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رابطه تهران -مسکو از پیش و پس از نهضت مشروطه تا امروز ،ظاهرا نزدیکتر از همیشه شده است

یادداشت

از «قوام» و «استالین» تا «روحانی» و «پوتین»

خفت سیستماتیک

هرمز شریفیان

روزنامهنگار

میکند که بانکها و شرکتهای کوچک روسی این
آمادگــی رادارند که ایــران را در دور زدن تحریمها
کمــک کنند و خودشــان نیز در چنین پروســهای
منفعت زیادی ببرند.
«عالوه بر نفوذ روســیه در روابط بینالملل ،طبق
گزارشــی از ســوی بانک جهانی اقتصاد روسیه در
شــرایط بازیابی ثبات قــرار دارد و تا ســال 2020
وضعیــت اقتصــاد داخلی روســیه فراوان اســت».
اما این کارشناس معتقد اســت که در ایران ،عدهای
نیــز نگاهی به غرب دارنــد .او میگوید یک نگاه این
اســت که کشــورهایی چون روســیه قادر به ایفای

نقش مهمــی در عرصه بینالمللی نیســتند و ایران
برای اینکه بتواند بــه مقابله با تحریمها بپردازد باید
با کشــورهای غربــی وارد تعامل و گفتوگو شــود.
بااینحال ،مهدی مطهرنیا ،کارشناس امور بینالملل
در گفتوگو با ایرنا معتقد اســت در شرایط فعلی که
مسکو خود را شریک استراتژیک تهران مینامد افکار
عمومی توقع دارد روسیه در مقابل تحریمهای آمریکا
حمایت کامل از ایران داشته باشد.
دستاورد فرستاده ویژه
والیتــی بعــد از دیــدار بــا والدیمیــر پوتیــن،
رئیسجمهوری روسیه از سرمایهگذاری  50میلیارد

استقبال از قوام در هنگام سفر به مسکو

ایرنا| خــروج آمریکا از توافق هســته ای
در آستانه سومین ســالروز امضای آن خشت
دیگری است که این بار ترامپ رئیس جمهور
این کشور بر روی دیوار بی اعتمادی ایرانیان به
آمریکا قرار داد.
ســه ســال پیش در چنیــن روزی توافق
هستهای بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه 5+1
شامل چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلیس،آمریکا و
آلمان منعقد شد .توافقی که قرار بود به دوازده
سال مناقشه و تنش ساختگی در روابط ایران و
غرب پایان دهد .با این حال امروز و در سومین
سالروز امضای این توافق ظاهرا بازهم به خانه
اول بازگشته ایم .ترامپ اردیبهشت ماه امسال
باالخره از توافق خارج شد و تحریم های هسته
ای علیــه ایران را بازگردانــد و دور تازه ای از
تنش در مناسبات تهران -واشنگتن آغاز شد.
اتحاد نانوشــته جریانات تندرو ایران و
آمریکا
اینکه چرا آمریکا از برجام خارج شد؛ سوالی
اســت که کمتر در فضای رســانه ای ایران به
این موضوع پرداخته شــده اســت .طبق این
توافــق ایــران محدودیت هایــی را برای رفع
نگرانــی های جامعه جهانــی در فعالیت های
هســته ای خود مــی پذیرفــت و در مقابل
تحریم هایی که از ســوی اتحادیــه اروپایی،
آمریکا و شــورای امنیت ســازمان ملل متحد
علیه ایران وضع شــده بود برچیده می شــد.
رئیس جمهــوری از این توافــق تحت عنوان
معامله بــرد -برد یاد می کرد که در آن منافع
همه طرف ها در نظر گرفته شــده اســت .با
این حال مذاکرات هســته ای ایــران و 5+1
و توافــق منتهی به آن مخالفان سرســختی

