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مقدمه
 در شرایطی که ایاالت متحده و اروپا و کشورهای هم پیمان، روسیه 
ــن، تحــت تحریمهــای بــی ســابقه ای  ــه اوکرای ــه نظامــی ب را بخاطــر حمل
قــرار داده انــد، ســرگی الوروف وزیــر امورخارجــه روســیه در 5 مــارس 
ــکا تضمیــن خواســت کــه تحریمهــای غربــی علیــه  2022 میــادی از امری
کشــورش بــه تعامــات ایــن کشــور بــا ایــران در اجــرای برجــام خللــی ایجــاد 
نکنــد. الوروف اظهــار داشــت: » یــا منافــع روســیه در برجــام محقــق 

مــی شــود و یــا اینکــه اصــا برجــام احیــاء نمــی شــود«.
ایــن ســخنان الوروف بــا واکنــش صریــح امریــکا مواجــه شــد و آنتونــی 
بلینکــن وزیــر امــور خارجــه امریــکا تأکیــد کــرد که » خواســته های الوروف 
ارتباطــی بــا برجــام نــدارد« و »خــارج از بســتر برجام« اســت. ایاالت متحده 
بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن کشــور و روســیه در احیــای برجــام منافــع 
مشــترکی دارنــد. بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن خواســت روســیه بــرای 
ایــران نیــز غافلگیــر کننــده بــود؛ لــذا، ایــران بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه در 
مذاکــرات احیــای برجــام بــه دنبــال تحقــق منافــع اساســی کشــور اســت 
و مســائل دو جانبــه ای کــه میــان طرفهــای مذاکــره کننــدگان مطــرح 
مــی شــود، ارتباطــی بــا برجــام نــدارد. در چارچــوب ایــن اظهــارات روســیه 
و واکنشــهای ایــاالت متحــده و ایــران، پرسشــهایی پیرامــون شــرایط 
موجــود و اهــداف روســیه از ایــن خواســتها، واکنشــهای امریــکا و ایــران 
و نیــز پیامدهــای آن بــر مذاکــرات احیــای برجــام و رابطــه ایــران و روســیه و 
همچنیــن رویکردهــای ایــاالت متحــده در تعامــل بــا ایــن فاکتورهــا مطــرح 

مــی شــود. ایــن گــزارش وضعیــت بــه مســائل زیــر مــی پــردازد:

نخست: یک مذاکرات هسته ای در شرایطى پیچیده
مذاکــرات هســته ای در شــرایط پیچیــده و مبهمــی در حــال انجــام اســت 
کــه از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن شــرایط مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 

نمود:
یــک. تنــش فزاینــده میــان روســیه و غــرب: مناســبات ایــاالت متحــده 
بــا کشــورهای غربــی بــه رهبــری ایــاالت متحــده شــاهد رویارویــی روز 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220307-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220307-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220307-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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افــزون اســت کــه در فضــای بیــن الملــل از زمــان جنــگ ســرد تــا کنــون بــی 
ســابقه بــوده اســت. بحــران اوکرایــن، جهــان و رهبــران جهــان و نهادهــای 
بیــن المللــی را بــه خــود مشــغول کــرده و ســایر مســائل از جملــه مســائل 
خاورمیانــه را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت و بــی تردیــد ســایه ایــن 

بحــران بــر مذاکــرات هســته ای نیــز مشــاهده مــی شــود. 
دو. تفاهمــات احتمالــی میــان ایــران و غــرب در خصــوص برجــام: 
مذاکــرات برجامــی بــا ایــران بــه خــط پایــان خــود نزدیــک مــی شــود. حســین 
امیــر عبــد اللهیــان وزیــر امورخارجــه ایــران در ایــن بــاره گفتــه اســت: »بــه 
عقیــده مــن، مــا اکنــون از هــر زمان دیگری به توافق نزدیک تر هســتیم«. 
بــی تردیــد، در ایــن شــرایط کــه مقابلــه بــا روســیه بــه عنــوان جــدی تریــن 
مســأله جهانــی کشــورهای غربــی را بــه خــود مشــغول کرده اســت، ایران 
بــه نحــوی از وضعیــت بوجــود آمــده در اوکرایــن بــرای تقویــت موضــع 
خــود در مذاکــرات و کاهــش فشــارهای امریــکا اســتفاده کــرده اســت. 
اغلــب مســائل اختافــی حــل و فصــل شــده و تنهــا مســائل اندکــی در 

