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ايران به تعهدات خود طبق برجام عمل كرده است
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش فصلي خود از اجراي برنامه جامع اقدام مشترك، تاكيد كرد: ايران به تعهدات خود طبق اين توافق عمل كرده است. به گزارش ايسنا، يوكيو آمانو با 
بيان اينكه آژانس از روز اجراي توافق هسته اي به راستي آزمايي و نظارت بر اجراي تعهدات مرتبط هسته اي ايران بر اساس برجام پرداخته است، گفت: آژانس همچنان به راستي آزمايي عدم انحراف 
مواد هسته اي اعالم شده در تاسيسات هسته اي و مكان هاي اعالم شده بيرون از اين تاسيسات در ايران كه مواد هسته اي در آنها مورد استفاده قرار مي گيرند طب توافقنامه پادمان ها ادامه مي دهد.
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پيشنهاد الوروف براي حل اختالف هاي ايران – عربستان 

روسيه پا پيش گذاشت 

چهارمين نشس��ت مش��ترك روسيه 
با كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري 
خليج فارس براي نخس��تين بار در پنج س��ال گذشته 
در مسكو برگزار شد؛ نشست پرمحوري كه استراتژي 
ش��كل گيري آن تقويت روابط دوجانبه بود اما عمال در 
5 سال گذشته همواره هر مساله اي جز رابطه دو جانبه 
روسيه با كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري در راس 
محورهاي اين نشست ها بوده است. روز پنجشنبه مسكو 
در حالي ميزبان اين نشس��ت بود كه دو پرونده بيش از 
س��ايرين روي ميز كار دو طرف جابه جا شدند؛ ايران و 
سوريه. رابطه ايران با روسيه و كشورهاي عضو شوراي 
همكاري از يك سو س��وژه بحث بود و بحران چنداليه 
در سوريه هم از سوي ديگر به بحث هاي چالشي ميان 
سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه و وزراي امور 
خارجه كشورهاي عضو ش��وراي همكاري اضافه شد. 
تالش ها براي يافتن راهكاري صلح آميز در راستاي آرام 

و قرار گرفتن بحران سوريه و همچنين مديريت ساير 
بحران ها در خاورميانه، اصلي ترين دستور كار نشست 
اعراب با وزير امور خارجه روسيه بود. وزراي امور خارجه 
شش كش��وري كه سياستي نس��بتا هماهنگ و كامال 
متغاير با سياست روسيه در سوريه را دنبال مي كنند در 
حالي خود را به مس��كو رسانده اند كه چشم ها به دهان 
استفان دي ميستورا دوخته ش��ده است تا تاريخ آتي 
مذاكرات س��وريه را اعالم كند. مذاك��رات به اغما رفته 
كه در يك سوي آن بازيگراني چون امريكا ايستاده اند 
و در س��وي ديگر آن هم روس ها. الوروف پيش از آغاز 
اين نشست دستور كار اين نشست را اين گونه تشريح 
كرده بود: تمركز ما ب��ر يافتن راهكاري صلح آميز براي 
تنش ها در منطقه است. الوروف در سخنراني مقدماتي 
خود در اين نشست گفت: پنج سال پيش ما جرقه اين 
نشست هاي استراتژيك را در ابوظبي زديم و امروز شاهد 
برگزاري چهارمين دور اين نشست ها در مسكو هستيم. 
در چند سال اخير، گفت وگوهاي ما در خصوص مسائل 
منطق��ه اي و بين المللي كارآمدي خود را نش��ان داده 

است. از زمان برگزاري آخرين نشست در سال 2014 
نشست هاي متعدد ديگري در سطوح باال برگزار شده 
است. بارها مقام هاي دو طرف با هم ديدارهايي در سطح 
عالي داشته اند و صدها بار براي بحث و رايزني در خصوص 

مسائل مختلف، مكالمه هاي تلفني با هم داشته ايم. 
پيشنهاد ميانجيگري روسيه 

نشس��ت وزراي امور خارجه روسيه و كشورهاي عضو 
شوراي همكاري خليج فارس پشت درهاي بسته انجام 
شد. جزييات اينكه دو طرف چگونه در خصوص مسائل 
مورد اختالف بحث كردند و چه راهكارهاي عملي روي 
ميز قرار گرفت، در اختيار رسانه ها قرار نگرفت اما نشست 
خبري وزراي امور خارجه روسيه و عربستان را مي توان 
آينه اي از بحث هاي انجام گرفته دانست. عادل الجبير 
پيش از برگزاري اين نشست در جمع خبرنگاران ابراز 
اميدواري كرده بود كه روسيه بتواند در حل مشكالت 
ايران و عربس��تان، نقش مثبتي ايفا كن��د. مهم ترين 
نكته نشست خبري دو وزير هم پيشنهاد روسيه براي 

ميانجيگري ميان ايران و عربستان بود. 

