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ميثم سليماني

بازگشت آتشبس

روابط ايران و روسيه در ميان افكار عمومي داخلي
ايران همواره با شك و ترديد پيگيري شده است.
اما اين واقعي�ت را نبايد فراموش ك�رد كه ايران و
روسيه طي س�الهاي اخير نزديكترين شريك
يكديگر به خصوص در مس�ائل منطقه بودهاند .از
طرفديگرروابطدوكشورهرچنددرابعادسياسي،
نظامي و امنيتي گسترش پيدا كرده است اما ابعاد
اقتصاديآناصالقابلتوجهنبودهاست.يلنادانايوا
عضو موسسه شرقشناسي روسيه در گفتوگو با
ايران معتقد است كه ايران و روسيه هرچند متحد
استراتژيكيكديگرنيستند،امانبايداجازهدهند
تبديل به يك رقيب شوند و بايد گفتوگوها ميان
دو طرف ادامه داش�ته باشد تا با يكديگر به منافع
مشترك در خاورميانه و منطقه اوراسيا دست پيدا
كنند.درادامهمتنكاملاينمصاحبهراميخوانيد.
آقاي رياباكوف معاون وزيرخارجه روسيه چندي
پيش در مصاحبهاي با س�يانان عنوان كرده بود
كه با ايران هي�چ اتحادي نداريم و هم�كاري ما با
ايران در حوزه س�وريه اس�ت و ايران نيز ميداند
كه امنيت اس�راييل اولويت ماست .هرچند آقاي
س�فير توضيحاتي در اين خصوص دادند ،اما اين
نوع سخنان از سوي مقامهاي روسي تاثير بدي بر
اذهان ايرانيها در خصوص روسيه گذاشته است،
آيا در اين موضوع ب�ه ايرانيها حق نميدهيد كه
نسبتبهرابطهايرانوروسيهترديدداشتهباشند؟
به نظر من بايد ابتدا به معناي اتحاد توجه داشته باشيم.
دوم اينكه بين ايرانشناسان و متخصصان سياسي روسي
درخصوصايرانچندگرايشوجوددارد.بعضيمعتقدند
با توجه به اعالم چرخش روس��يه به شرق ،روسيه بايد با
ايران سطح روابط استراتژيك خود را ارتقا بدهد و در اين
مورد مذاكرات و صحبتهايي صورت گرفته است اما بايد
توجه داشت دس��تيابي به اين هدف طوالني خواهد بود
و در دوره كوتاهمدت نميتوان روابط را به س��طح روابط
استراتژيك رساند .اكنون تنها ميتوانيم بگوييم كه روابط
اس��تراتژيك ميان ايران و روسيه تنها در حوزه سياسي،
نظامي و امنيتي ميتواند برقرار شود كه اين موضوع نيز
بيشتر در بحث حل مساله سوريه تمركز دارد .از همين رو
روابط اقتصادي و انساندوس��تانه نسبت به ساير مسائل
عقب مانده است .در چنين شرايطي ما نميتوانيم از اتحاد
دو كشور سخن بگوييم.
چه تضميني وجود دارد در ش�رايطي كه بحران
سوريه در ابعاد نظامي به پايان برسد آن زمان نقش
ايران براي روسيه كمرنگتر نشود؟
روسيه ارزش زيادي براي نقش ايران در منطقه قايل است.
زيرا ميداند ايران به لحاظ پتانس��يل نظامي ،اقتصادي،
سياسي و نيروي كار انساني ،به عنوان يك كشور ابرقدرت
منطقهاي شناخته ميشود و قطعا منافع ويژهاي را براي
خود در منطقه در نظر گرفته اس��ت .از همين رو بايد در
تحوالت منطقه نيز تاثيرگذار باش��د .ام��ا اين به معناي
تاثيرگذاري در خاورميانه بزرگ است كه شامل آسياي
مركزي ،پاكس��تان و افغانستان نيز ميشود .ايده روسيه
اين است كه بتواند منطقه اوراسيا را به يك قطب توسعه
در جهان تبديل كند و در جهان چندجانبهگرا اين منطقه
ميتواند تبديل به قطب توسعه اقتصادي و هم سياسي
شود .ايران در اين كار ميتواند شريك روسيه باشد.