انتظــار تصمیــم سیاســی ایــاالت متحــده و ایــران مانــده انــد. 
ســه. نقش پیش بینی شــده روســیه در پای بندی ایران به تعهدات 
هســته ای: همزمــان بــا پیشــرفت مذاکــرات، اقدامــات ســازنده ای نیــز 
صــورت گرفــت. اقــدام اول ، ایــاالت متحــده معافیــت هــای هســته ای 
را کــه دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور پیشــین در چارچــوب فشــار حداکثــری 
در مــی 2020 میــادی لغــو کــرده بــود، مجــددا احیــا  کــرد. ایــن معافیــت 
هــا بــه روســیه اجــازه مــی دهــد کــه در طرحهــای غیــر نظامــی در نیــروگاه 
هســته ای بوشــهر، رآکتــور آب ســنگین اراک و راکتــور تحقیقاتــی تهــران 
ــر آن، ایــن معافیــت هــا انتقــال مــازاد اورانیــوم  همــکاری کنــد. عــاوه ب
غنــی شــده و آب ســنگین و نیــز همــکاری در بازســازی نیروگاههــا را 
ممکــن مــی ســازد. اقــدام دوم، تفاهــم ایــران و آژانــس بیــن المللــی 
انــرژی هســته ای در خصــوص اجــرای پروتــکل الحاقــی و بازگشــت ایــران 
بــه تعهــدات برجامــی اســت کــه روســیه در اجــرای آن نقــش تعییــن کننده 

ای دارد. 

https://bit.ly/34TCu3r
https://bit.ly/34TCu3r
https://bit.ly/34TCu3r
https://bit.ly/34TCu3r
https://bit.ly/3uq882J
https://bit.ly/3uq882J
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-8137563
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-8137563
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چهــار. تحریــم منابــع انــرژی روســیه و ظهــور ایــران بــه عنــوان منبــع 
جایگزیــن: در شــرایطی کــه ایــاالت متحــده تحریمهــای ســختی بر روســیه 
وضــع کــرده و در پــی آن، بهــای انــرژی بصــورت بــی ســابقه ای افزایــش 
یافتــه اســت، ایــران در ســایه چشــم پوشــی امریــکا در اعمــال تحریمهــا، 
موفــق شــده اســت بــدون احیــای برجــام صــادرات نفــت خــود را بــه 1.5 
میلیــون بشــکه در روز برســاند. و احتمــاال غــرب مــی خواهــد کــه ایــران در 
بــازار انــرژی وارد شــده و جــای خالــی روســیه را پــر کنــد تــا در کوتــاه مــدت، 
مانــع از افزایــش قیمــت انــرژی شــده و در دراز مــدت، گزینــه ای بــرای 
تأمیــن نیــاز اروپــا باشــد. برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه ایــران حــدود 
80 میلیــون بشــکه نفــت در نفتکــش هــا و مخــازن نفتــی در کشــورهای 

آســیایی دارد کــه آمــاده فــروش اســت.  
پنــج. موضــع ناپایــدار ایــران در قبــال بحــران اوکرایــن: از زمانــی کــه 
طبــل جنــگ روســیه و اوکرایــن بــه صــدا در آمــد، ایــران موضــع مشــخصی 
در قبــال ایــن مســأله از خــود نشــان نــداده اســت. موضــع اولیــه ایــن 
کشــور در حمایــت از روســیه بــا انتقــادات گســترده ای روبــرو شــد و ایــن 
کشــور را بــر آن داشــت کــه تــاش کنــد آب رفتــه را بــه جــوی بازگردانــد و 
بــا در نظــر داشــت وضعیــت حســاس کنونــی در ســایه گفتگوهــای جــاری 

بــا جهــان غــرب، موضــع متعادلــی اتخــاذ اتخــاذ کنــد. 
شــش. ائتــاف میــان روســیه و ایــران یــک ضــرورت اســت: ایــران 
و روســیه منافــع مشــترکی دارنــد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه 
دشــمنی بــا امریــکا و تمایــل بــه تغییــر ســاختار بیــن الملــل و همچنیــن 
همــکاری در برخــی پرونــده هــای منطقــه ای ماننــد پرونــده ســوریه 
اشــاره نمــود. امــا ایــن دو کشــور در کنــار منافــع مشــترک، اختافاتــی نیــز 
بــا هــم دارنــد. پیــش از ایــن، محمــد جــواد ظریــف وزیــر امورخارجــه پیشــین 
ایــران روســیه را بــه ســنگ انــدازی بــر ســر راه برجــام 2015 میــادی متهــم 
نمــوده بــود. لــذا، موضــع کنونــی روســیه چنــدان تازگــی نــدارد. ایــران از 
دیربــاز از جانــب روســیه زیانهایــی دیــده اســت. عــاوه بــر آن، روســیه در 
ــران همــکاری نکــرد  ــا ای ــد، ب ــکا آنطــور کــه بای ــا تحریمهــای امری ــه ب مقابل
و در ســوریه بــا اســرائیل بــرای حملــه بــه منافــع ایــران همــکاری کــرد 
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و همچنیــن، از قطعنامــه اخیــر ســازمان ملــل علیــه حوثــی هــای یمــن 
حمایــت کــرد. گذشــته از آن، تاریــخ ایــران اقدامــات اســتعماری شــوروی 