س��رگئي الوروف به عنوان نخس��تين س��خنران اين 
نشست خبري در همان ابتداي موضع گيري هايش به 
اختالف ها اشاره كرد و گفت: با وجود اختالف نظرهايي 
كه با كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج فارس 
در برخي پرونده ها وجود دارد اما در گفت وگوهاي مان 
تاكيد كرده ايم كه بايد حقوق همه اقليت ها در خاورميانه 
رعايت شود. در اين نشست اعالم كرده ايم كه بايد بحران 
سوريه بر اساس تصميمات شوراي امنيت حل و فصل 
شود و بر لزوم حل بحران هاي عراق و يمن نيز پافشاري 
كرده ايم. تاكيد كرده ايم كه اصل حسن همجواري در 
منطقه به ويژه ميان ايران و كش��ورهاي عربي حاشيه 

خليج فارس بايد رعايت شود. 
وزير خارجه روسيه در ادامه گفت: ما در گفت وگوهاي 
خود با همتايان عرب  بر تعهد ب��ه حل عادالنه پرونده 
فلسطين تاكيد كرده  ايم. موضع ما با كشورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس در زمينه مقابله تروريسم يكسان 
است. عادل الجبير، وزير خارجه عربستان با بيان اينكه 
در اين نشس��ت دو طرف، موضوعات مربوط به ليبي، 
عراق و يمن را بررس��ي كرده اند و ديدگاه هاي شوراي 
هم��كاري خليج فارس و روس��يه در اين زمينه به هم 
نزديك است، گفت: مساله توقف درگيري ها در سوريه 
و ارسال كمك هاي بشردوستانه به اين كشور را مورد 
بررس��ي قرار داديم. در حالي ك��ه اصلي ترين اختالف 
روسيه و كشورهاي عضو شوراي همكاري به سرنوشت 
بشار اسد در پنج سال گذش��ته محدود شده است، به 
گفته وزير امور خارجه عربس��تان، در اين نشست هم 
دو طرف نتوانستند به نقطه نظر واحدي در اين خصوص 
دس��ت پيدا كنند. الجبي��ر گفت: ش��وراي همكاري 
خليج فارس و عربس��تان موضع روس��يه در احترام به 
حاكميت كشورهاي منطقه را ستايش مي كند. روابط 
تاريخي و منافع مش��تركي ميان كش��ورهاي عربي و 
روس��يه وجود دارد. عادل الجبي��ر بخش هاي پاياني 
سخنان خود را به رابطه رياض و تهران اختصاص داد و با 
تكرار برخي ادعاهاي پيشين در خصوص فعاليت هاي 
منطقه اي ايران گفت: ما نگراني كشورهاي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس از رفتار منطقه اي ايران را به اطالع 
طرف روس��ي رس��انده ايم. با اين وج��ود از هر اقدامي 
از س��وي ايران براي بهبود وضعيت موجود اس��تقبال 
مي كني��م. الوروف نيز با اش��اره به مس��اله اختالفات 
كش��ورهاي عربي با ايران كه اخيرا تشديد شده گفت: 
هر كشوري حق دارد كه براي افزايش نفوذش در خارج 
از مرزهاي خود تالش كند اما اين تالش ها بايد بر اساس 
اصول قانوني و بدون نقض حقوق ديگر كشورها صورت 
بگي��رد. اختالفاتي كه ميان ايران و كش��ورهاي عربي 
ايجاد ش��ده ممكن است به عنوان ش��كاف در جهان 
اسالم تعبير شود كه اين مس��اله اي خطرناك است و 
با توجه به روابط خوب مس��كو با هر دوطرف؛ روس��يه 
آماده است كه اختالفات ميان ايران و كشورهاي عربي 

را حل و فصل كند. 