آيا منظور ش�ما از بحث منطقه اوراسيا ،اتحاديه
اوراسيايياستكهروسيههموارهازآننامميبرد؟
نه ،آن بحث متفاوتي است .از ديدگاه روسيه چند سازمان
منطقهاي ميتواند در عرصه اوراسيا فعاليت داشته باشد.
مثلسازمانشانگهايامابحثاتحاديهاوراسياييدرحال
حاضر تنها روي بخش اقتصادي تمركز دارد كه آن نيز به
واسطه روسيه تاسيس ش��د و اكنون به دنبال گسترش
آن هستيم .اما اين به آن معني نيست كه به تنها سازمان
منطقهاياوراسياتبديلشود،بلكهمادرموردفعاليتهاي
آندرحالهماهنگيباچينوآسهآنهستيمچراكهفقط
اتحاد تمام ظرفيته��اي قدرتهاي منطقهاي ميتواند
منجر به شكلگيري قطب اوراسيا شود.
شمابراينعقيدههستيدكهنقشايراندرمنطقه
اوراسيا براي روسيه بسيار مهم است .اما اگر ايران
و روسيه نتوانند بحث سوريه را با يكديگر به يك
سرانجام مطلوب برس�انند و با تضاد منافع روبرو
شوندآيااينموضوعسايرهمكاريهاراتحتتاثير
قرارنميدهد؟
اصال چني��ن اتفاقي رخ نخواهد داد .هر دو كش��ور در
حوزه سياس��ي منافع نزديك و چالشهاي مشترك
دارند چرا كه بحث افغانس��تان از ديگر مباحثي است
كه ميتواند عرصه همكاري ميان دو كش��ور باش��د.
روس��يه عالقهمند اس��ت كه با همه كشورهاي حوزه
اوراسيا روابط خود را توس��عه دهد .ناامني و بيثباتي
در كش��ورهاي منطقه اوراسيا يك چالش جدي براي
روس��يه اس��ت .روسها اكنون نگران قدرت گرفتن
گروههاي تكفيري در افغانستان هستند و ما به دنبال
راههاي مسالمتآميز حل بحران افغانستان هستيم.
همچنينمسالهقفقازنيزبرايروسيهبسيارمهماست.
تاثير ايران بر كش��ورهاي قفقاز نيز براي روسيه بسيار
اهميت دارد از همين رو ميتواند تبديل به موضوعي
براي گس��ترش همكاريهاي ايران و روسيه شود و ما
اين موضوع را درك ميكنيم .ما بايد با يكديگر تماسها
و گفتوگوهاي بيش��تري داشته باشيم كه تبديل به
رقيبسياسيواقتصادييكديگردراينمنطقهنشويم.
چندي پيش يك كميسيون مش��ورتي در چارچوب
وزارت خارجه دو كش��ور در مساله قفقاز تشكيل شد.
پيشتر در مورد افغانس��تان بحث قاچاق مواد مخدر،
مهاج��رت و خاورميانه مش��ورتهاي دايمي صورت
ميگرفت و حاال بحث قفقاز نيز اضافه شده است.
پس از سفر بنيامين نتانياهو به روسيه خبري
منتشرشدمبنيبر اينكه آقاي پوتين پيشنهاد
يك كميت�ه بينالمللي براي خ�روج نيروهاي
خارجي از س�وريه را دادند و نتانياهو نيز بسيار
خوشحال از اين س�فر بازگشت و اعالم كرد كه
روسيه نيز عالقهمند به خروج نيروهاي ايراني
از س�وريه است .س�وال من از شما اين است كه
ديدگاه واقعي روس�يه نس�بت به ادامه حضور
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بانكها و شركتهاي بزرگ روسيه مجبور به پايبندي به تحريمها هستند
نيروهاي ايراني در سوريه چيست؟
البتهديدگاهمننسبتبهاينموضوعكامالشخصياست.
