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رسانه ها و تحلیل گران داخلی و خارجی نتایج سفر رئیس جمهور روسیه به ایران را کانون ارزیابی های خود قرار دادند
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گروه سیاسی
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تهران روز چهارشــنبه دهم آبان میزبان اجالس سه جانبه
جمهوری اسالمی ایران ،روسیه و جمهوری آذربایجان بود.
در این روز نشست های مهمی میان روسای جمهوری سه
کشور برگزار شد .همچنین روسای جمهوری آذربایجان و
روسیه هر یک به طور جداگانه با حضرت آیت ا ...خامنه ای
رهبر معظم انقالب اســامی دیدار کردند .تحلیل گران و
رسانه های داخلی و خارجی از همان لحظه شروع اجالس
سه جانبه تهران ،اخبار آن را به طور گسترده پوشش دادند
اما پــس از دیــدار رئیس جمهوری روســیه با رهبــر انقالب
این موضوع در صدر اخبار رسانه های مختلف به خصوص
منطقه قرار گرفت و تحلیل هایی در این زمینه منتشر شد.
در گزارش پیش رو به برخی از ابعاد و پیام های سفر پوتین به
تهران و مذاکرات مهم او در ایران به نقل از رسانه ها و تحلیل
گران داخلی و خارجی پرداخته شده است.
▪اهمیت اقتصادی و سیاسی سفر پوتین و علی اف به
تهران

در این باره دیپلماســی ایرانی در یادداشــتی به قلم ســید
احمد حســینی ،تحلیل گر مســائل بین المللی با اشاره به
ابعاد اقتصادی ســفر پوتین می نویســد :نقش محوری سه
کشور ایران ،آذربایجان و روســیه در تکمیل کریدور شمال
–جنوب  ،بسیار مهم و تعیین کننده است و می تواند تحولی
شــگرف در ارتباطات منطقه ای و فرامنطقــه ای ایجاد و نه
تنها سه کشور ،بلکه کشورهای پیرامونی و فرامنطقه ای را
به سوی خود جذب کند .برای ایران ،عملی شدن این پروژه
اقدامی برای بازگرداندن ظرفیت های اســتراتژیک است
که مجموعه غرب در  2.5دهه گذشــته به طــرق گوناگون
برای دور زدن ایران از راه گذرهای ارتباطی ،انتقال انرژی
و غیره ،طراحی و اقدام کرده اند.
در بخــش دوجانبه ایران و روســیه ،قرار اســت پــروژه های
مهمی در بخش هــای انرژی ،پیگیری خطــوط انتقال گاز،
نیروگاه هســته ای ،مســائل تجــاری و گمرکی ،تســهیالت
بانکی و بسیاری زمینه های دیگر عملیاتی شود .در صورت
عملیاتی شدن حتی بخشــی از این پروژه ها ،تحول مهمی
در روابط تهران -مســکو رخ داده اســت و فقدان همیشگی
پشتوانه اقتصادی برای روابط نزدیک سیاسی ،تا حدودی
مرتفع می شــود .نویســنده با اشــاره به ابعاد سیاســی سفر
رئیس جمهور روســیه به ایران تصریح می کند :این که ســه
کشــور در مســیر تعامل با یکدیگر قــرار گرفته انــد ،الگویی
برای همکاری های منطقه ای است که کشورها با تعامل با
یکدیگر می توانند مسائل خود را بدون تاثیرگذاری نیروهای
فرامنطقه ای حل کنند و این تاثیر زیادی بر کشورهای دیگر
این منطقــه دارد و روندهــای همگرایی را تقویــت می کند.

ایران و روسیه (پس از فروپاشــی) ،ثبات و استمرار منطقی
در روابط را در پیش گرفته اند که تحوالت پس از فروپاشی،
بحران چچن و تاجیکستان را شامل می شود و تا امروز ادامه
یافته اســت .دورنمای این همکاری ،بســیار روشــن است و
هر چه زمان می گذرد ،نگاه تهران و مســکو بر ظرفیت های
تکمیل کننده فیمابیــن افزایش می یابد هر چند ماشــین
تبلیغاتی غرب تالش می کند مانع این همگرایی شــود و بر
ذهنیت های تاریخی و کلیشه ای در دو طرف ایران و روسیه
تاکید و پافشاری کند .در شرایطی که ائتالف آمریکا و غرب با
کشورهای منطقه ای به شدت تاکتیکی و ابزاری و با شکست
های پی در پی همراه اســت ،ایران و روسیه مسیر منطبق با
روندهای منطقه ای را در پیش گرفته اند که جاذبه آن هر روز
بیشتر می شود .اکنون عالوه بر ترکیه که در موضوع سوریه
وارد این مدار شده است ،کشورهای دیگر نیز به تدریج به این
ظرفیت ها روی می آورند.