ــران را در خــود ثبــت کــرده اســت.  علیــه ســرزمینهای ای

دوم: اهداف روسیه
ــر اینکــه تصمیــم دارد در واکنــش بــه  ــا اعــام امریــکا مبنــی ب همزمــان ب
حملــه نظامــی روســیه بــه اوکرایــن، مســأله تحریــم کاالهــای روســی را 
بــا هــم پیمانــان اروپایــی خــود بررســی کنــد، و همزمــان بــا اعــام تهــران 
مبنــی بــر اینکــه بــرای بــر طــرف ســاختن موانــع مذاکرات وین بــا قدرتهای 
جهانــی و بــا هــدف احیــای برجــام نیمــه جــان، ایــن کشــور بــا آژانــس بیــن 
المللــی انــرژی اتمــی بــر ســر نقشــه راهــی بــه توافــق رســیده اســت، 
روســیه نیــز ســطح مطالبــات خــود را افزایــش داد. مــی تــوان گفــت کــه 
روســیه تــاش دارد تحریمهــای غربــی را خنثــی ســازد و مانــع از آن شــود 
ــرای  ــار آن ب ــران و کشــورهای مذاکــره کننــده غربــی، از برجــام و آث کــه ای
خنثــی ســاختن بحــران ناشــی از تحریــم روســیه، اســتفاده کننــد. همچنیــن 
روســیه تــاش دارد جلــوی فروپاشــی اقتصــاد خــود را در آینــده بگیــرد. 

بــه طــور کل، اهــداف روســیه را مــی تــوان بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
یــک. اســتفاده از اهــرم فشــار برجــام علیــه غــرب: روســیه تــاش مــی 
کنــد از اختــاف کنونــی میــان غــرب و ایــران بــر ســر برجــام، بــه نفــع خود در 
ماجــرای اوکرایــن اســتفاده کنــد. زیــرا روســیه بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر 
برجــام احیــا شــود، خیــال غــرب -و در مقدمــه آن- ایــاالت متحــده بابــت 
یکــی از پیچیــده تریــن مســائل آســوده مــی شــود و در نتیجــه بــر مســأله 
اوکرایــن و اعمــال فشــارهای بیشــتر بــر موســکو متمرکــز مــی شــود. و 
بــی تردیــد، روســیه در رونــد تضمیــن هــا و پــای بنــدی بــه پروتــکل الحاقــی 
و برخــی بندهــای فنــی برجــام نقــش برجســته ای بــر عهــده دارد. احتمــال 
دارد کــه موضعگیــری روســیه اجمــاع موجــود در مــورد بازداشــتن ایــران از 
نزدیــک شــدن بــه ســاخت ســاح هســته ای و عبــور ایــن کشــور از خطــوط 
قرمــز قــدرت هــای غربــی را بهــم بزنــد. و در ایــن زمــان کــه حــرف و حدیــث 
هــا حاکــی از آن اســت کــه ایــران بــا ســاخت ســاح هســته ای کمتــر از یــک 
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ســال فاصلــه دارد، روســیه بــه خوبــی مــی دانــد کــه ایــن پرونــده تــا چــه 
حــد بــرای ایــاالت متحــده  اهمیــت دارد کــه تــاش دارد هرچــه زود تــر 

جلــوی پیشــرفت برنامــه هــای هســته ای ایــران را بگیــرد. 
دو. بــه تأخیــر انداختــن جریــان دوبــاره نفــت ایــران بــه بــازار: مســلما، 
احیــای برجــام در شــرایط کنونــی اصــا بــه نفــع روســیه نیســت زیــرا در 
صــورت برداشــته شــدن تحریمهــای ایــران و جریــان دوبــاره نفــت ایــران در 
بــازار، اوال نیــاز بــازار بــه نفــت روســیه تــا حــدی کاهــش مــی یابــد و ثانیــا 
برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه بهــای نفــت نیــز تــا 10 الــی 15 درصــد 
کاهــش خواهــد یافــت. در نتیجــه، بــه نفــع روســیه اســت کــه بازگشــت 
ــر انــدازد. شــایان  ــا جایــی کــه مــی توانــد بــه تأخی ــازار را ت ــران بــه ب نفــت ای
ذکــر اســت کــه در امریــکا گفتگوهایــی در مــورد لغــو تحریمهــای ونزوئــا 
نیــز مطــرح اســت و ایــن کارت مهمــی بــرای روســیه در رویارویــی بــا غــرب 