به نظر من روس��يه ميداند تا زماني كه تروريس��تها در
سوريه به طور كامل از بين نرفتهاند ما نميتوانيم در مورد
خروج نيروهاي خارجي از سوريه مذاكره داشته باشيم.
حضور نيروهاي روسيه و ايران در سوريه قانوني است .اما
نيروهاي تركيه و امريكا دعوت رسمي دولت براي حضور
در خاك اين كشور را ندارند.
درحالحاضرمبارزهباتروريسموبحثحلبحرانسياسي
به موازات يكديگر در حال انجام است .اكنون روند آستانه
در حال پيش��رفت اس��ت و مالقاتها در سطح باال براي
حل بحران سوريه ادامه دارد .اما پس از برقراري ثبات به
خصوص در شمال غرب سوريه و منطقه هممرز با تركيه
اين نيروها بايد از سوريه خارج شوند.
اكنون اين نگران�ي در داخل افكار عمومي ايران
وجود دارد كه اگر فرآيند نظامي در سوريه به پايان
برسد ،روسيه پشت ايران را خالي كند .روسيه چه
تعهديميتواندبهايرانبابتاينمسالهارايهدهد؟
در دوره كنون��ي وقت��ي يك ق��رارداد بينالمللي امضا و
ترامپ به طور جداگانه از آن خارج ميشود چه تضميني
ميتوان داد؟ ميدانم كه ايرانيها نه به امريكا و نه به روسيه
اطمينان الزم را ندارند .از همين رو نه براي تضمين بلكه
بايد در خصوص همخواني منافع با يكديگر مذاكره كنيم.
ازديدگاهمنشرايطزمانيميتواندتغييركندكهتغييرات
در ساختار سياسي هر يك از دو كشور ايجاد شود .بهطور
مثال رييسجمهور و رويكرد دولت تغيير كند .در روسيه
خطوط سياسي از سوي رييسجمهور تعيين ميشود.
اما اگر ايران و روسيه منافع سياسي و اقتصادي مشترك
داشته باشند پايه اشتراكات ميان دو كشور باقي ميماند.
منقصددارمبهايرانيهانيزبگويمكهروسيهدرخاورميانه
از سياست چندجانبهگرايي پيروي و آن را اعالم ميكند.
اين كش��ور قصد دارد كه روابط حسنه و همكاري با تمام
كشورها داشته باشد ،هم با ايران ،هم با عربستان سعودي،
اس��راييل ،قطر و ...البته ما آمادهايم با ايران در حل مساله
سوريه همكاري بسيار نزديك و اتحاد عمل داشته باشيم.
اما ما ميفهميم وقتي كه اين بحران حل ش��ود نيروهاي
خارجي نبايد در اين كشور بمانند.
حتي روسيه؟
روسيه پايگاه رسمي در س��وريه از زمان شوروي داشته
است.
اگر ايران به توافقي مش�ابه با دولت سوريه براي
ايجاد يك پايگاه نظامي دست پيدا كند آيا روسيه
با آن مخالفتي دارد؟
اگر با دولت در اين مورد به توافق رس��مي برس��د روسيه
نميتواندمخالفتيداشتهباشد.
روسيهمخالفحضورنظاميوايجادپايگاهنظامي
ايران در سوريه است؟
به نظرم بله .در شرايط كنوني اين اقدام به نفع حل بحران
و برقراري ثبات در منطقه نيست .ايران هم ميتواند منافع
سياس��ي ،اقتصادي و فرهنگي خود را در سوريه داشته
باش��د و نيازي نيس��ت كه نقش نظامي خود را در آينده
سوريه حفظ كند .اما اين موضوع براي بعد از بحران نظامي
و سياسي در سوريه اس��ت .اما اگر بعد از حل اين بحران
دولت سوريه آمادگي خود را براي حضور نظامي ايران در
خاك اين كشور ابراز كند ،روسيه نميتواند با اين موضوع
مخالفتيداشتهباشد.