▪دور چهارم ریاست جمهوری پوتین؛ دوره ارتقای
همکاری ایران و روسیه به همکاری استراتژیک

در این باره حسن بهشتیپور ،کارشناس مسائل سیاسی-
امنیتــی در گفــت و گو بــا پایگاه خبــری تحلیلــی الوقت با
بیان این که «از دور ســوم ریاســتجمهوری پوتین یعنی از
اردیبهشــت  1391تا کنون روابط ایران و روسیه همواره
روبه گســترش بوده اســت» افزود :انتظار مــیرود در دور
بعدی ریاســت جمهوری احتمالی پوتین که از اردیبهشت
ماه  1397به عنوان دور چهارم آغاز خواهد شد ،این روابط
توسعه پیدا کند.
وی تصریح کــرد :ایــن احتمال زیاد اســت کــه در دور آتی
ریاســت جمهــوری پوتیــن ،همــکاری ایــران و روســیه به
همــکاری اســتراتژیک و راهبــردی ارتقا یابد و مناســبات
دوجانبه بسیار فراتر از مسائل مشترک منطقهای از جمله
در سوریه دنبال شود .در واقع اگرچه روابط تهران-مسکو
هم اکنون به مثابه شرکای استراتژیک است ،اما این روابط
هنوز به سطح کامال اســتراتژیک در همه زمینهها نرسیده
است .هرچند در دور چهارم ریاســت جمهوری پوتین این
انتظار میرود که همکاریهای اســتراتژیک دو کشــور به
ابعاد بیشتری تسری یابد.
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نگاه دیگران
مرز واقعی اصالحطلبان و اصولگرایانبا تحزب

در ســالهای اخیر در برهه حساســی مانند انتخابات ،اصالحطلبان نتوانســتند با
تکیه بر فعالیت حزبی ،پیروزی کســب کنند .اصالح طلبان هرچند ظاهرا بر تحزب
پا فشــاری میکنند و ســاختار جامعه مدنی مد نظرشــان بر پایه نظام حزبی شــکل
میگیرد ،ولی بهواقع در عمل برای ریشــه دواندن احزابشــان در بستر اجتماعی با
دشــواریهای جدی روبه رو هســتند که این مانع از ژرفا بخشــیدن بــه کار حزبی از
سوی آنها میشود.
م و بیش به آنها هم آسیبزده است و احزاب آنان
نخست آنکه فقدان فرهنگ تحزب ،ک 
نهایتا به احزاب روشنفکران با چهرههای سیاسی اندک و معدودی تبدیل میشود که
فراتر از حلقههای بسته روشنفکری با همان دلواپسی ها نیست.
دوم اینکه اساسا جریان اصالح طلب جریانی با خصلتهای انتلکتوئل است که هنوز
شعارهای انقالب فرانسه را اگرچه کمی غیر تئوریکتر و گاهی اسالمیزه شده ،مطرح
یکند.
م 
سوم اینکه آسیب جریانات روشنفکر گریبان گیر جریانات اصالح طلب هم شده است و
آن اینکه دایره نفوذ آنها در بدنه توده به شدت کم است .زیرا میان ادبیات و دغدغههای
آنان با تودههــای مذهبی فاصله زیادی وجــود دارد .به همین دلیــل آن ها به جای کار
اجتماعی ترجیح می دهند از برند چهره هایی که با توده ها پیوند احساسی برقرار کرده
اند ،استفاده کنند .اقدامی که رقبا را به سبب آن سرزنش می کردند ولی خودشان نیز
از همان روش های ابتدایی بهره می گیرند.
سوال اصلی اما درباره ادامه این روند این اســت که آیا در بلند مدت بازهم این شکل از
رای آوری برای اصالح طلبان ممکن خواهد بود؟ و آن ها با تکیه بر محبوبیت های فردی
به اهداف شان خواهند رسید؟
پاسخ این است که بله! در جامعه ما با فرهنگ فردی و احساسی این روش جواب خواهد
داد ،هر چند به فرهنگ سازی مدنی منجر نخواهد شد .این روش تاکنون بارها آزمایش
شــده و پاســخ مثبتی هم داشــته اســت ،پس باید اذعان کرد که از منظر عمل گرایانه،
اصالح طلبان از این رویکرد عبور نخواهند کرد.
در ســال های اخیر ما شــاهد این موضوع بوده ایم که جناح اصولگرا در روند جذبی از
تشکل های دانشجویی ،مساجد ،بســیج و  ...موفق تر عمل کردهاند تا اصالح طلبان.
شاید به نظر برسد با این موفقیت نســبی توان تشکیالتی اصولگرایان بیشتر از اصالح
طلبان اســت اما واقعیت این اســت که موفقیت نســبی اصولگرایان در ایجاد نوعی از
پیوندهای توده ای ،به منزله توان تشکیالتی آن ها نیست .بلکه عامل اصلی آن است که
میان باورهای توده ها و اصولگرایان به دلیل خصایل مذهبی نگرش شان شباهت وجود
دارد؛ بنابراین کشش پدید آمده محصول هم جهتی دیدگاه است ،نه توان تشکیالتی.
هر چند بر این باورم که اصولگرایان از این اشتراک ها هم نتوانستند به اندازه مناسب
بهره گیرند.
امیر محبیان /خبرآنالین