بــه حســاب مــی آیــد. 
ــران:  ــا کمــک ای ســه. ایجــاد رخنــه در تحریمهــا و دور زدن تحریمهــا ب
روســیه بــا ایــن خواســته اش، قصــد دارد رخنــه ای در تحریمهــا ایجــاد 
میســر  برایــش  تحریمهــا  زدن  دور  امــکان  آن،  از  اســتفاده  بــا  تــا  کنــد 
گــردد. مشــکل اینجاســت کــه اگــر ایــاالت متحــده ایــن خواســت روســیه 
را بپذیــرد، ایــن امــر تنهــا از جانــب ایــاالت متحــده و اروپــا نخواهــد بــود 
بلکــه دیگــر کشــورها همچــون ژاپــن، کــره جنوبــی، اســترالیا، کانــادا و دیگــر 
کشــورهایی کــه روســیه را بــه خاطــر تهاجــم نظامــی بــه اوکرایــن تحریــم 
کــرده انــد، را نیــز شــامل مــی شــود. زیــرا ایــن کشــورها بایــد بــا معافیتهاى 
تجاری و اقتصادی روســیه و ایران از تحریمهای ناشــی از بحران اوکراین 
موافقــت کننــد و ایــن بــه معنــای ایجــاد رخنــه ای در تحریمهــای غربــی 

علیــه روســیه اســت. 
چهــار. تمایــل روســیه بــه باقــی مانــدن ایــران زیــر تحریمهــای غربــی: 
روســیه از آن بیــم دارد کــه بــه دنبــال احیــای برجــام ایــران بتوانــد مناســبات 
خــود را بــا ایــاالت متحــده و کشــورهای اروپایــی بهبــود بخشــد و دیگــر 
نیــازی بــه روســیه بــه عنــوان یــک شــریک راهبــردی نداشــته باشــد، و در 
نتیجــه، روســیه یــک کشــور هــم پیمــان خــود را در منطقــه ای کــه تــاش 
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مــی کنــد حضــور خــود را در آنجــا تقویــت کنــد، از دســت بدهــد و ایــن 
شــریک، بــه رقیبــی در بازارهــای انــرژی بــدل شــود. 

سوم: مخالفت ایران و امریکا با خواست روسیه
یــک. مخالفــت ایــران بــا گــره زدن مذاکــرات برجامــی بــا رویارویــی 
روســیه بــا غــرب: از نــگاه ایــران، نبایــد اختافــات کنونــی روســیه و غــرب 
بــر مذاکــرات ویــن ســایه انــدازد. گفتگوهــا بــر یــک اصــل اساســی مــورد 
توافــق ایــران، روســیه و چیــن اســتوار اســت و آن اینکــه نبایــد مســائل 
ــا برنامــه موشــکی  ــران و ی جانبــی همچــون پرونــده رفتــار منطقــه ای ای
ایــن کشــور را در مذاکــرات دخالــت داد. خواســت اخیــر روســیه نشــان داد 
کــه ایــن کشــور تمایــل دارد تــا کارتهــا را بــر هــم زده و بحــران اوکرایــن را بــه 
برجــام گــره بزنــد. ایــران بــا این اقدام روســیه مخالفــت کرد و همه طرفها 
تــاش کردنــد تــا بــه پرونــده برجــام بــه عنــوان پرونــده ای خــاص بنگرنــد. 
ایــران بــا ایــن اقــدام روســیه کــه تــاش دارد بعــد از بــروز مشــکاتی کــه 
در پــی تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن میــان ایــن کشــور و غــرب پیــش آمــده، 
مذاکــرات برجــام را در راســتای منافــع خــود بــه گــروگان بگیــرد، مخالفــت 