يعني مخالفت روس�يه در تصميم دولت سوريه
اثرگذارنيست؟
در اصل نبايد تاثيري داش��ته باشد .البته ما ديدگاهي در
روسيه داريم كه برخي به دنبال بازسازي قدرت گذشته
ش��وروي البته نه در چارچوب مرزهاي ش��وروي سابق
هستند بلكه بيشتر در بحث ابعاد نفوذ سياسي اين بحث
را مطرح ميكنند .اما افرادي نيز وجود دارند كه معتقدند
هر زمان كه فضا ايجاد ش��د بايد روس��يه روابط خود را با
غرب بازس��ازي كند و بايد به موازات آن نگاه روس��يه به
شرق نيز حفظ ش��ود .زيرا تحكيم تماسها با كشورهاي
منطقه اوراسيا و خاورميانه آسياي جنوب شرقي به نفع
روسيه است.
موضوع امنيت اسراييل براي روسيه بسيار مهم
اس�ت .اما سوال من اين اس�ت كه آيا ممكن است
روزيبرسدكهروسيهبخواهدبينحفظمنافعخود
با اسراييل و همكاري با ايران يكي را انتخاب كند؟
روس��يه از سياس��ت چندجانبهگرايي پيروي ميكند تا
مجبوربهچنينانتخابينشود.نتانياهوبارهابهروسيهسفر
كرده و از پوتين خواسته تا روابط خود با ايران را قطع كند

اما چنين اتفاقي رخ نداده است .من حتي چنين تصوري
همنميتوانمداشتهباشمكهروسيهروزيمجبوربهچنين
انتخابي شود .هدف روسيه جلوگيري از بروز جنگ بين
ايران و اسراييل در خاك سوريه است و بايد بگويم اگر ما
به دنبال حفظ دولت واحد در سوريه هستيم ،بايد نظرات
اسراييل را در نظر داشته باشيم زيرا تجزيه سوريه به نفع
اسراييل نيست .مساله كردها در اين ميان وجود دارد كه
خود ميتواند يك چالش عمده براي اسراييل ،ايران و تمام
منطقه باش��د .در هر صورت بدون در نظر داشتن موضع
اسراييل ،حل بحران سوريه امكانپذير نيست.
در بحث بلنديهاي جوالن ،به رسميت شناختن
حاكميت اس�راييل بر اين منطقه توسط امريكا را
چگونهميبينيد؟
اين موضوع مربوط به ديوانگي آقاي ترامپ است .الوروف
وزيرخارجه روسيه نيز چندي پيش اعالم كرد كه ترامپ
قصدداردنقشهجهانرامطابقتصوراتخودطراحيكند
و قصد دارد تمام سيستم حقوق بينالملل را از بين ببرد و
روي آن تجديدنظر انجام دهد و مقررات مورد نظر خود را
وضع كند .اما بحث جوالن به مانند بحث پايتختي قدس
براي اسراييل بسياري آن را نپذيرفتند و چندان كسي به
آن توجه ويژهاي نكرد.
اماروسهانيزنسبتبهاينموضوع،موضعگيري
خاصي انجام ندادند .به طور مثال در شوراي امنيت
يكجلسهفوقالعادهبرگزاركنند،نگاهشمادراين
خصوصچيست؟
ما اين موضوع را جدي نميگيريم فقط تبليغات چراكه
ما به حق��وق بينالمل��ل پايبنديم .به ط��ور مثال آقاي
احمدينژاد يك روز عنوان كرد كه بايد اسراييليها را به
منطقه ديگري نقل مكان كنند .ما نسبت به اين موضوع
اعتراضي در شوراي امنيت نكرديم.
ام�ا ي�ك تفاوت�ي مي�ان اي�ن دو وج�ود دارد.
بيتالمقدستبديلبهپايتختاسراييلميشودو
جوالن نيز ضميمه حاكميت اسراييل شد و امريكا
آن را به رسميت شناخت .اما هيچگاه حرف آقاي
احمدينژادجنبهعملياتيپيدانكرد.
از نظر ديدگاه روس��يه اين اقدام از س��وي ترامپ نهتنها
ثباتبخش نيست بلكه بحرانآفرين در منطقه است .ولي
روسيههمنميخواهدتنشبيشتريدرمنطقهايجادشود.