آخرین سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی
مطرح کرد

نتیجه ای به دنبال نخواهد داشــت .دومیــن پیام مهم این
سفر ،تاکید بر اهمیت توافق هسته ای و تعامل با جمهوری
اســامی به عنوان کشــوری اســت که بر خــاف آمریکا به
عهدهای خود پایبند اســت .پوتین خواســته اســت با این
ســفر ترامپ را مسئول شکســت توافق هســته ای معرفی
کند .همچنین به نوشته تارنمای البدیل ،زمان سفر رئیس
جمهوری روســیه به ایــران پیام های بســیاری بــرای کاخ
سفید دارد .مهم ترین پیام ها این است که مسکو و تهران در
شرایطی که آمریکا در حال تنش آفرینی علیه ایران است،
برای تقویت روابط اقتصادی ،سیاسی و نظامی تالش می
کنند .روزنامه «رای الیوم» چــاپ لندن و تارنمای «الفجر»
مصر و شــبکه خبری «روسیا الیوم» پیشــنهاد حضرت آیت
ا ...خامنه ای بــرای ادامه همکاری میان ایران و روســیه و
تالش برای منــزوی کردن آمریــکا را در کانــون توجه قرار
دادند .همچنین خبرگزاری رسمی کویت «کونا» و روزنامه
«البیان» امارات ،به دفاع روسیه از توافق هسته ای در برابر
تنش آفرینی های ترامپ پرداختند.

▪هر دو کشور از این روابط سود می برند

صحبت از بازی با کارت ها در روابط ایران و روســیه ،نباید
به مانعی برای توســعه روابط دو جانبه تبدیل شــود .هر دو
کشــور از این روابط ســود می برند و همگرایی این دو ،می
تواند به تضعیف و شکست ســناریوهای تهاجمی غرب در
منطقه بینجامد و این خود دســتاورد بزرگی است .در این
میان ،ایاالت متحده مهم ترین کشوری است که در تحوالت
منطقه ،هر روز از جایــگاه قبلی پایین تر می آیــد و این می
تواند در تثبیت نقش منطقه ای ایران بسیار مهم باشد.

▪روایت المانتیور از مذاکرات پوتین در تهران

در یکم نوامبر ،والدیمیــر پوتین ،رئیسجمهور روســیه در
زمینه دومین نشست سهجانبه دریای خزر روانه تهران شد و
در یک برنامه کاری فشرده با آیت ا ...خامنهای ،رهبر ایران،
رئیسجمهور حســن روحانی و رئیسجمهــور آذربایجان
الهام علیاف دیدار کرد .این ســومین دیدار پوتین از ایران
است و قبل از آن پوتین دو ماه بعد از شروع عملیات نظامی
روســیه در ســوریه ،در نوامبر  2015به تهران آمده بود .به
گزارش «تابناک»؛ ماکسیم سوچکوف ،تحلیل گر المانیتور
در مطلبی بیان کرد :هرچند این بار دیــدار پوتین از تهران
با محوریــت موضوع انــرژی بوده اســت ،ســخنان پوتین با
روحانی و آیتا ...خامنهای درباره منطقه و ســوریه بود که
توجه بسیاری از رسانهها و تحلیل گران را به خود جلب کرد.
سوچکوف در این مطلب به بیان همکاریهای اساسی ایران
و روســیه در موضوع بحران ســوریه پرداخته اســت و اشــاره
میکند که همکاری دو کشور به شــکلی بیسابقه در تاریخ
مدرن،برایهردوطرفدربعداطالعاتیوعملیاتیضروری
و اساسی بوده است .بااینحال اما روسیه و ایران بر سر برخی
مســائل در ســوریه و خاورمیانه از جمله ترکیب دولت آینده
سوریه ،نقش کردها در ســوریه ،سرنوشت بشار اسد و مانند
آن همــواره یک دیدگاه مشــترک نداشتهاند.ســوچکوف با
اشاره به برخی تفاوتهای نظری در راهبرد ایران و روسیه در
منطقهبیانمیکند:باتوجهبههمهاینهادربرخیبرهههای
زمانی،دوکشورنگراناینبودهاندکهاینمسائلبهاختالف
جــدی و شــکاف در همکاریهای ایــن دو بــا یکدیگر منجر
شود اما ســرانجام کف مطالبات دو کشور از یکدیگر همواره
مشخص بوده است :روسیه و ایران به یکدیگر نیاز دارند.