نسخه هاي كلي براي چنداليه ترين بحران ها 
هرچند كه رسانه هاي متفاوت منطقه اي و فرامنطقه اي 
نتيجه نشس��ت مشترك ش��وراي همكاري و امريكا را 
چندان مثبت ارزيابي نكردند اما در بيانيه پاياني تقريبا از 
تمام بحران هاي موجود در خاورميانه و منطقه حداقل 
نامي به چش��م مي خورد. در بيانيه پاياني به موضع دو 
طرف درباره مس��ائل متعددي از جمله بحران سوريه، 
اوضاع يمن، عراق، ليبي، مس��اله فلس��طين، مبارزه با 
تروريسم و روابط كشورهاي ش��وراي همكاري خليج 
فارس با ايران به صراحت اشاره شده است. در خصوص 
سوريه، دوطرف تالش كردند مانند بيانيه هاي نشست 
گروه تماس در يك سال و نيم اخير بر نقطه اشتراك ها 
متمركز باشند و كمتر اشاره اي به نقطه افتراق ها بكنند. 
تاكيد بر لزوم حفظ وحدت، حاكميت و تماميت ارضي 
سوريه و اهميت رسيدن به راهكار سياسي بحران كه به 
توقف درگيري ها براساس قطعنامه 2254 شوراي امنيت 
منجر شود، سرفصل هاي اصلي اين بيانيه در خصوص 
س��وريه بود. لزوم ارس��ال كمك هاي بشردوس��تانه به 
ساكنان و غيرنظاميان در تمامي مناطق سوريه براساس 
قوانين بين المللي و ازسرگيري مذاكرات صلح ژنو نيز در 
زمره بحث هاي مطرح شده در خصوص سوريه بود. توقف 
درگيري ها در يم��ن و پايبندي به آتش بس هم راهكار 
پيشنهادي روسيه و شش كشور عضو شوراي همكاري 
براي يمني بود كه از يك س��ال پيش ميزبان بمب هاي 
سعودي اس��ت. تاكيد بر اهميت پايبندي به استقالل و 
حاكميت، ثبات سياسي و وحدت ملي عراق، مخالفت با 
مداخله در امور داخلي اين كشور و اعالم همبستگي با 
مردم عراق در مبارزه با داعش هم نسخه هاي مشابهي بود 
كه در اين نشست براي اين كشور تجويز شد. سرفصل ها 
در خصوص ليبي نيز كم و بيش مشابه توصيه هاي مطرح 
شده براي عراق و يمن بود. تالش براي تحقق آشتي ملي 
در فلسطين هم درماني بود كه هفت طرف درگير در اين 
مذاكرات براي پرونده اي نيم قرني توصيه كردند. »روابط 
بايد براساس اصل حسن همجواري و مداخله نكردن در 
امور داخلي يكديگر و احترام به استقالل و حل درگيري ها 
و اختالفات براس��اس منشور سازمان ملل و امتناع از به 
كارگيري زور باش��د.« اين عبارتي است كه وزراي امور 
خارجه روس��يه و شش كشور عضو ش��وراي همكاري 
در خصوص ايران در بيانيه نهاي��ي درج كردند. در اين 
بيانيه بر لزوم حل مس��المت آميز اختالف ميان ايران و 
امارات درب��اره جزاير )ايراني( تنب كوچك، تنب بزرگ 
و ابوموسي براساس منش��ور و قوانين سازمان ملل و از 
طريق مذاكرات مستقيم ميان دو طرف تاكيد شده است. 

حمالت الجبير عليه ايران 
هواپيماهاي عربستان س��عودي بر فراز يمن، باراني از 
بمب را بر س��ر ش��هروندان غيرنظامي فرود مي آورند. 
دالرهاي سعودي به تجهيز تروريست هايي مي پردازند 
كه هدفي جز س��رنگوني دولت بش��ار اس��د را دنبال 
نمي كنند و در اين ميان مداخله هاي عربستان در بحرين 

همچنان مانع از هرگونه حركت اصالح طلبانه اي شده 
است كه مي تواند به آشتي ملي در منامه منتهي شود. 
با اين همه عادل الجبير، وزير امور خارجه عربستان در 
گفت وگو با رسانه روسي راشا تودي براي چندمين بار 
سياس��ت هاي اي��ران در منطق��ه را مورد انتق��اد قرار 
مي دهد. الجبير در پاس��خ به سوال خبرنگار اين شبكه 
كه گفت نظرتان درباره اخبار حضور اخير فرمانده سپاه 
ق��دس ايران در نزديكي فلوجه چيس��ت، گفت: كامال 
منفي اس��ت. رياض حضور قاسم س��ليماني در بغداد 
را كامال منفي مي داند. س��پاه قدس در سوريه با مردم 
س��وريه مي جنگند]![ و در عراق هم همين طور. سپاه 
اقدام��ات تخريبي در همه جاي دني��ا انجام مي دهد... 
آنچه سليماني و س��پاه در عراق انجام مي دهند از نظر 
عربستان مردود است. وي در ادامه سخنانش ادعا كرد 
كه حضور سردار س��ليماني در عراق نتيجه هماهنگي 
ايران و امريكا نيس��ت بلكه نتيج��ه هماهنگي ايران و 
عراق اس��ت. وزير خارجه عربس��تان ب��ار ديگر مدعي 
عدم رعايت حس��ن همجواري ايران شد و گفت: آنچه 
عربس��تان را رنج مي دهد، بي احترام��ي ايران به اصل 
حس��ن همجواري اس��ت. ايران نباي��د در امور داخلي 
كش��ورهاي عربي دخالت كند يا شبه نظاميان طائفي 
را در كشورهاي عربي حمايت كند. اين، سبب افزايش 
فتنه طائفي مي ش��ود و به امنيت و ثبات منطقه كمك 
نمي كند. الجبير در حالي از لزوم آنچه وي دخالت نكردن 
ايران در امور منطقه اي اعراب مي خواند، سخن مي گويد 
كه تقريبا در تمام مصاحبه هايي كه وي انجام مي دهد 
به مساله لزوم كناره گيري بشار اسد از قدرت در سوريه 