آيا نگاه روس�يه به بحث معامله قرن نيز بناست
به مانند م�وارد جوالن يا به رس�ميت ش�ناختن
بيتالمقدس به عنوان پايتخت اين رژيم باشد؟ آيا
بناس�ت روسها اين موضوع را ناديده بگيرند و از
كنارآنعبوركنند؟
منفكرميكنمروسيهقصدداردبههمينشيوهادامهدهد
تا شايد سال ديگر موضع امريكا تغيير و برخي موضوعات
را بعدتر مطرح كند.
يعني امريكا و اس�راييل ه�ركاري را كه تصميم
گرفتندوانجامدهندروسيهتنهانظارهگراست؟
روس��يه قصد دارد هرچه سريعتر مساله سوريه را به نفع

دولت واحد اين كش��ور حل كند .در چنين شرايطي اگر
يك ثبات نس��بي در سوريه ايجاد ش��ود ،ما ميتوانيم به
صورت فعاالنهتري وارد بحران اسراييل و فلسطين شويم.
اين گونه كه مش�خص اس�ت روسها از كنار اين
موضوعاتبهراحتيعبورميكنند؟
روسيه واكنشهاي الزم را انجام داده است .به طور رسمي
نظرات خود را اعالم كرديم و گفتيم كه نميتوانيم از اين
موضوع پش��تيباني كنيم و ما حاال اطمينان داريم كه در
صحنه بينالمللي و منطقهاي بايد اين مساله را حل كنيم.
ما نياز به ي��ك موفقيت داريم .اگر دس��تاوردي هرچند
كوچكدرحلمسالهسوريهبهدستآوريم،دراينصورت
ميتوانيم مس��ائل ديگر را مطرح كنيم .بازديد الوروف از
مصر،اردنوقطرنشاندهندهآناستكهيكزمينهسازي
ب��راي تحكيم تاثير خود براي نزديكتر ش��دن نظرات و
مواضع كشورهاي ديگر با روسيه است .اگر ما اين موضوع
را در سازمان ملل مطرح كنيم ،ميدانيم كه تاثير امريكا
خواه يا ناخواه بيشتر است .بهطوري كه شاهد آن هستيم
كهبرخيكشورهاتحتفشارامريكارايميدهند.بنابراين
نتيجه آن هيچ چيز نخواهد بود .اما اگر زمينهسازي خوبي
صورت گيرد و نظرات ما با ساير كشورهاي عربي نزديكتر
شود در اين شرايط به دستاورد بهتري خواهيم رسيد .بايد
گفتكهروسيهبهصورتچندجانبهبااپوزيسيونسوريه،
كردها و تركها براي حل بحران مشورت ميكند و روند
نزديكتر شدن مواضع به يكديگر در حال انجام است.
آياروسهاتمايليبرايورودبهبحرانيمندارند؟
نه ،اصال
آيا از سمت ايران ،پيشنهاداتي براي اين كار ارايه
شده است؟
شنيدم كه پيشنهاد از سوي ايران مطرح شده اما روسيه
تمايلي ب��راي ورود به اين بحران دارد و بهش��دت نگران
وضعيت مردم يمن اس��ت .بارها در جلسات متعدد اين
نگرانيها مطرح شده است.