دالری روسها درزمینهٔ نفتی ایران خبر داده اســت.
ســرمایهگذاریای که به گفته والیتی  4میلیارد دالر
آن بهزودی با یکی از شــرکتهای مهم نفتی روسی
عملیاتــی میشــود و در ادامه روابط نفتــی ایران و
روسیه تا ســقف  50میلیارد دالر ادامه پیدا میکند.
بااینوجود ،وزیر انرژی روسیه اعالم کرده که کشورش
قرارداد تهاتــر نفت در برابر کاال با ایران را بررســی
میکند .همین باعث شده امیدها به روابط با روسیه
با تردید روبهرو شود.
پیشازایــن نیــز روسهــا برخی تعهــدات خود
را در روزهــای تحریم انجــام ندادنــد .از علم آنکه
ســالها قبل از برجام حاضر نشــدند سامانه موشک
دفاعــیای  300را باوجوداینکه ایــران هزینه آن را
پرداخت کرده بــود ،تحویل تهــران دهند .مقامات
روس میگفتند ایران تحریم اســت .حــاال نیز این
نگرانــی شــکلگرفته که مبــادا روسها بــه بهانه
تحریمهای آمریکا علیه ایــران از تعهدات خود برای
گســترش روابط اســتراتژیک عقبنشــینی کنند.
روابط استراتژیک ایران
مطهرنیــا در گفتوگــو با ایرنا با تأکیــد بر اینکه
«مســکو نباید حمایتــش از ایران را مشــروط و در
چارچــوب قواعــد بینالمللی تعریف کنــد» ،روابط
تهران-مســکو در دوران و دیدارهــای متعــدد
روســای جمهــور دو کشــور را یــادآور میشــود.
این در حالی اســت که طی ســالهای اخیر نهتنها
روســای جمهوری دو کشــور دیدارهــای متعددی
داشــتهاند بلکه روابــط نظامی به حدی رســید که
برای نخســتین بار بعد از پیروزی انقالب اســامی
یک کشــور خارجــی (روســیه) از پایــگاه نظامی
ایــران بــرای یک حملــه هوایــی اســتفاده کرد.
مطهرنیــا نیز دراینباره میگویــد« :افکار عمومی با

تحلیلی از شرایط جهان ،سه سال پس از توافق هسته ای؛
هــم در ایــران و هــم در آمریــکا داشــت.
عالوه بر این عربســتان و اسرائیل هم در تمام
این سال ها علیه این توافق کارشکنی کردند.
در نهایــت اتحاد نانوشــته جریانــات تندرو
در ایــران و آمریکا و مخالفت های مســتمر
اسرائیل،عربســتان و امارات از ســوی دیگر و
روحیات و شــخصیت منحصر به فرد ترامپ و
اصرار وی بر مخالفت با سیاســتهای اوباما در
نهایــت منجر به خروج آمریکا از برجام شــد
و ایــن توافق را در معرض فروپاشــی قرار داد.
لزوم شکل گیری اجماع نخبگان
طبیعی است درهر کنش سیاسی فرصتها
و البتــه چالش هایی وجــود دارد.بهره مندی
از ایــن فرصت ها و عبــور از چالش ها منوط
به شــکل گیری اجماع بین نخبگان اســت.
امروز جریانی معتقد است کشور از فرصت ایجاد
شده به واسطه برجام برای گشایش بین المللی
استفاده نکرد و طیف دیگر هم بر این باور است
سه سال فرصت کشور برای استفاده از ظرفیت
های داخلی از دســت رفت .در واقع امروز هر
دو طیف اصلی در کشــور از دو زاویه متفاوت
دربــاره یک موضوع به اجماع رســیده اند و«
آن هم فرصتی است که از دست رفته است».
در تمام سه سالی که از انعقاد توافق هسته ای
ایران و  5+1گذشت مخالفان دولت لحظه ای در
انتقاد از این توافق کوتاهی نکردند؛ زمانی صرف
این شد که «هیچ آدم عاقلی نمی آید در ایران
سرمایه گذاری کند» .زمانی گفتند «پس چرا
نیامدند» و امروز با برجسته کردن اخبار خروج