▪پیام های سفر پوتین به ایران از نگاه رسانه های عربی

سفر مهم پوتین به تهران در رسانه های عرب زبان بازتاب
داشــت و کانون توجه برخی از این رســانه ها بود .رســانه
هایــی کــه در تحلیل هــای خــود ،همــکاری و هماهنگی
ایران و روسیه در زمینه های مختلف سیاسی ،اقتصادی،
نظامی و امنیتی را دارای پیام هایی برای آمریکا دانستند.
به گزارش ایرنــا ،روزنامه های «البنــاء» و «االخبار» لبنان
با پوشــش اخبار ســفر پوتین به ایران ،به همــکاری تهران
و مســکو در بســیاری از عرصه ها به ویــژه در زمینه مبارزه
با تروریســم در ســوریه ،توجه کردنــد .به نوشــته روزنامه
البناء ،دیــدار پوتین بــا رهبری و رئیس جمهــوری ایران و
نشســت ســه جانبه ایران ،روســیه و آذربایجان در تهران،
بیانگــر ادامه همــکاری در زمینــه های نظامــی ،امنیتی،
سیاسی و اقتصادی برای تضمین پیروزی در سوریه است.
تارنماهای «العهد» لبنان و «البدیل» مصر نیز با اشــاره به
دیدار پوتین با حضرت آیت ا ...خامنه ای ،پیام های ســفر
پوتین به ایران را بررسی کردند.
▪العهد :نخستین پیام سفر پوتین به ایران ،مخالفت
روسیه با تحریم های آمریکا علیه سپاه است

به نوشــته تارنمــای العهد ،ســفر پوتیــن به ایــران با هدف
تقویت روابط میان هــم پیمانان صورت گرفت و این ســفر
به طور مســتقیم و غیر مســتقیم پیام های مهمــی دارد که
بیشتر آن پیام ها علیه واشنگتن است .نخستین پیام سفر
پوتین به ایران ،مخالفت روسیه با تحریم های آمریکا علیه
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی است .مسکو این تحریم
ها را غیر قانونی دانســته اســت که در زمینه سیاسی هیچ

▪روسیه در خاورمیانه؛ ضرورت شفافیت ،قاطعیت و
ائتالف سازی

از ســوی دیگر پایگاه خبری تحلیلی الوقت هــم در تحلیل
خود با بیان این که «اگرچه روسیه تا کنون در پرونده سوریه
 ،تقریب ًا عملکرد خوبی داشته است» نوشت :در عین حال
به ویژه در آینده پیش رو ،الزم است درباره منطقه ،سیاست
شفاف تری داشته باشد و احیان ًا برخی از نگرانی ها در این
باره را رفع کند .در ادامه این تحلیل آمده است« :آل سعود
علن ًا اعــام می کند که دنبال ســرنگونی نظــام جمهوری
اسالمی ایران است و در این زمینه گام بر می دارد .منطقه
پر از تضاد و تخاصم است .آرزوی همزیستی مسالمت آمیز
فقط یک آرزوســت و با وجود شــیطنت های غرب و عوامل
منطقه ای آن ها ،راه بــه جایی نمی برد .روســیه در چنین
فضایــی تمایل دارد با همــه طرف ها به طور نســبی تعامل
داشته باشد اما مهم ترین مشکل در این رویکرد ،مربوط به
مسئله اعتماد است.
چنان چه مقامــات روس ،در نهایت ،سیاســت شــفافی را
دنبال نکنند ،طبیعی است که کشورهای دیگر نمی توانند
درباره توسعه روابط و همکاری های خود با آن ،تصمیمات
اساســی و راهبردی بگیرند .اعتماد ســازی دو بعد دارد :
یکی بعد نظری و اعــام اراده و تصمیــم دوم بعد عملی که
مهم ترین وجه در این مقوله اســت .اعتماد سازی نیازمند
اثبات در عمل و بنا بر این به طور نســبی زمان بر و مستلزم
حوصله اســت .همچنیــن مالحظه منافــع و مصالح طرف
های دیگر ،مهم ترین عنصر اعتماد بخــش در یک ائتالف
اســت .به طور طبیعی یک بازیگر زمانی وارد یک ائتالف و
اتحاد می شود و در آن باقی می ماند که منافع حاصل از آن
را بیش از منافع حاصل از دیگر گزینه ها ببیند».