تاكيد شده است. 
الجبير فراموش نكند كشورش حامي تروريسم 

است 
حسين جابري انصاري، سخنگوي وزارت امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران در پاسخ به اظهارات سخيف 
عادل جبير، وزير امور خارجه عربستان درباره روابط 
جمهوري اس��المي ايران و عراق، گف��ت: ملت عراق 
براي تش��خيص منافع و دوست و دشمن خود نيازي 
به اظهارات وزير خارجه كش��وري ندارد كه در كمتر 
از يك دهه و ني��م اخير، بزرگ تري��ن عامل و حامي 
بي ثباتي و حمايت از تروريس��م در ع��راق، منطقه و 

جهان بوده است. 
جابري انصاري افزود: حضور مستش��اران نظامي ايران 
در عراق تحت فرماندهي س��ردار قاس��م سليماني به 
درخواس��ت دولت قانوني اين كش��ور و براي مبارزه با 
تروريست ها و افراط گراياني است كه عراق و منطقه را با 
بي ثباتي و ناامني مواجه كرده اند. سخنگوي وزارت امور 
خارجه از عادل جبير خواست به جاي تالش در جهت 
فريب افكار عمومي و تحريف واقعيت ها، فراموش نكند 
كه كشورش هم اينك و در سطح بين المللي به عنوان 
اولين و خطرناك ترين حامي تروريسم و گسترش ناامني 

در جهان شناخته مي شود. 

خاورميانه

گروه ديپلماسي
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 بهرام اميراحمديان 
در گفت وگو با »اعتماد«:

گفت وگوي روز

روس�يه نس�بت ب�ه كمك ب�ه حل 
مش�كالت ميان ايران و عربس�تان 
ابراز عالقه مندي كرده است. آنها تا چه اندازه 
از توان و جايگاه حل مشكالت ميان تهران و 

رياض برخوردار هستند؟ 
نكته  نخس��تي كه بايد مطرح كنم اين است كه جاي 
تاسف بس��ياري است كه ميان دو كش��ور همسايه و 
مسلمان، يك كشور ديگر بخواهد ميانجيگري كند و 
من فكر مي كنم اين هم براي ايران و هم براي عربستان 
كسر شأن است و اگر قرار به ميانجيگري است، بهتر بود 
كشور ديگري اين كار را انجام دهد. با اين حال، روسيه 
براي انجام اين كار ابراز عالقه مندي كرده اس��ت. من 
فكر مي كنم در اين رابطه، روس ها بيش از هر چيز به 
منافع خود فكر مي كنند چراكه عالقه مند هس��تند تا 
موقعيت شوروي س��ابق را در خاورميانه از اين طريق 
احيا و جايگاه و نفوذش��ان را افزايش دهند. البته آنها 
توان احياي قدرت و نفوذ قبلي شان را در منطقه ندارند؛ 
چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي. سابقه خوبي 
را هم از خود در ميان بسياري از كشورهاي منطقه به 
جا نگذاشته اند. در عرصه روابط بين الملل هم روسيه 
به عنوان كنش��گري جاه طلب كه فقط منافع خود را 
دنبال مي كن��د و در اين بازي ها ب��ه حقوق هيچ يك 
از طرفين توج��ه نمي كند و آن را م��ورد رعايت قرار 
نمي دهد، ش��ناخته مي ش��ود. به اين اعتبار، من فكر 
مي كن��م الوروف در بيان چنين م��وردي زياد صادق 
نيست و بهتر است ايران براي بهبود روابط با عربستان 
از كانال ديگري وارد اين موضوع شود. بهترين كانال در 
اين راستا هم مي تواند گفت وگوي مستقيم و دوجانبه 
باش��د. در موضوع اعزام حجاج ايراني به عربستان هم 
مش��اهده كرديم كه اين كانال با وجود س��ختي هاي 