کــرده اســت. 
تــاش  منزلــه  بــه  را  روســیه  خواســت  ایــن  ایــران  هــای  روزنامــه  اکثــر 
موســکو بــرای ســنگ انــدازی بــر ســر راه احیــای برجــام و مصــادره آن 
بــا هــدف بــاج گیــری از غــرب دانســتند. علــی رغــم اینکــه تمــام کســانی 
ــران را ســرزنش مــی  ــد، حکومــت ای کــه موضــع روســیه را محکــوم کردن
کننــد کــه آنقــدر بــه روســیه صاحیــت داده کــه حتــی در گفتگوهــای 
برجامــی قیــم ایــران شــده اســت، امــا وزیــر امــور خارجــه ایــران تأکیــد کــرده 
اســت کــه تهــران اجــازه نخواهــد داد هیــچ رویــداد خارجــی منافــع ایــران 
در مذاکــرات برجامــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بســیاری از صاحــب نظــران، 
ایــن اظهــارات وزیــر خارجــه را تــاش حکومــت بــرای تصحیــح رونــد مذکــور 

ــد.  عنــوان کردن
دو. تــاش ایــران بــرای احیــای برجــام بــا هــدف کنتــرل بحــران داخلــی: 
ــران، منافــع ایــن کشــور در احیــای برجــام اســت و از رهگــذر آن  از نظــر ای
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ــد چالــش هــای فزاینــده داخلــی را مهــار کنــد. دولــت ابراهیــم  مــی توان
رئیســی روی احیــای برجــام بــرای تقویــت محبوبیــت خــود، کنتــرل تنــش 
هــای داخلــی و پایــان دادن بــه انــزوای بیــن المللــی حســاب بــاز کــرده 

اســت. 
ســه. دعواهــای داخلــی بــر ســر موضــع روســیه و سیاســت نــگاه 
بــه شــرق: ایــن ســردرگمی اخیــر پرونــده مذاکــرات هســته ای بعــد از 
موضعگیــری روســیه، بــار دیگــر صداهــای منتقدیــن و مخالفیــن داخلــی 
حکومــت را در خصــوص برجــام و روندهــای گفتگوهــای کنونــی بلنــد 
کــرد. در حالیکــه قبــا برخــی نیروهــای »جریــان تنــدرو« مخالفــت خود را با 
گفتگوهــا اعــام کــرده و خواهــان توقــف مذاکرات شــده بودنــد، اکنون 
برخــی از چهــره هــای »اصــاح طلــب« بــه سیاســت هــای خارجــی کشــور 
در ســالهای اخیــر یعنــی همــان سیاســت »نــگاه بــه شــرق« کــه الزمــه آن 
گذاشــتن تمام تخم مرغها در ســبد چین و روســیه اســت، مخالفت می 
کننــد و آن را منافــی تعــادل در سیاســت خارجــی و جســتجوی منافــع 
راســتای  اردوگاه شــرق و غــرب در  راهبــردی در هــر دو  اقتصــادی و 
فراهــم ســاختن گزینــه هــای بیشــتری بــرای ترمیــم بخشــهای اقتصــاد 
اینکــه، موضعگیــری اخیــر روســیه  بــه ویــژه  فروپاشــیده، مــی داننــد. 
انتقادهــای مداومــی را کــه از زمــان ســفر ابراهیــم رئیســی بــه مســکو 
شــدت گرفتــه و بحــث و نظرهایــی را کــه دربــاره فایــده رویکــرد نــگاه بــه 
شــرق سیاســت خارجــی ایــران بــه دنبــال داشــته، تقویــت نمــوده اســت. 
چهــار. ایــران بــر مخالفــت امریکا با خواســت روســیه حســاب بــاز كرده 
اســت: ایــران مــی دانســت کــه ایــاالت متحــده بــا ایــن خواســت روســیه 
مخالفــت خواهــد کــرد زیــرا پذیــرش چنیــن خواســته ای، تحریمهایــی کــه 
اخیــرا بــر موســکو وضــع شــده را ناکارآمــد خواهــد ســاخت. و عمــا نیــز 
چنیــن شــد و آنتونــی بلینکــن وزیــر امورخارجــه امریــکا خواســت هــای 
گفــت: »تحریمهــای  او  خوانــد.  ربــط  بــی  را  آن  و  نپذیرفتــه  را  روســیه 
روســیه کــه در پــی تهاجــم ایــن کشــور بــه اوکرایــن وضــع شــده اســت، 
ارتباطــی بــا پرونــده هســته ای ایــران نــدارد«. همچنیــن ایــران مــی دانــد 
کــه ایــاالت متحــده و بســیاری از کشــورهای اروپایــی بــا وضــع تحریمهــای 