سردار سالمی:سپاه روحی توزیع شده دربطن جامعه ایران و پیشمرگ ملت است
امروز در ایران عطسه ای شود ،آمریکا تغییر می کند

ایســنا -جانشــین فرمانــده ســپاه پاســداران
انقالب اســامی بــا بیــان این کــه مرزهــای ایران
نفوذناپذیرتریــن مرزهــای عالــم و محیــط داخلی
میهــن اســامی امنتریــن در جهان اســت ،گفت:
گزینه نظامی حتی به ذهن مقامات آمریکایی خطور
نمی کند زیــرا می دانند هر جنــگ جدید در منطقه
محو کامــل رژیم صهیونیســتی را به دنبــال خواهد
داشت .وی همچنین تاکید کرد :زمان آن که آمریکا
عطسه کند ،جهان توفانی شود سرآمده است .امروز
در ایران عطســه ای شــود ،آمریــکا تغییر مــی کند.
به گزارش ایسنا ،ســردار حسین ســامی امروز در
مراســم بزرگداشــت روز  13آبان در حــرم حضرت
معصومه(س) با بیان این که در ســی و نهمین سال
حرکت بعثــت گونه انقالب اســامی ،ملــت بزرگ
ایران بالنده تر ،نیرومندتر و پرافتخارتر از هر زمانی
علیه مظهــر اســتکبار یعنی آمریــکا فریــاد میزند،
گفت :آمریــکای آن روز بی بدیل تریــن قدرت تاریخ
بشربودکهحتیتصورمواجهباآندرخیالهاخطور
نمی کرد و اشغال سفارت آمریکا در آن ایام نشان از

همچنینبابیاناینکهاگرجنگجدیدیدرمنطقه
رخ دهد نیروها و سیاست های آمریکایی باید منطقه
را ترک کنند ،افزود :کنار گذاشتن گزینه نظامی در
دستور کار آمریکا قرار دارد.
▪سپاه ،روحی توزیع شده در بطن جامعه ایران
و پیشمرگ ملت است

غلبه ای شگفت بر یک امپراتوری داشت.جانشین
فرمانده ســپاه افزود :در عصر تهدیدهای بزرگ که
 360درجه محیط پیرامونی کشور را ناامنی احاطه

کرده اســت ،ما در ایمنی و امنیت و در عین توانایی
زندگیمیکنیموبهتکیهگاهامنیت،آزادی،آرامش
وعزتمسلمانانعالمتبدیلشدهایم.سردارسالمی

وی با بیان این که «تصور این که جمهوری اســامی
قدرت بازدارنده خود را کنار بگذارد رویایی کودکانه
است» ادامه داد :آمریکایی ها امروز سپاه پاسداران را
نقطه تمرکز خود قرار داده اند؛ این یک توطئه است
برای این که ملت ایران را از ســپاه جــدا کنند و ملت
را در مقابل ســپاه قرار دهند؛ آن ها نمی دانند سپاه
نیرویی محصور در پادگان نیست بلکه روحی توزیع
شــده در بطن جامعه ایران و پیشــمرگ ملت است؛
آمریکایی ها بدانند ملت و ســپاه یکی هســتند.وی
افزود :زمان آن که آمریکا عطسه کند ،جهان توفانی
شود سرآمده اســت .امروز در ایران عطسه ای شود،
آمریکا تغییر می کند.