طي سال گذش�ته حجم تبادالت تجاري ايران و
روسيهبه1ميلياردو 740ميليوندالررسيدهاست
كه با توجه به نوع روابط و حجم اقتصاد دو كشور از
ديدگاهشماپايينبهنظرنميرسد؟
بله،حجمتبادالتخيليپاييناستوحتيسال2018
به نسبت سال  2017ش��اهد كاهش حجم تبادالت
تجاري نيز هستيم .در اين خصوص بايد گفت كه اين
ميزان با حجم تجارت روس��يه و تركيه و حتي ايران و
تركيه قابل مقايسه نيست چرا كه بين روسيه و تركيه
و ايران و تركيه تبادالت انرژي وجود دارد از همين رو
بحثانرژيسهمبيشتريدرمبادالتتجاريدوكشور
ايفا ميكند .اما بين روس��يه و ايران صادرات يا واردات
مواد انرژي وجود ندارد .براي روسيه بسيار مهم است
كه بتواند بازار خود را براي كاالهاي صادراتي صنعتي
خود حفظ كند .سهم اين كاالهاي صنعتي در مبادالت
تجاري روبه رشد است اما ايران طي يك سال اخير 35
درصد سهم صادرات محصوالت كشاورزي خود را به

روسيه قصد دارد هرچه سريعتر مساله س�وريه را به نفع دولت واحد اين كشور حل كند .در
چنين ش�رايطي اگر يك ثبات نسبي در سوريه ايجاد شود ،ما ميتوانيم به صورت فعاالنهتري
وارد بحران اسراييل و فلسطين شويم.
نتانياهو بارها به روس�يه س�فر كرده و از پوتين خواس�ته تا روابط خود با ايران را قطع كند اما
چنيناتفاقيرخندادهاست.منحتيچنينتصوريهمنميتوانمداشتهباشمكهروسيهروزي
مجبور به چنين انتخابي ش�ود .هدف روس�يه جلوگيري از بروز جنگ بين ايران و اسراييل در
خاك سوريه است.
بايد بگويم اگر ما به دنبال حفظ دولت واحد در سوريه هستيم ،بايد نظرات اسراييل را در نظر
داشته باشيم زيرا تجزيه سوريه به نفعاسراييلنيست.

رياستجمهوريروسيه

روسيه افزايش داد .اين موضوع هم براي ايران اهميت
دارد .اما ي��ك واقعيت وجود دارد كه در س��ال 2016
قواعد جديد تسهيلكننده صادرات بين ايران و روسيه
برقرار ش��د .عوارض گمركي كاهش پيدا كرد و برخي
كاالها ،مانند لبنيات و ماهي از عوارض گمركي بسيار
پاييني برخوردار بودند يا حتي بدون عوارض گمركي
به روسيه صادر ميش��دند .اما از جمله موانع اصلي در
اين راه ميتوان گفت كه اس��تاندارد صادراتي ايران و
روسيه بسيار متفاوت و استانداردهاي بهداشت روسيه
بسيارسختگيرانهاستوبعضيازشركتهايايرانيبه
همين دليل از صادرات كاال به روسيه صرفنظر كردند
زيرا نميتوانند اين استاندارد را رعايت كنند .در حال
حاضر تركيه ،اسراييل و ساير كشورها توانستهاند اين
استاندارد را رعايت كنند .دريافت استاندارد جديد از
ايران و تطبيق دادن آن با استاندارد روسيه كاري بسيار
زمانبر است .در سال اولي كه بحث كاهش تعرفههاي
گمركي مطرح شد ،تا  20شركت ايراني اعالم آمادگي
كردند تا در بازار روسيه حضور پيدا كنند اما فقط 4يا5
شركت براي ورود به روسيه مجوز گرفتند.
برخي تج�ار ايراني هم در اين طرف معتقدند كه
روسيهدارايبروكراسيومقرراتپيچيدهاياست،
باتوجهبهاينشرايطبازهمايرانيهاراعاملاصلي
اين چالشها در بحث تبادالت تجاري ميدانيد؟
مهمترين مساله دو طرف عدم آشنايي با فضا و نيازهاي
صادراتي يكديگر است .دوم اينكه تجارتهاي خرد و
كوچكدرروسيهبسيارضعيفهستندزيراتماسهايي
كهماداريمبيشترباشركتهايياستكهبسياربزرگيا
دولتيوحتينيمهدولتيهستند.درطولتاريخاززمان
شوروي تماسهاي اقتصادي با ايران بيشتر در سطح
دولتي بوده است و هيچگونه تبادالت پولي و مالي در
سطح خرد ميان دو كشور شكل نگرفته است .از همين
رو در حال حاضر نيز روابط خوب و نرمال بانكي ميان
دو كشور وجود ندارد .بانك مركزي روسيه و بانك ملي
ايران بين يكديگر همكاري دارند و اكنون تا 25درصد
مبادالت خود را با ارز ملي دو كش��ور انجام ميدهند.
