تر 
را برای ایجاد انعطاف در ایران اجرائی کند. به همین دلیل در هفته های اخیر ایاالت 
متحده رفتار و اساسا زبان دیپلماتیک خود را در قبال برجام و جمهوری اسالمی تغییر 
داده اســت؛ از فشــار به یونان برای مصادره محموله نفتی ایران گرفته تا اعمال دور 
جدیــد تحریم های اخیر در قبال فروش نفت یا تصمیم قاطع بایدن برای عدم خروج 
سپاه از لیســت گروه های تروریســتی. با توجه به این نکات می توان این گونه در نظر 
گرفت که تالش مشترک آمریکا و اروپایی ها برای صدور قطع نامه می تواند مکمل این 

اقدامات علیه ایران باشد.

 چرا واشنگتن دســت به تغییر موضع در قبال برجام و ایران زده است. پای فشار   .
کنگره در میان است یا تل آویو یا هر دو؟

اگرچه تالش های مخرب اســرائیل و همچنین فشارهای سنا باعث کشاندن ایران 
به این نقطه و بســتن دســت دولت بایدن در مذاکرات وین شــده اســت اما پارامتر 
اساســی به تعلل و تأخیر در حصول توافق بازمی گــردد. به هرحال باید پذیرفت که 
فرسایشی شــدن مذاکرات وین خواه ناخواه این شرایط را به دنبال خواهد داشت. من 
بارهــا در گفت وگوهای خود عنوان کرده ام که فرسایشی شــدن مذاکرات و به تأخیر 
انداختــن توافق قطعا تبعات خاص خود را دارد و وضعیت بغرنج و پیچیده، یکی از 
تبعات و نتیجه مستقیم فرسایشی شدن نشست وین و تأخیر در حصول توافق بود. به 
همین دلیل فضای مناسبی برای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مخالف با برجام 
شکل گرفت که بتوانند کارشــکنی های خود را داشته باشند. سینرژی این تحرکات و 
تالش های ضدبرجامی آنها نهایتا به نشست فصلی شورای حکام ختم شده است که 

احتماال صدور قطع نامه علیه ایران را در دستور کار خواهد داشت.

 اما به چه دلیلی شاهد رفتار مخرب آژانس هستیم؟  .
این هم از تبعات فرسایشی شــدن مذاکرات وین اســت. چون تا قبل از آن زمانی 
که مذاکرات در جریان بود و احتمال حصول توافق پررنگ به نظر می رســید، آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی و اعضای شــورای حکام همراهی مثبت و ســازنده خود را 
داشتند ولی وقتی که فرسایشی شدن مذاکرات به احتمال شکست گفت وگوها و عدم 
حصول توافق منجر شد، طبیعتا آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به عنوان اهرمی 
در راستای بازیگران مخرب ضدبرجام عمل می کند. به تبع آن اعضای شورای حکام 

آژانس نیز اکنون دیگر مالحظه ای برای صدور قطع نامه علیه ایران ندارند.

 با این تفاســیر واکنش تهران چه خواهد بود؟ چون با توجه به مواضع تند ســعید   .

خطیب زاده و حســین امیرعبداللهیان و همچنین برخی شــنیده ها در صورت صدور 
قطع نامه، تهران به ســمت غنی ســازی ۹۰ درصــد، خروج از NPT یا اســتفاده از 

سانتریفیوژهای پیشرفته تر در ابعاد گسترده تر و ... خواهد رفت؟
اگرچه واکنش های جدی را از ســوی وزارت امور خارجه شــاهد بودیم که کامال 
طبیعی اســت اما این واکنش ها راه حل و چاره کار نیســت. مــا باید پیش تر از اینکه 
وضعیــت ایران به این نقطه برســد، مذاکرات را زودتر به نتیجه می رســاندیم تا این 
شــرایط برای کشــور پیش نیاید. با این وجود من امیدوارم تهران به سمت اقداماتی 
مانند غنی سازی ۹۰ درصد، خروج از NPT، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر و ... 

نرود. البته آن احتمال هم وجود دارد.

 چرا؟  .
چون ایــران به خوبی می دانــد عاقبت ایــن واکنش ها رفتن پرونده به شــورای 
امنیت خواهد بود، آن هم در این وضعیت بحرانی که کشــور با مشــکالت عدیده ای 
دســت وپنجه نرم می کند و تقابل با اجماع جهانی دشوارتر است. بنابراین ایران بعد 
از صــدور قطع نامه احتماال ســعی خواهد کرد وضعیت را کنتــرل و مدیریت کند تا 
از تصاعد تنش جلوگیری شــود. به هرحال امیرعبداللهیان در گفت وگوهای مکرر با 
جوزف بورل در روزهای گذشته سعی کرده است از مواضع مثبت و از در دیپلماسی 

وارد شود.

 ولی این وضعیت یک بازی ســخت را برای ایران شــکل می دهد. اگر شاهد صدور   .
قطع نامه باشــیم و ایران واکنش نشــان دهد، احتمال کشیده شــدن پرونده ایران به 
شورای امنیت وجود دارد، اگر هم تهران از خود انفعال نشان ندهد، ضمن موضع برتر 

طرف مقابل شاهد واکنش جدی و گسترده جریان های رادیکال داخلی خواهیم بود؟
پرونده فعالیت های هســته ای و برجام جزء مقوالتی است که در حوزه اختیارات 
حاکمیتی قرار دارد؛ بنابراین شاید با سکوت در برابر قطع نامه احتمالی شورای حکام 
شاهد واکنش هایی در داخل باشیم اما این واکنش ها در حد همان موضع گیری های 
تند سیاســی – رسانه ای باقی خواهد ماند. اینجا پارامتر تعیین کننده نگاه و تشخیص 

مسئولین است، نه فشارهای جریان رادیکال.
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