خود جواب داد. 
تا چه اندازه حضور روسيه در سوريه و افزايش 
نقش منطقه اي آنها باعث شده تا آنها احساس 
كنن�د كه مي توانند اختالف�ات ميان ايران و 

شوراي همكاري را كاهش دهند؟ 
روس ها در س��وريه در مسائلي با ايران همكاري هايي 
دارند ولي مواضع ش��ان در س��وريه مختص به همان 
مس��ائلي كه با ايران همكاري دارند، نيست و مي توان 
گف��ت آنه��ا از زواي��اي مختلف��ي عم��ل مي كنند و 
اهداف متفاوت��ي دارند. يكي از اه��داف آنها مبارزه با 

تروريست هاي چچني بود و به همين خاطر پوتين در 
ابتداي حضور نظامي در سوريه گفت كه پنج تا هفت 
هزار تروريست چچني در سوريه هستند كه بازگشت 
آنها ب��ه مرزهاي cis امنيت روس��يه را ب��ه مخاطره 
مي اندازد كه بهانه و تحليل س��اده انگارانه اي هم بود. 
از س��وي ديگر، آنها به دنبال حفظ پايگاه دريايي شان 
در طرطوس بودند و سوريه را تنها سنگر باقيمانده از 
جنگ س��رد تلقي مي كردند در حالي كه هدف ايران 
در حمايت از سوريه اين بوده است كه ما سوريه را يك 
كشور مسلمان كه در خط مقدم مبارزه با رژيم اشغالگر 
قدس اس��ت و نقطه كانون��ي محور مقاومت اس��ت، 
مي دانيم. ب��ا اين حال، هرچند حضور روس ها موجب 
افزايش نقش منطقه اي آنها ش��ده است ولي از سوي 
ديگر هم در ميان برخي از اقش��ار سوري و كشورهاي 
عربي هم بازتاب منفي داشته است. از طرف ديگر هم 
همان طور كه گفتم اعراب خاطره خوش��ي از روس ها 
چه در مس��ائل منطقه اي و چه در مس��ائل مرتبط با 
صادرات نفت ندارند. با اين حال روس ها فكر مي كنند 

كه مي توانند مشكالت خاورميانه را حل كنند. 
روسيه از بهبود روابط ايران و عربستان از چه 
فوايدي بهره مند مي شوند؟ به عبارت ديگر، 
داليل پيشقدم شدن مسكو از حل مشكالت 

مسكو و تهران چيست؟ 
روس ها عالقه مند هس��تند تا از طري��ق بهبود روابط 
ايران و عربس��تان اعتبارش��ان در ميان كش��ورهاي 
منطقه افزايش پيدا كند و نفوذ و جايگاه سنتي ش��ان 
در جنگ سرد احيا شود. اين مهم ترين دليلي است كه 
آنها در اين باره پيشقدم شده اند و مي خواهند از مزاياي 
اقتصادي اين مساله نيز بهره مند شوند ولي همان طور 
كه گفتم آنها ظرفيت چنين كاري را ندارند. در ايران 
نيز نوعي بدبيني نس��بت به روس ها وج��ود دارد. در 
اعراب نيز اين بدبيني وجود دارد. همين مسائل موجب 
مي شود تا روسيه به تمام خواست حداكثري خود در 
منطقه دس��ت نيابد. من فكر مي كنم دستيابي به اين 
خواست بيش��تر به ايران بس��تگي دارد چراكه ايران 
به عن��وان يك قدرت برتر منطقه اي اس��ت و روس ها 
مي توانند با داش��تن همكاري با ايران نفوذشان را هم 

گسترش دهند. 
عادل الجبير در روسيه از مسكو براي متقاعد 
كردن تهران براي رعايت حس�ن همجواري 

كمك خواسته  است. آيا اين سخن به معناي 
كوتاه آمدن عربس�تان و ت�الش براي بهبود 

روابط با ايران است؟ 
به هر حال ادامه تنش با ايران نه تنها به نفع اين كشور 
بلكه به نفع هيچ كش��ور ديگري هم نيست. از چنين 
س��خناني مي توان اين برداشت را داشت كه رياض در 
ح��ال امتحان كردن آخرين تالش هايش اس��ت ولي 
كاش آنها به جاي آنكه چنين مس��ائلي را در مس��كو 
مطرح كنند و از روسيه كمك بخواهند، از كشورهاي 
اسالمي و كشورهاي منطقه كمك مي خواستند. قطر، 
عمان و كويت از جمله كش��ورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس هس��تند كه از روابط خوب��ي هم با ايران 
برخوردار هس��تند. ايران و عربس��تان دو كشور مهم 
اسالمي هستند كه از منافع بس��ياري در همكاري با 
يكديگر برخوردار هس��تند و در صورت��ي كه تهران و 
رياض بتوانند با يك گفت وگو و مشكالت شان را حل 
و فصل كنند، بي ترديد نه تنها مشكالت دوجانبه شان 
بلكه بس��ياري از مش��كالت منطقه ه��م حل و فصل 
خواهد شد. در اين راستا تنها راهكار حل و فصل مسائل 
خاورميانه هم همكاري هاي منطقه اي است و نه آنكه 