اين موضوع هرچند مثبت است اما اولين گامها در اين
مسير است .به علت تحريمهاي غرب ،ايران و روسيه
نميتوانندروابطبانكيمناسبيبابانكهايغربيبرقرار
كنند .البته روسيه در سوييفت حضور دارد اما مبادالت
ايرانباسوييفتمتوقفشدهاست.بانكهايروسيهكه
تعاملباكشورهايغربيدارندازترسقطعشدنروابط
باسوييفتنسبتبهارتباطباايرانمحافظهكارشدهاند.
يعني تحريمهايي كه امريكا علي�ه ايران انجام
داده ،روسيه نيز به آن پايبند است؟
بله .منفعت اقتصادي شركتهاي بزرگ را مجبور به اين
كار ميكند.
آيا توانستهايم به راهكاري براي تبادالت تجاري
برسيم؟
اكنونبهراهكارتبادلارزهايمليرسيدهايموتبادالت
دالري حذف شده اس��ت .اما بايد اين نكته را نيز بيان
كنم كه هرچند فضا براي گس��ترش روابط اقتصادي
وجود دارد اما من ش��خصا بارها با شركتهاي روسيه
به عنوان مشاور همكاري داشتم ،آنها بسيار متعجب
هستندكهفضايتجارتايرانتطابقيبافضايتجاري
اروپا كه روسيه نيز با آن همخواني دارد اصال ندارند .به
شخصه بارها شاهد بيانضباطي طرف ايراني و تغيير در
تصميمات هنگام امضاي قرارداد بودم .ما نميتوانيم
اينها را بپذيريم .وقتي اين اتفاق چند بار رخ دهد يك
بياعتمادي در طرف روسي شكل ميگيرد .مشكالت
براي دريافت ويزاي كاري و تمديد آن هم وجود دارد.
اين نوع موارد بسيار زياد است بحث ماليات نيز از ديگر
مواردمطرحبيندوكشوراستوهمينجزيياتتبديل
به عمدهترين چالش تجارت دو كشور شده است.
به عنوان آخرين سوال چشماندازي براي روابط
روسيه و امريكادر كوتاهمدتميبينيد؟
چندي پيش س��رگئي الوروف با جديت اعالم كرده كه
در كوتاهمدت هيچ چش��ماندازي در بهبود روابط نهتنها
با امريكا بلكه با غرب وجود ن��دارد .در حال حاضر امكان
رويارويي با امريكا زياد اس��ت و جنگه��اي نيابتي نيز
برقرار است .با اروپاي غربي اختالفاتي داريم و كانالهاي
ارتباطي يا حذف يا بسيار ضعيف شده است .با امريكاييها
نيز كانالهايي در مقياس بس��يار محدود وجود دارد .در
عين حال روسيه آماده است از تمام راههاي ديپلماتيك و
تريبونهاي بينالمللي استفاده تا از بدتر شدن اوضاع يا
شديدتر شدن اختالفات بين دو طرف جلوگيري كند.

نگراني از يك فاجعه بزرگ ،گاهي از خود آن فاجعه
هولناكتر است .شايد همين موضوع بود كه بنيامين
نتانياهو نخستوزير رژيم صهيونيستي را مجبور كرد
تا بامداد روز دوشنبه آتشبس را بپذيرد .درگيري كه
از جمعه شب ميان صهيونيستها و نيروهاي مقاومت
درگرفت تبديل به يك تهدي��د جدي امنيتي براي
اس��راييل شد .شليك بيش از  600موشك به سمت
سرزمينهاي اشغالي اين نگراني را به وجود آورده بود
كه يك فاجعه در مناطق تحت كنترل صهيونيستها
به وجود آيد .اگر هر يك از اين موشكها به فرودگاه،
نيروگاهها و حتي تاسيسات هستهاي اسراييل اصابت
ميكرد ،مشخص نبود چه فاجعهاي براي اين رژيم
ميتوانس��ت به ب��ار آورد .هرچند در ط��رف مقابل
اسراييليها نيز به وسيله حمالت هوايي و توپخانهاي
از زمين و دريا نوار غزه را مورد هدف قرار دادند و دهها
نفر از مردم بيگناه غزه را نيز به شهادت رساندند.