هفته نامه ویک منتشر کرد

بررسی ادعاهای ترامپ درباره ایران توسط سایت «سنجش واقعیت آمریکایی»
رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه جاری میالدی از
تایید تعهد ایران به برجام خودداری کرد و درها را
برای کنگره باز گذاشــت تا درباره برقراری مجدد
تحریم ها علیه ایران تصمیم گیری کنند .به عنوان
بخشی از توافق نامه هســته ای سال  ،2015بین
ایــران ،آمریــکا و پنج کشــور دیگر ،ایــران موافقت
کرد که ذخایر مواد هســته ای خود را کاهش دهد
و دسترســی ناظــران بیــن المللی به ســایت های
نظامــی اش را تضمین کند در عــوض تحریم های
اقتصادی لغو شــود .دراین باره لس آنجلس تایمز
گزارش داد« :ترامپ ،مخالف شدید توافق ،اعالم
کرده کــه تهران تعهــدات خــود را بــرآورده نکرده
اســت .این قضاوتی اســت کــه تعــدادی از قانون
گذاران محافظــه کار نیز بــه آن اعتقــاد دارند .اما
بســیاری دیگر از جمله مقامات ارشد کابینه ،اکثر
دیپلمات های اتحادیه اروپا و سازمان ملل مخالف
او هستند و معتقدند که توافق به خوبی در حال کار
است ».چه کسی حق دارد؟
ترامپ چه گفت؟
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رئیس جمهــور آمریــکا ایــران را به «چندیــن مورد
تخلف» از قــرارداد متهم کــرد .این ادعاها شــامل
تخلــف در آب ســنگین مجاز مــورد اســتفاده برای
خنــک کــردن راکتورهــای هســته ای و تعــداد
ســانتریفیوژهای پیشــرفته مجــاز براســاس مفاد
قرارداد بــود .عالوه بر ایــن ،ترامپ اعــام کرد که

«بازرسان بین المللی دسترسی کامل برای انجام
بارزسی را ندارند ».او در سخنرانی  13اکتبر (24
مهر) خود در کاخ ســفید گفــت« :مقامــات ایرانی
و رهبران نظامــی ،بارها اعالم کرده انــد که اجازه
بازرسی از ســایت های نظامی را نمی دهند حتی
اگر جامعه بین المللی به این ســایت هــا و فعالیت
های آن به عنوان بخشــی از برنامه مخفیانه سالح
هسته ای مشکوک باشند».
تهران چه می گوید؟

مقامات ایران مدت هاســت اعالم می کنند که در
کنار این توافق ایســتاده انــد .در عرض چنددقیقه
پس از ســخنرانی ترامپ ،حســن روحانی همتای
ایرانــی او در تلویزیــون دولتــی ایــران بــرای انکار
ادعاهای ترامپ ظاهر شد .روحانی گفت« :آن چه
امشب شنیدیم تکرار همان اتهامات و توهین های
بی اساس است که در طول40سال گذشته شنیده
ایم ».آیت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم ایران نیز گفت
که «دادن پاســخ حرف هــای بی ادبانه و خشــونت
آمیز رئیس جمهور آمریکا وقت تلف کردن است».
حقایق چیست؟

سایت سنجش واقعیت آمریکایی «حقایق سیاسی»
نوشــت« :کســب اطالعــات دقیــق تــر و محرمانه
تــر مربــوط بــه فعالیــت هــای هســته ای ایــران با
محدودیــت بســیاری مواجه اســت اما مهــم ترین
مسئله مربوط به ایران کنار گذاشتن موادی است

که برای ساخت سریع سالح هسته ای استفاده می
شود ».براســاس گزارش های اخیر سازمان دیده
بان هســته ای ســازمان ملل و آژانس بیــن المللی
انرژی اتمی ،ایران شرایط قرارداد را رعایت کرده
اســت .بلومبرگ گزارش می دهــد« :بازدیدهای
آژانس بین المللی انرژی اتمی ،نظارت های از راه
دور ،بخش های مهر و موم شــده و تصاویر ماهواره
ای ،نشــان می دهد که ایــران در انطبــاق کامل با
توافق نامه هســته ای اســت .هشــت گزارش این
چنینی از ژانویه  2016تهیه شــده است ».ذخایر
اورانیوم روی  88.4کیلوگرم تاریخ  21آگوســت
ایستاده اســت و بســیار پایین تر از محدوده 300
کیلوگرمی تعیین شــده در قرارداد برجام اســت.
بلومبرگ اضافه می کند« :تعداد سانتریفیوژهای
مجاز نیــز کمتــر از حد تعییــن شــده  5060عدد
اســت ».اگر چه ترامپ درباره افزایش آب سنگین
حق دارد اما این افزایش کمتر از یک درصد مقدار
تعیین شــده در قــرارداد اســت .داریــل کیمبال،
مدیر اجرایی ســازمان کنترل اسلحه ،موضوع آب
ســنگین را «نقصی جزئی» دانســته و خاطر نشان
می کند کــه ایران هم اکنــون راکتور آب ســنگین
در اختیار ندارد .به عبــارت دیگر از نظر علمی این
موضوع اساسا مطرح نیست زیرا آب سنگین بیش
از حد ،ایران را به سمت ســاخت یک سالح هسته
ای هدایت نمی کند .همچنین آژانس مخالف این