about:blank
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بیــن المللــی علیــه صــادرات نفــت روســیه، تــاش دارنــد جنــگ اوکرایــن 
ــژه اینکــه 36  ــه وی ــر ســازند؛ ب ــه ب ــرای روســیه از نظــر اقتصــادی هزین را ب
درصــد بودجــه کل روســیه در ســال 2021 میــادی از محــل در آمدهــای 
نفتــی تأمیــن شــده اســت. و در ســایه نیــاز بازارهــای جهانــی و مخصوصــا 
بازارهــای اروپایــی بــه نفــت و گاز روســیه، ایــاالت متحــده در صــدد یافتــن 
ــا توجــه  ــرآورده كنــد. و ب بازارهــای جایگزینــی اســت کــه نیــاز موجــود را ب
بــه اینکــه تهــران بزرگتریــن ذخیــره گاز در جهــان بعــد از روســیه را در اختیــار 
دارد، احیــای برجــام و بازگشــت ایــران بــه بازارهــای نفــت و گاز جهانــی 
همــان گزینــه بدیــل مناســبی اســت کــه مــی توانــد جــای خالــی صــادرات 
گاز روســیه بــه اروپــا را پــر کنــد. و بــی تردیــد، از نــگاه ایــران، منافــع کشــور 
اقتضــا مــی کنــد کــه در ســایه تحــوالت کنونــی احیــای برجــام در نزدیــک 

تریــن زمــان ممکــن صــورت گیــرد.

چهارم: آثار و پیامدهای فشارهای روسیه
یــک. نبــود هماهنگــی میــان روســیه و ایــران و احتمــال افزایــش 
اختافات: روســیه این خواســت خود را بدون هماهنگی با ایران مطرح 
کــرد تــا جاییکــه ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت امورخارجــه ایــران 
در تاریــخ هفــت مــارچ گفــت: » اظهــارات آقــای الوروف را در رســانه هــا 
دیدیــم و منتظــر هســتیم جزئیــات آن را از مجــاری دیپلماتیــک بشــنویم«. 
و ایــن مســأله مــی توانــد آغــاز شــکاف میــان موضــع طرفیــن باشــد و 
احتمــال دارد کــه ایــن شــکاف، یــا در مذاکــرات و یــا در اتخــاذ موضــع در 

خصــوص مســائل دیگــری خــود را  واضــح تــر نشــان دهــد.  
دو. پیچیدگی در مذاکرات هسته ای: روسیه با این تضمین خواستن 
در مــورد رابطــه بــا ایــران، بــر ســر گفتگوهــای جــاری ویــن ســنگ انــدازی 
کــرده اســت و اگــر روســیه بــر ایــن خواســته خــود پــا فشــاری کنــد، ممکــن 
اســت ایــن گفتگوهــا کــه طرفهــای مذاکــره کننــده گامهــای مهمــی 
بــرای احیــای برجــام برداشــته انــد، رونــد دیگــری را در پیــش گیــرد. امــا بــا 
ایــن وجــود، روســیه در ایــن مــورد بــا یک چالش روبرو اســت. زیرا بازگشــت 
بــه برجــام اساســا یــک تصمیــم ایرانــی – امریکایــی اســت کــه بازگشــت 
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طرفیــن بــه تعهــدات خــود را شــامل مــی شــود. و در شــرایط کنونــی بیــن 
الملــل، امریکاییهــا و غربیهــا مایــل بــه حــل و فصــل ایــن مســأله هســتند 
ــاده خواهــی  ــا زی ــه ب ــرای مقابل ــال راحــت تمــام تــاش خــود را ب ــا خی ــا ب ت

هــای فزاینــده پوتیــن متمرکــز نماینــد. 
ســه. جســتجوی یــک گزینــه بدیل بــه جای روســیه در زمینه همکاری 
هســته ای بــا ایــران: روســیه مســئولیت امــور فنــی در اجــرای بندهــای 
برجــام از جملــه گرفتــن مــازاد مــواد هســته ای از ایــران و در مقابــل، 
تأمیــن کیــک زرد مــورد نیــاز و غیــره، و نیــز مشــارکت در توســعه برنامــه 
صلــح آمیــز هســته ای را بــر عهــده دارد. و اگــر روســیه آمــاده همــکاری 
نباشــد – مخصوصــا بعــد از اینکــه امریــکا معافیــت هــای هســته ای 
را لغــو کــرده اســت – در اینصــورت ایــاالت متحــده، ایــران و تروئیــکای 
اروپایــی بــه دنبــال کشــوری خواهنــد گشــت کــه مــواد هســته ای را از 
ایــران وارد کنــد. و قطعــا ایــاالت متحــده و غــرب بــرای همــکاری در ایــن 
ــگاه  ــر سیاســت هــای ن ــران ب ــد داد. و اگــر ای ــل نشــان خواهن ــه تمای زمین
بــه شــرق خــود پــا فشــاری کنــد، احتمــال دارد کــه چیــن همــان کشــور 