تندروها در یک صف

شــرکت های بزرگ بین المللی چون توتال و
زیمنس و ایرباس و ده ها شرکت دیگر که در
این مدت فعالیت خــود را در ایران آغاز کرده
بودند می گویند«:پس چرا رفتند و نماندند».
دیپلماسی مشارکتی
ماهیــت ســیال روابط بین الملــل؛ جهان
امــروز بــا جهان ســه ســال قبل بــه کلی
تغییــر کرده است.بســیاری از کارگــزاران و

شــخصیت های دخیل در مذاکرات و امضای
توافق هســته ای امــروز با رهبــران دیگری
جایگزین شــده اند .برجســته ترین این افراد
ترامپ اســت که جایگزین اوباما شده است.
اگــر اوباما معتقــد به چند جانبــه گرایی در
عرصه بین الملل و بهره گیری از دیپلماســی
مشارکتی بود ،ترامپ نه تنها نیازی به همراهی
کســی با آمریکا نمی بیند بلکه شمشــیر را
بــرای متحدان خود هم از رو بســته و جنگ
تجــاری را هم با رقبایی همچون چین و هم با
متحدانی همچون کانادا و اروپا کلید زده است.
وجهه آمریکای ترامپ بــا خروج از توافقهایی
چــون پیمــان آب و هوایی کیوتــو و پیمان
اقلیمــی پاریس ،یونســکو ،شــورای حقوق
بشــر و و احتماال ســازمان جهانــی تجارت
بیــش از پیــش خدشــه دار شــده اســت.
امروز به لطــف برجام پرونده «پــی ام دی»
(ابعــاد احتمالی نظامــی برنامه هســته ای
ایــران) که زیربنای اتهام زنی هــا علیه ایران
بــود مختومــه شــده و آژانس بیــن المللی
انــرژی اتمــی حداقل یــازده بــار پایبندی
ایــران به تعهدات خود را اعالم کرده اســت.
گذشته از اینها چنانکه گفته شد سیاستهای
ترامــپ زمینه ســاز بروز اختالفــات عمیقی
بیــن آمریکا بــا متحدانش شــده اســت.
مذاکرات درباره بسته پیشنهادی اروپا
واقع امر این اســت نگاه ها در ایران نسبت به
عملکرد تروئیکای اروپایی با شــک و تردیدهایی
همراه اســت؛ چه رهبران اروپایی قبل از خروج

مسکو در هوای آلوده

افکار عمومی ایران منتظر اقدام و مشارکت عملی
روسهــا در روزگار جدید برجام بدون آمریکاســت.
همسایهای که تعهد شــراکت خود با ایران را قبل از
روی کار آمدن ترامپ داده بود و این بار امید است که
برای تحقق شراکت ،وارد عمل شود.
گســترش روابــط اســتراتژیک ،پیام شــرکتی
بود کــه تهران و مســکو پیــش از شــروع بحران
تحریمهــای جدید ،مخابره کردند .حــاال که دونالد
ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا قصــد کرده یکتنه
علــم تحریــم و فشــار را علیه ایــران بلنــد کند،
بســیاری بر این باورند که حــال فرصت به نمایش
گذاشــتن روابط اســتراتژیک ایران و روسیه است.
شعیب بهمن ،کارشناس امور روســیه درباره انتظار
ایران از روســیه در وضعیت فعلی میگوید« :واقعیت
این است که روسها ،چه در حوزه اقتصادی و چه در
حوزه فناوری از قابلیتها و ظرفیتهای قابلتوجهی
برخوردارند و سابقه همکاریهای دو کشور هم نشان
داده اســت که روسها عالقه بســیاری برای حضور
در پروژههــای اقتصــادی در داخل ایــران دارند».
بهمــن معتقد اســت« :اما اینکه چقــدر بتوان روی
روسها حســاب باز کرد در وهله اول بستگی به این
دارد که در داخل ایران تا چه حد نگاه اطمینانآمیزی
نسبت به همکاری با روســیه داشته باشیم و چقدر
بخواهیم روی همکاری با روســیه حساب بازکنیم».
ســفر علیاکبر والیتی بهعنوان حامل پیام و نماینده
ویــژه رهبــر انقــاب اســامی و رئیسجمهوری
نشــان میدهد که در ایران چشــم امید به مســکو
وجــود دارد و در تهــران بــا توجــه به مناســبات
مختلــف ،نهتنهــا مســئولین ،بلکه افــکار عمومی
هــمروی حمایت روسها از ایران حســاب کردهاند!
در همین حال ،بهمن بهعنوان کارشناس روسیه اعالم