ادعای ترامپ اســت که بازرســان از دسترســی به
سایت ها محروم شــده اند .یوکیانو آمانو ،مدیرکل
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ســخنرانی
ترامپ گفت« :آژانس به تمام مکان هایی که برای
بازدید نیاز داشت دسترســی پیدا کرد .هم اکنون
ایران دقیق ترین نظارت های جهان درباره مسائل
هسته ای را پشت سر می گذارد».
چه کسی حق دارد؟

بازرسان هیچ مدرکی برای تایید ادعاهای ترامپ
ندارندوایرانمرتکبتخلفیعمدهدرمعاملههسته
ای نشده اســت .نقص فنی جزئی مانند مسئله آب
سنگین نیز اصالح شده است.
منبع :هفته نامه ویک/ترجمه :دیپلماسی ایران

کریدور شمال  -جنوب برگ برنده تهران
در نشست  3جانبه

تحوالت و روندهایی که در منطقه قفقاز جنوبی و در عرصه
بین المللی پس از نشست باکو صورت گرفته است ،نشان
داد که مثلث جمهوری آذربایجان – ایران – روسیه یک مدل
همکاری ضروری و موثر یک گام موفقیت آمیز ژئوپولیتیکی
بوده اســت .هشتم اوت ســال گذشــته میالدی ()۲۰۱۶
روسای جمهور سه کشور همسایه ایران ،روسیه و جمهوری
آذربایجان در باکو ،پایتخت جمهوری آذربایجان ،یک طرح
جدید ژئوپولیتیکــی را راه اندازی کردنــد و پایه یک فرمت
همکاری منطقه ای جدید را فراهــم کردند .همان طور که
در آن زمان ذکر شد ،این یک رویداد تاریخی و به معنای باز
کردن یک صفحه جدید در همکاری ســه کشور است .دور
دوم این نشست سه جانبه ،چهارشــنبه هفته گذشته (اول
نوامبر  )۲۰۱۷در تهران با حضور الهام علی اف ،والدیمیر
پوتین و حسن روحانی برگزار شد .این خود نشانگر آن است
که فرمت مذکور گامی تاکتیکی نبوده و سران هر سه کشور
برای ادامه و توســعه این فرمت که از اهمیت بین المللی و
ظرفیت زیادی برخوردار اســت ،اراده سیاسی برای به ثمر
رسیدن اهدافی چون ایجاد کریدور شمال – جنوب ،مسائل
حقوقی ،اقتصادی و همچنین زیست محیطی دریای خرز،
مباحث سیاسی – امنیتی و غیره دارند .در این باره نعمت
ا ...ایزدی ،آخرین سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی و
اولین سفیر کشورمان در روسیه ،گفت و گویی با دیپلماسی
ایرانی داشته است که خالصه آن را در ادامه می خوانید.
* زمانی که دو ،سه یا چند کشور در سطح سران ارتباطات
خود را گســترش می دهند و تصمیماتی که در این نشست
ها گرفته می شود  ،به تضمین و تایید امضای روسای جمهور
کشورها می رسد ،بدین معناست که اراده قوی برای ارتباط
میان این کشورها و به موازات آن ،جدیت در پیگیری اهداف
آن نشست وجود دارد  .کمتر اتفاق می افتد که سران چند
کشــور در یک نشســت به توافقاتی ســازنده دســت یابند؛
بنابراین این نشســت ســه جانبــه کــه دور دوم آن در تهران
برگزار شد ،بسیار مثبت ارزیابی می شود.
* نشســت ســه جانبه و ارتباط در سطح ســران این حسن
را در بــر دارد کــه تصمیمــات حاصــل از مذاکــره ضمانت
اجرایی پیدا می کننــد .بنابراین با این مکانیــزم می توان
کشوری مانند آذربایجان را بیش از پیش متعهد به رعایت
اصول زیست محیطی دریای خزر کرد و نه تنها در خصوص
بحــث آلودگــی اســتخراج نفتــی ،که حتــی دربــاره دیگر
شاخص های زیست محیطی دریای خزر ،چه شامل منابع
زیرسطحی و رو سطحی آلودگی ،هم باکو و حتی ایروان و
عشق آباد را مقید کرد.
* در جنــوب و غرب آســیا با نگاهــی به کشــورهایی مانند
هند و پاکســتان و بــه ویژه هند کــه اکنون در شــرایط ایده