جایگزیــن باشــد. 
ــا خواســتهای روســیه و پاســداری از  ــران ب چهــار. عــدم همراهــی ای
منافــع مشــترک: رژیــم ایــران در ایــن شــرایط کــه بــه دنبــال اجرایــی ســازی 
تحــوالت کنونــی  از  احتمــاال مــی کوشــد  انقــاب اســت و  گام دوم 
ــرای احیــای برجــام  ــرداری کنــد، ب ــرای تقویــت مشــروعیت خــود بهــره ب ب
بــه عنــوان منفعــت حیاتــی و چــه بســا سرنوشــت ســاز نظــام ســخت در 
ــرد کــه روســیه برجــام  ــه هیــچ وجــه نمــی پذی ــران ب ــذا، ای تــاش اســت. ل
ــا غــرب دخیــل ســازد. امــا  ــازی گرفتــه و آن را در رویارویــی خــود ب ــه ب را ب
ــا روســیه قطــع نمــی  ــه طــور کل ب ــط خــود را ب ــران رواب ــن همــه، ای ــا ای ب
کنــد زیــرا هــر دو کشــور منافــع مشــترکی دارنــد و ائتــاف ایــن دو، یــک 
ضــرورت اســت کــه از مهمتریــن نمونــه هــای آن مــی تــوان بــه دشــمنی 

ــا غــرب و ایــاالت متحــده اشــاره کــرد.  مشــترک ب
ایــاالت  و  ایــران  میــان  پیگیــری موضــوع مذاکــرات مســتقیم   .5
متحده: روســیه در کنار ایران ســهم بســزایی در حفظ برجام و جلوگیری 



12 برجام و تضمین های روسیه.. انگیزه ها و پیامدها

از فروپاشــی آن داشــته اســت. ایــن کشــور همچنیــن در میــز گفتگوهــا از 
ایــران حمایــت کــرده اســت و در مذاکــرات غیــر مســتقیم ویــن بــه عنــوان 

واســطه میــان ایــاالت متحــده و ایــران ایفــای نقــش کــرده اســت. 
ــر دخالــت دادن گفتگوهــای برجــام بــه  ــر روســیه مبنــی ب امــا اقــدام اخی
اختافات خود با غرب، احتمال دارد ایاالت متحده و ایران را مســتقیما 
روی میــز مذاکــره بکشــاند. زیــرا در اینصــورت تمــام موانعــی کــه بــر ســر 
راه مذاکــرات وجــود دارد، از میــان برداشــته مــی شــود؛ بــه ویــژه اینکــه، 
اخیــرا صداهایــی از هــر دو طــرف شــنیده شــده اســت کــه راهــکار غلبــه بــر 

ســنگ اندازیهــای روســیه مذاکــرات مســتقیم اســت.  

پنجم. رویکردهای موضع روسیه
در شــرایطی کــه جنــگ اوکرایــن روز بــه روز شــدت مــی گیــرد، هــر دو 
طــرف تــاش مــی کننــد در ایــن بحــران، امتیــازات کمتــری را بــه طــرف 
مقابــل واگــذار کننــد. امــا منافــع ایــران اقتضــا مــی کنــد  کــه هرچــه زودتــر 
برجــام احیــا شــود تــا از یــک ســو، ایــران بتوانــد بــر بحــران اقتصــادی خــود 
چیــره شــود و از ســویی دیگــر اجــازه ندهــد قــدرت هــای بــزرگ از برجــام 
بــه عنــوان کارت چانــه زنــی اســتفاده کننــد. احتمــال دارد ایــن بحــران یکــی 

از ایــن دو رویکــرد را در پیــش گیــرد:   
رویکــرد اول: اینکــه روســیه ایــن خواســته خــود را پــس بگیرد. زیرا روســیه 
تمایــل دارد همچنــان بــه عنــوان تضمیــن کننده طــرف ایرانی در مذاکرات 
باقــی بمانــد و همچنیــن بــا توجــه بــه دیدارهایــی کــه میــان وزرای خارجــه 
دو کشــور در آنــکارا صــورت گرفــت و اینکــه الوروف احتمــال دیــدار میــان 
رئیــس جمهــور روســیه و زیلنســکی نظیــر اوکراینــی او را مطــرح کــرد، 
نشــانه هایــی از تفاهــم روســیه و اوکرایــن بــر ســر راه حــل میانــه وجــود 
دارد. اگــر برجــام احیــا شــود در اینصــورت ایــران حتمــا بــرای بازگشــت بــه 
بازارهــای نفتــی تــاش خواهــد کــرد تــا ظرفیــت صــادرات خــود را بــه دو 
میلیــون بشــکه در روز برســاند و از شــرایط کنونــی و بــاال بــودن بهــای 
نفــت اســتفاده کنــد؛ هرچنــد ممکــن اســت بازگشــت ایــران بــه بازارهــای 
نفتــی تــا حــدودی بــه ثبــات در بــازار انــرژی کمــک نمــوده و در نتیجــه، بــازار 