همدلی| مانوشــاک خانمحمدی -در این روزهای سخت و پیچیده دنیای
دیپلماسی انتخاب درست در گزینش شریک استراتژیک بسیار مشکل است
و نیاز به بررســی عمیق و همهجانبه دارد .حمایت مالی و دیپلماتیک یک
کشــور دیگر بهتنهایی نمیتواند انتظارات ما را درزمینه تأمین منافع ملی
برآورده کند .داشتن یک شــریک منطقهای در محدوده خاورمیانه اندکی
ناممکن بهنظر میرسد زیرا همسایگان و کشورهای این منطقه سوقالجیشی
بیش از آنکه پتانسیل همکاری داشته باشند ،با یکدیگر رقابت و در مواردی
تقابل دارند .بهعبارتیدیگر برای پیشبرد اهداف استراتژیک در مواقع بحرانی
باید تالقی منافع را در نظر گرفت .از همین رو تاریخ روابط با روســیه نشان
می دهد که هر جا منافع این کشــور ایجاب کرده ،از کشورهای همپیمان و
همسایه بهعنوان سپر بال بهرهبرداری میکند .این موضعگیری استراتژیک
مسکو برای سیاستگذاران خارجی هشداری است تا روسیه را بهعنوان یک
تکیهگاه سیاســی ،اقتصادی و حتی امنیتی باکمی درنگ ارزیابی کنند .در
همین راستا در افکار عمومی در ایران به دلیل حافظه تاریخی در حدود دو
سده اخیر به روسیه بهعنوان یک حامی یا شریک استراتژیک،نگاهی آکنده
از شک و تردید داشت ه و دارند .شاید با تمام تعهداتی که مسکو اعالم کرده،
ممکن است امروز بدترین نوع رفاقت خود را به نمایش بگذارد.

توجه به حدود  4دهه روابط تنگاتنگ تهران با مسکو
و همچنین خطابههای گوناگون مســئوالن سیاسی
حاکم که تهران و مســکو را شرکای استراتژیک هم
معرفی کردهاند ،خواهان پشــت بانی کامل مسکو از
تهران در تنگناها هستند»
به اعتقاد او زمانی که علیاکبر والیتی بهعنوان مشاور
ارشد بینالملل رهبری جمهوری اسالمی حامل پیام
ایشان و همچنین رئیسجمهور کشور در مسکو حضور
پیدا میکند ،خواهان حمایت کامل روسیه در مسیر
تحریمهای جدیدی است که ایاالتمتحده آمریکا پس
از خارج شــدن از برجم متوجه تهران ساخته است.
مطهرنیا اما پیامهایی را که بعدازاین ســفر از مسکو
مخابره شده است رضایتبخش نمیداند و میگوید:
«آنچه از مسکو مخابره میشود نشاندهنده حمایت
مشروط در چارچوب قواعد بینالمللی و قطعنامههای
شورای امنیت ســازمان ملل متحد از تهران و ایجاد
یک فضای تهاتــری در ارتباط با فروش نفت با ایران
اســت .درحالیکه از روســیه انتظار میرود در برابر
فشــارهای ایاالتمتحــده آمریکا ،از تهران شــریک
اســتراتژیک خود میخواند حمایت بیشتری کند».
حــال باید منتظر مانــد و دید که با اجرایی شــدن
تصمیمات رئیسجمهــوری آمریکا ،پوتین در عملی
کردن روابط اســتراتژیک خود با تهــران چقدر وارد
عمل میشود.
البته تاریخ ما با روس پر از پیچیدگی هایی اســت
کــه می توانند انتظــارات ار زوس ها را به یاس بدل
کنند از روزگار قوام و استالین تا فضای امروز که میان
روحانی و پوتین شکل گرفته است روس ها همیشه
یک پرسش بوده اند پرسشی که نمی شود به سادگی
برای آن پاسخی مناسب پیدا کرد .آیا این روند باز هم
ادامه می یابد؟