از روسيه يا امريكا كمك بخواهيم. 
الوروف در نشست خبري با الجبير گفته كه 
طبيعي است هر كش�ور به دنبال بسط نفوذ 
خ�ود در خ�ارج از مرزهايش باش�د. آيا اين 
به معناي رد اتهامات و ادعاهاي هميش�گي 

الجبير است؟ 
سخن سرگئي الروف يك اصل س��اده پذيرفته شده 
در عرف بين المللي اس��ت. همه كش��ورها اين كار را 
مي كنند. س��خنان وزي��ر امور خارجه عربس��تان در 
طرح اتهام به ايران س��خن بسيار خارج از عرفي است. 
طبيعي است كه ايران به عنوان يك كشور مسلمان و 
شيعه نسبت به مسائل همسايگان و كشورهاي شيعه 
حساس باش��د. در قانون اساس��ي هم آمده است كه 
دولت بايد از مستضعفان جهان حمايت كند. از سوي 
ديگر هم حضور ايران در برخي كشورها به درخواست 
رس��مي دولت هاي آنها بوده اس��ت و نمي توان آن را 
غيرقانوني دانست. از س��وي ديگر، همين اتهامات به 
عربستان هم قابل ايراد هستند. آنها به حوزه هاي نفود 
ايران وارد ش��ده اند و در حال گسترش مناسبات خود 
هستند. در اين راستا، آنها در افغانستان، تاجيكستان 

و تركمنستان روابط شان را گسترش داده اند. ايران هم 
مي تواند به آنها بگويد ش��ما به حوزه هاي نفوذ سنتي 
و فرهنگي ايران وارد ش��ده ايد و احساس نگراني كند. 
چگونه حضور ايران جاه طلبي و غيرقانوني اس��ت اما 

حضور آنها اشكالي ندارد؟ 
شوراي همكاري به صورت سنتي متمايل به 
امريكا بوده اس�ت ولي در دو، سه سال اخير 
آنها به دنبال توسعه روابط با روسيه هستند. 
دليل اين نوع رويكرد جديد آنها چيست؟ تا 
چه اندازه اين مس�اله به دليل رويكرد جديد 

امريكا در خصوص خاورميانه است؟ 
اعراب ب��ه ميزان بس��يار زيادي نس��بت ب��ه امريكا 
نگران هس��تند و فكر مي كنند ك��ه امريكايي ها آنها 
را تنها گذاش��ته اند. در س��ال هاي گذش��ته ايران با 
وجود تحريم هاي بس��يار نش��ان داد كه مي تواند در 
مقابل زياده خواهي ايس��تادگي و با آنه��ا مقابله كند 
و از س��وي ديگر، با اجراي اقتص��اد مقاومتي خود را 
در برابر حمالت اقتص��ادي نفوذناپذير كند، هرچند 
كه تحريم ه��ا ضرباتي را به اقتصاد م��ا وارد كرد ولي 
موجب تسليم ايران نشدند. اين مساله موجب نگراني 
اعراب و به ويژه عربس��تان شده و آنها فكر مي كنند با 
رفع تحريم ها موازنه به نفع تهران عوض خواهد ش��د. 
از س��وي ديگر، اعراب از امريكا در پرونده هس��ته اي 
انتظار داشتند فشارهاي بيشتري به ايران وارد كند و 
امتيازات كمتري را به تهران بدهد. آنها مي خواستند 
كه امريكا با ايران به توافقي نرسد ولي امريكا اين كار 
را نكرد و متوجه شده است كه بدون ايران نمي توانند 
كاري بكنند. اين مس��اله موجب دلخوري شان شده 
است. از طرف ديگر، هم اينك دولتي در امريكا وجود 
دارد كه به عربس��تان مي گويد كه مشكالت ناشي از 
ايران نيست و از آنها مي خواهد با ايران براي مبارزه با 
تروريسم همكاري كنند. اين مسائل موجب شده تا آنها 
فكر كنند كه امريكا مي خواهد آنها را تنها بگذارد و به 
همين خاطر عجوالنه به روسيه پناه آورده اند در حالي 
روس ها ظرفيتي ك��ه امريكا براي اعراب را دارد، براي 
آنها ندارد. با اين حال ايران بايد مخالف افزايش حضور 
نظامي هر قدرتي در منطقه باشد؛ چه اين قدرت امريكا 
باش��د و چه روسيه. البته ايران از همكاري هاي برابر و 
نه نگاه از باال به پايين، استقبال مي كند. از طرفي هم 
بايد دانس��ت كه ايران يك قدرت منطقه اي است و 