13 برجام و تضمین های روسیه.. انگیزه ها و پیامدها

شــاهد کاهــش نســبی قیمــت هــا باشــد. 
 رویکرد دوم: اینکه روســیه بر موضع خود پافشــاری کند. در اینصورت 
ایــران چیــن را بــه عنــوان گزینــه بدیــل انتخــاب خواهــد کــرد کــه ضامــن 
اجــرای برجــام باشــد. و روســیه بــرگ چانــه زنــی مهمــی را از دســت خواهد 
داد. و ایــن امــر بازســازی روابــط ایــران بــا جهــان غــرب و در نتیجــه بازگشــت 
فعاالنــه ایــن کشــور بــه بــازار انــرژی را ســرعت مــی بخشــد. و ایــران منابــع 
ــد از نماینــدگان خــود در  ــا بتوان ــار خواهــد داشــت ت مالــی کافــی در اختی
منطقــه حمایــت کنــد و همچنیــن جنــگ افزارهــای پیشــرفته را خریــداری 

نمــوده و تــوان خــود را ارتقــا دهــد. 
در پایــان، مــی تــوان گفــت کــه ایــن موضعگیــری روســیه منافــع حیاتــی 
ایــران در احیــای برجــام را بــه مخاطــره مــی انــدازد و احتمــال دارد کــه بــر 
روابــط ایــران و روســیه نیــز ســایه انــدازد. امــا منافــع مشــترک دو کشــور، 
و پیچیدگــی اوضــاع کنونــی منطقــه و بیــن الملــل مانــع از آن خواهد شــد 
کــه روابــط ایــن دو کشــور بــه مرحلــه بحــران برســد. علــی رغــم وجــود بــی 
اعتمــادی امــا هــر دو کشــور بــه یکدیگــر نیازمندنــد و بــا وجــود اختافــات 
و تضــاد منافعــی کــه گهگاهــی پیــش مــی آیــد، امــا ایــن دو کشــور روی 

منافــع مشــترک خــود تمرکــز خواهنــد کــرد. 
ــا رد خواســت روســیه بــه غائلــه خاتمــه داد. البتــه کــه  ایــاالت متحــده ب
منافــع روســیه نیــز بــا احیــای برجام تأمین می شــود زیــرا با مهار طرحهای 
بلندپروازانــه هســته ای ایــران دیگــر ســایه خطــرات احتمالــی از مرزهــای 
جنوبــی روســیه نیــز رفــع مــی گــردد. همچنیــن بــه نفــع روســها اســت 
ــه مســئولیت خــود در  کــه موقعیــت خــود در برجــام را حفــظ کــرده و ب
همــکاری بــا ایــران و آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در خصــوص برنامــه 
ــر آن، موســکو نمــی خواهــد کــه  ــد. عــاوه ب ــران عمــل كن هســته ای ای
ایــران از آن رو گــردان شــده و بــه غــرب چشــم بــدوزد. لــذا، احتمــال مــی 
رود کــه روســیه بــر ایــن خواســته خــود پافشــاری نکنــد؛ بــه ویــژه اینکه این 
خواســت روســیه نوعــی چانــه زدن بــا غــرب و بــازی بــا کارتهــای چانــه زنــی 
بــه شــمار مــی رود. امــا جــای هیــچ شــکی نیســت کــه ایــن موضعگیــری 
ــاالت متحــده  ــه غــرب نزدیــک كــرد و ای ــران را بیــش از پیــش ب روســیه، ای
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هــم فرصــت یافــت تــا ایــران را از رویکــرد نــگاه بــه شــرق منصــرف کنــد؛ بــه 
ویــژه اینکــه ایــران مشــوق هــاى زیــادی در پیــش رو دارد. امــا ایــن مســأله 
بــه بعــد از احیــای برجــام و مســائل اختافــی کــه ایــران هنــوز هــم حاضــر به 
مذاکــره دربــاره آنهــا نیســت، موكــول اســت و از مهمتریــن ایــن مســائل 

پرونــده موشــک هــای بالســتیک و نقــش منطقــه ای ایــران اســت. 