آمریکا از برجام با وعــده هایی همچون مذاکره
درباره « برنامه موشکی » و« نفوذ منطقه ای ایران»
به ترامپ سعی در ماندن آمریکا در برجام داشتند
و چه بعد از خروج آمریکا که حمایت های رهبران
اروپایی از برجام از حمایت لفظی فراتر نرفته است.
اگرچــه مذاکــرات درباره بســته پیشــنهادی
اروپاییهــا برای تضمین منافــع اقتصادی ایران
ادامــه دارد با این حال خروج برخی از شــرکت
هــای خصوصی اروپایــی از ایــران و بی عملی
اروپاییها در این خصوص کماکان ابهاماتی درباره
پایبندی آنها به تعهداتشــان ایجاد کرده است.
آمریکا در سالهای اخیر اقدامات خصمانه زیادی
علیه ایران انجام داده است با این حال از جهاتی
خــروج آمریکا از برجــام خاطــره کودتای 28
مرداد را برای ایرانیان زنده کرده اســت.در سال
 1332آمریکا با همدســتی انگلیــس و برخی
مــزدوران داخلی علیه دولت ملی مرحوم مصدق
کودتا کرده و حرکت ایرانیان در مســیر توسعه
و مردم ســاالری را ســال ها به تاخیر انداخت.
این اقدام آمریکا ریشــه بسیاری از مخالفت های
جامعه ایرانی با آمریکا در تمام این سال ها بوده است.
بسیاری در ایران به ویژه نسل جوان که خواهان
تعامل و تنش زدایی در سیاست خارجی بودهاند
و در جریــان انتخابات در ســال هــای اخیر بر
پیگیری این سیاســت تاکید کرده اند شــاهد و
ناظــر رفتارهای این روزهای غربی ها هســتند.
ایران با بهــره گیری از ظرفیت های گســترده
داخلی و خارجی و با عنایت به تجربه  40ســال
اخیر از این گردنه هم عبور می کند اما سیاست
ها و رفتارهای نابهنجار آمریکای ترامپ دیوار بی
اعتمــادی ملت ایران با آمریــکا را بیش از پیش
بلندتر خواهد کرد.