براس��اس آنچه اعالم كرده گفته است كه مي خواهد 
امنيت در منطقه را با همكاري همه كشورهاي منطقه 
دنبال كند و نه براساس حضور و مشاركت قدرت هاي 

فرامنطقه اي مداخله گر. 
روس ها از نقش شوراي همكاري در به تاخير 
انداختن مذاكرات سوريه انتقاد كرده اند. اين 
انتقادات و اختالف درباره بش�ار اس�د تا چه 
اندازه به معناي شكست تالش هاي عربستان 

در همراه ساختن روسيه با خود است؟  
روس��يه در س��وريه منافعي دارد كه اي��ن منافع در 
ش��رايط كنوني با بقاي بش��ار اس��د ممكن است و به 
همين خاطر حاضر به كنار رفتن ناگهاني او نيس��ت، 
در حالي كه عربستان تالش هاي بسياري براي رفتن 
بشار اسد مي كند. به نظر مي رسد كه شوراي همكاري 
فكر مي كرد با بهبود و گس��ترش روابط خود با مسكو 
مي تواند آنها را همسوي خود بكند و آنها راضي شوند 
كه اس��د كناره گيري كند. البته اين سخنان ناظر به 
شرايط كنوني است و ممكن است در آينده هر اتفاقي 
رخ دهد. به طور مثال، اگر روس ها اين تضمين را پيدا 
كنند كه با كناره گيري بش��ار اس��د و روي كار آمدن 
دولت جديد منافع شان در سوريه حفظ خواهد شد، با 

رفتن بشار اسد مخالفتي نمي كنند. 

گسترش نفوذ 
روسيه در 
خاورميانه 

بستگي به ايران 
دارد

برجام

تالش ه��اي جمهوريخواه��ان براي به 
كما بردن برجام همچنان ادامه دارد. در 
همين راستا، طرح ممنوعيت خريد آب سنگين ايران 
كه توسط تام كاتن، نماينده تندروي آركانزاس مجلس 
سناي امريكا س��ه بار با اتحاد سناتورهاي دموكرات به 
سرانجامي نرسيد، توسط هم حزبي هاي او در مجلس 
نمايندگان مورد پيگيري قرار گرفت و س��رانجام 251 
نماينده مجل��س امريكا در مقاب��ل 168 راي مخالف، 
طرحي را تصويب كردند تا واش��نگتن در آينده نتواند 
از تهران آب س��نگين خريداري كند. با اين حال، اين 
پايان راه ممانعت از خريد آب سنگين ايران نيست و اين 
طرح بايد بار ديگر به مجلس سنا برود و همين موجب 

مي ش��ود تا ترديدها در به س��رانجام رسيدن اين طرح 
بيش از پيش ش��ود، هرچند دولت باراك اوباما نيز قبال 
گفته بود آن را وتو خواهد كرد. با اين حال، مخالفت هاي 
جمهوريخواهان در به تصويب رساندن اين طرح خاتمه 
نمي ياب��د و در اعضاي كميته رواب��ط خارجي مجلس 
نمايندگان امريكا روز پنجش��نبه به بررس��ي طرحي 
پرداختند كه خواستار تدوين راهبردي براي مقابله با 
ايران در خاورميانه در پرتو برجام اس��ت. بر اساس اين 
طرح، وزير امور خارجه امريكا ملزم به تدوين راهبردي 
با همكاري وزير دفاع، ساير اعضاي شوراي امنيت ملي 
و سران وزارتخانه ها و سازمان هاي دولت اياالت متحده 
امريكاست. همچنين سناتورهاي ناكام در به تصويب 
رس��اندن طرح ممانعت از خريد آب سنگين، به دنبال 
جبران شكست هاي شان هستند و چندين طرح را كه 