آل اقتصادی به ســر می برد ،می تواند مشوق خوبی برای
شرکت و حضور پررنگ دهلی نو در این کریدور باشد .زیرا
از یک ســو هند محصــوالت و کاالهایی دارد که به شــدت
تمایل به عرضه آن در بازارهای جهانی دارد و هم به دنبال
مســیری اســت که بتواند با صرف کمترین هزینه واردات
خود را داشته باشــد؛ بنابراین بزرگ ترین ویژگی کریدور
شمال – جنوب کوتاه کردن زمان حمل و نقل کاالهاست،
به گونــه ای که شــاید در ابتدای این طرح شــکل گیری آن
مستلزم صرف هزینه های مالی و متعاقب آن بار اقتصادی
برای این سه کشــور باشــد اما با توجه به مسیر استراتژیک
این کریدور و کوتاه کردن فاصله زمانی حمل ونقل کاال که
حتی میتواند تا نصف کاهش یابد ،به ویژه برای کاالهایی
که به ناچار باید مسیر طوالنی را در دریا طی کنند ،چنین
فرصتی برای کشورهای جنوب غربی ،غرب ،شرق و جنوب
شــرقی ،چه به لحاظ واردات کاال و چه بــه لحاظ صادرات
آن ،بسیار مناسب اســت .بنابراین برنامه ریزی که طی دو
نشست صورت گرفته حاکی از آن اســت که کاالهایی که
باید با ســرعت بیشتری به دســت مصرف کننده برسد ،در
اولویت انتقال این کریدور قرار گرفته است که در این زمینه
و طی دو نشست گذشته ،برخی از زیرساخت های آن مهیا
شده است و بخشی دیگر از آن نیاز به فرصت برای تکمیل
دارد .پس اگر در آینده جدیت سه کشور در سایه نشست سه
جانبه به ایجاد کریدور شمال – جنوب منجر شود ،می تواند
برگ برنده ای برای تهــران به عنوان عامل واســط و نقطه
عطف این کریدور در مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه ای
باشد؛ زیرا این کریدور فرصت های متعدد مالی و سیاسی
را در مناسبات بین المللی برای تهران ایجاد خواهد کرد.
* طبیعتا چنین نشســت هایــی می تواند خألهای ناشــی
از تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا را در خصوص روســیه
بر سر مسئله شــبه جزیره کریمه تعدیل کند .از سوی دیگر
هر کشــوری در مقاطعی ممکن اســت دچار بحران هایی
در مناســبات دیپلماتیکــی شــود .از این رو طبیعی اســت
که این کشــورها به دنبال راه حل هایی برای خروج از این
بحران ها باشند .البته اگر قرار باشــد روسیه هم اکنون به
واســطه مشــکالت خود با اروپا و آمریکا بر ســر مسئله شبه
جزیره کریمه به فکر پرکردن این خأل با افزایش همکاری با
آذربایجان و ایران باشــد اما زمانی که مشکالت حل شد از
این روابط اســتنکاف کند ،قطعا به مصلحت هیچ کشوری
به خصوص ایران نخواهد بود.
* قطعا این نشســت ها مــی تواند پل ارتباطــی خوبی برای
ارتباط تهران با منطقه قفقاز باشــد و نیز یقینــا می تواند در
حکم نقطه عطف این روابط خود را نشــان دهد .من اشــاره
کردم که سه کشور در منطقه حرف های مهمی برای گفتن
دارند که بعضا اهدافی را برای خود ترســیم کــرده اند و اگر
منفعتیرابرایخودتعریفنکردهاندقطعاازتعریفدیگران
نهایت اســتفاده را بــرده انــد .بنابراین دخالــت در این نوع
مباحث و طرح نظرات و دیدگاه هــای آنان می تواند در حل
مسائل و ایجاد آینده بهتر منطقه کمک کند ،به شرط این که
دیدگاه ها از یک سو منطقی باشد و از سوی دیگر منطبق بر
واقعیات منطقه شکل بگیرد و درعین حال از زیاده خواهی
به دور باشد .بنابراین در سایه چنین همکاری ،منطقه قفقاز
می تواند برای تهران سرشار از منافع مالی و سیاسی باشد.
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