«علیاکبر والیتی» ،یکی از سِ ــمتدارترین
کارگزاران جمهوری اســامی ایران از ســفر
روســیه و پس از دیدار بــا رئیس جمهور این
کشور ،به ایران بازگشت.
امــا نکته جالب اظهارنظر والیتی پس از این
دیــدار و به دنبال آن گفتههــای «هدایتاهلل
خادمــی» ،نماینده مردم ایــذه و باغملک در
مجلس شــورای اســامی و عضو کمیسیون
انرژی اســت که شــگفتیها را آنچنان زیاد
میکند که بسیاری از اهالی رسانه ،کنشگران
سیاســی و عامه مردم میمانند که این فوران
نبوغ! از کجا سرچشــمه میگیرد و ادامه رفتار
ایــن نوابغ آیــا نتیجهای جز خفــت برای ما
دارد؟
وزیرامور خارجه پیشین ایران پس از دیدار با
«والدیمیر پوتین» و مقامهای روس اعالم کرد
که در حوزه ســرمایهگذاری به یک توافق 50
میلیارد دالری با روســیه رسیدهاند و شنیدن
این عدد شــاید خوراکی برای داخل داشــته
باشد تا بســیاری نســبت به آینده اقتصادی
کشور امیدوار باشند.
اما چند ســاعت پس از این خبر که از زبان
والیتی جاری شــد ،یکی از مقامهای روسیه با
تکذیب آن اعالم کرد کــه آنچه در مذاکرهها
آمده همان روش «نفت در برابر غذا» است!
نقض ســخنان والیتی چه تاثیری در افکار
عمومی جامعه میگذارد؟ آنهم جامعهای که
این روزها در شرایط بســیار دشوار اقتصادی
بهســر میبرد و عالوهبر کمبودهای معیشتی،
قطعیهــای طوالنی برق و آب هم به ســایر
دشــواریها اضافه شده و در این میان سخنی
بــر زبان یکــی از مســئوالن عالیرتبــه نظام
جاری میشــود کــه بالفاصله توســط طرف
روس تکذیب و آب ســردی بــر پیکر جامعه
میریزد.
از این تاسف بارتر اظهارنظر هدایتاهلل خادمی
نماینده مجلس شورای اسالمی است که گفته:
«از روسیه ممنونیم که نمیگذارد از گرسنگی
بمیریم»! نخست آنکه این نماینده دستکم این
را پذیرفته که مردم دارند از گرسنگی میمیرند
و بــا ایــن دســت اظهارنظرهای مســئوالن
کشــور ،البته از گرســنگی مردن ،تعجبی هم
ندارد.
اما اینکه ایشــان بابت نمردن از گرســنگی،
ممنون روسیه و دولت مردان این کشور است
مــا را یاد نکتهای تاریخی میاندازد و آن نکته
اینکه «فتحعلیشــاه قاجار» با تمام کممایگی
و نداشــتن تدبیر و عقالنیت در کشورداری ،از
روســیه تزاری ممنون نبــود و «عباسمیرزا»
نایبالســلطنه ،با تمام وجود در برابر روسها
ایســتاد اما با وجود ممنون نبودن ســلطان و
ایســتادگی نایب ســلطان باز هم طوق ننگ
«قــرارداد ترکمانچــای» بر گــردن ایرانیان
ســنگینی کرد و منجر به جدایی شــهرها و
ایاالت ایران از مام وطن و ســنجاق شدن آنها
به خاک روسیه تزاری شد.
حاال ما مدیرانی چون «معجزه هزاره سوم»
داریم که به ســهم  13تــا  17درصدی ما از
دریای خزر رضایت میدهند در حالی که سهم
ایــران از بزرگترین دریاچــه دنیا طبق توافق
«قوامالسلطنه» و «استالین» 50 ،درصد است.
دیپلماتهایی داریم که خبر از سرمایهگذاری
 50میلیارد دالری میدهند اما بالفاصله گفته
آنها توســط همتایان روسیشان تکذیب و تا
حد پروســه نفت در برابر غذا ،تقلیل مییابد
و وکالی مجلسی داریم که بابت نفت در برابر
غذا شروع به شکرگزاری از روسها میکنند و
ممنون آنها میشوند که ما را از مرگ بهخاطر
گرسنگی نجات دادهاند.
این نماینــده مجلس اما به نکته دیگری نیز
اشــاره کرده و گفته« :در حال حاضر باید بین
بــد و بدتر ،یکی را انتخــاب کنیم» .در مقابل
این گفته خادمی باید گفت که ایرانیان خیلی
وقت است که برای حوزه های اجرایی در حال
انتخــاب بین بــد و بدتر هســتند و این نکته
مختص به این اواخر نیست.
یکــی از مصادیــق بارز انتخاب بــد و بدتر،
بخش اعظمی از نماینــدگان مجلس از جمله
همین آقای خادمی هســتند .اگر مردم شریف
و بزرگــوار ایذه و باغملک انتخابهای دیگری
برای نماینده خود داشــتند بــه احتمال زیاد
ایشــان را راهی مجلــس نمیکردند که طی
مصاحبــهای ،همه ایرانیــان را به خفت دچار
کند.
هرچند رهیابــی چنیــن نمایندگانی فقط
مبتالبه مردم شــریف این حوزه نیســت و از
تهران گرفته تا ســایر کالنشهرها و شهرهای
کوچکتر ،همیــن گزینه بــد و بدتری وجود
داشته و دارد و همین باعث شده که نمایندهای
بابت توافق نفت در برابر غذا از دولت بیگانهای
ممنون باشد.