خواستار تحريم ايران به بهانه هاي مختلف است براي 
اضافه شدن به اليحه بودجه دفاعي امريكا در سال 2017 
پيشنهاد كرده اند. »قانون اختيارات دفاع ملي« يا اليحه 
بودجه دفاعي امريكا اليحه اي الزم التصويب است كه 
به تعيين سياس��ت ها و برنامه هاي وزارت دفاع امريكا 
مي پ��ردازد. قانونگذاران امريكايي معموال اين اليحه را 
ابزاري مناس��ب جهت معرفي طرح ه��اي ضد ايراني و 
تحريم  عليه اين كش��ور مي بينند. كلي آيوت، سناتور 
جمهوريخواه ايالت نيوهمپشاير اين طرح را پيشنهاد 
داده اس��ت. او البته ب��ه اين طرح اكتفا نك��رده و طرح 
ديگري را هم دارد كه خواس��تار تمديد »قانون تحريم 
ايران« تا سال 2031 است. اين قانون كه مصوب سال 
1996 است، زيربناي بسياري از تحريم هاي وضع شده 
عليه ايران به بهانه هاي مختلف را تشكيل مي دهد. اين 

قانون در سال 2016 منقضي مي شود. نمايندگان كنگره 
امريكا در ماه هاي گذشته بارها گفته اند قصد دارند اين 
قانون را براي 10 سال ديگر تمديد كنند، اما كاخ سفيد 
خواس��تار اجتناب از شتابزدگي ش��ده و هر گونه اقدام 

نمايندگان در اين باره را به وتو تهديد كرده است. 
مصوبه كنگره اهميتي ندارد

»امريكا و رژيم صهيونيستي دش��مني خود را با ايران 
كنار نگذاش��ته اند و چالش هاي ما با آنه��ا ادامه دارد و 
اجازه نخواهيم داد كه نقض برجام به طور صريح صورت 
گيرد.« اين واكنش��ي است كه سيدعباس عراقچي در 
مقابل اقدامات خصمانه اخير كنگره امريكا دارد. او در 
گفت وگويي درخصوص مصوبه اخير كنگره امريكا مبني 
بر جلوگيري از خريد آب س��نگين ايران توسط امريكا 
گفت: اين مصوبه در صورت تصويب هم اهميتي ندارد. 

اين مصوبه بايد به س��نا برود و بعد از تصويب بايد مورد 
وتوي رييس جمهور امريكا ق��رار گيرد. او با بيان اينكه 
اصوال طبق برجام، امريكا و هيچ كشور ديگري متعهد 
به خريد آب سنگين از ايران نيستند، گفت: تنها تعهدي 
كه ايران دارد اين است كه مازاد بر نياز آب سنگين خود 
را به بازاره��اي بين المللي براي فروش عرضه كند، اگر 
خريدار پيدا ش��د، شد و نشد هم نشد. عراقچي با اشاره 
به ترويج فضاي ايران هراسي و تاثير آن بر روند اجراي 
برجام گفت : تالش هايي كه براي ايران هراسي در داخل 
امريكا توسط جناح هاي تندرو و در منطقه هم در حال 
صورت گرفتن است، در جهت اجازه ندادن به ايران براي 
استفاده از فضاي برجام است. وي افزود: بايد با سياست 
ايران هراسي مبارزه كرد و فضاي اعتماد بخشي را براي 
جامعه اقتصادي دنيا فراهم كنيم كه روابط شكل گيرد. 

تالش جمهوريخواهان براي تاثيرگذاري 
بر برجام 

عراقچي: اجازه نقض 
برجام را نمي دهيم
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ملت عراق 
براي تشخيص 

منافع و 
دوست و 

دشمن خود 
نيازي به 
اظهارات 

وزير خارجه 
كشوري ندارد 

كه در كمتر 
از يك دهه 
و نيم اخير، 
بزرگ ترين 

عامل و حامي 
بي ثباتي و 
حمايت از 

تروريسم در 
عراق، منطقه 
و جهان بوده 

است

روس ها 
عالقه مند 

هستند تا از 
طريق بهبود 
روابط ايران 
و عربستان 
اعتبارشان 

در ميان 
كشورهاي 

منطقه افزايش 
پيدا كند و 

نفوذ و جايگاه 
سنتي شان 

در جنگ سرد 
احيا شود

بايد با سياست 
ايران هراسي 

مبارزه كرد 
و فضاي 

اعتماد بخشي 
را براي جامعه 
اقتصادي دنيا 

فراهم كنيم كه 
روابط شكل 

گيرد

گروه ديپلماسي| چهارمين نشست استراتژيك 
روسيه و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس روز 
پنجشنبه در مسكو در سطح وزراي امور خارجه 
برگزار ش�د. در اين نشست س�رگئي الوروف از 
عالقه مندي مس�كو براي كمك به حل مشكالت 
تهران و رياض سخن گفت. در خصوص بهبود نقش 
و توان روس�يه در بهبود روابط ايران و عربستان 
گفت وگويي با بهرام اميراحمديان داش�ته ايم كه 

مشروح آن را در ادامه مي آيد. 