 CNBCامري��كا در تحليلي عنوان ك��رد :درگيري
كه حدود  72س��اعت ب ه طول انجاميد ،تركيبي نادر
از جنگهاي موش��كي ،هوايي و سايبري در صحنه
جهاني بود .اما ارتش رژيم اس��راييل مدعي شده كه
توانسته با حمالت س��ايبري به مراكز تسليحاتي در
غزه عملكرد موشكهاي مقاومت را با اختالل روبهرو
كن��د ،هرچند كه اطالعات بيش��تري در اين زمينه
ارايه نشد ،اما مجموعه شرايط نشان داد كه اين اقدام
چندان قابل توجه نبوده است.
با اين حال مقامهاي فلسطيني عنوان كردند كه در
بامداد روز دوشنبه توانستند به يك توافق آتشبس
با اسراييل براي پايان دادن به درگيريها در نوار غزه
دس��ت پيدا كنند .اين درگيريه��ا طي كمتر از 72
س��اعت به ش��هادت  25نفر در نوار غزه منجر شد و
در اين بين نيز چهار اسراييلي كشته شدند .گفتهها
حاكي از آن است كه اين آتشبس با فشار مصر ،قطر
و س��ازمان ملل به دست آمده اس��ت .مقامهاي غزه
به الجزيره اعالم كردند كه اين آتشبس در س��اعات
ابتدايي صبح روز دوش��نبه اجرايي شد و از آن زمان
تاكنون هيچ حمله هوايي به نوار غزه گزارش نش��ده
اس��ت .با اين حال طرفهاي اسراييلي در اوايل روز
دوش��نبه تمام محدوديتهاي امنيت��ي را كه طي
روزهاي اخير بر منطقه غزه اعمال كرده بودند را لغو
كردند .همچنين ب��ه مردمي كه در جنوب و نزديك
غزه ساكن هستند نيز گفته شد كه از پناهگاهها خارج
شوند و به روال عادي زندگي بازگردند .وزارت حمل
و نقل اس��راييل اعالم كرد كه تمام مسيرهاي حمل
و نقلي به سمت جنوب نيز به حالت عادي بازگشته
است .يك مقام رسمي در جهاد اسالمي كه نخواست
نامش فاش ش��ود ،گفت :از زم��ان توافق آتشبس
حمالت بهطور كامل به نوار غزه متوقف شده است .او
همچنين گفت :بحث كاهش محدوديتها در منطقه
ماهيگي��ري و اختصاص  12مايل به اين كار و بهبود
وضعيت برق و س��وخت در نوار غزه از جمله بندهاي
اين آتشبس است .يك مقام مصري نيز كه نخواست
نامش فاش شود ،اين معامله را بر اساس شرايط اعالم
ش��ده تاييد كرد .درگيريهاي اخير س��نگينترين
حمالت طي ماههاي اخير بوده است.
حجم موش��كهاي مقاومت به حدي زي��اد بود كه
آژيرهاي هشدار در جنوب اس��راييل طي چند روز
اخير به صورت مداوم به صدا در ميآمد .اما گزارشها
حاكي از آن اس��ت كه در روز دوشنبه صبح شرايط
آرام بود .اين آتشب��س در حالي رخ داد كه بنيامين
نتانياهو نخس��توزير اس��راييل روز يكشنبه خبر از
تش��ديد حمالت به نوار غزه داد .ام��ا در نهايت اين
اس��راييليها بودند كه آتشبس را براي خالصي از
بند موشكهاي مقاومت پذيرفتند.
اسراييل مدعي است كه توانس��ته يك فرمانده 34
س��اله حماس را به ش��هادت برس��اند و اسراييل آن
را ي��ك حمله هدفمند خوانده اس��ت .طي بيانيهاي
ارتش اسراييل مدعي ش��ده است كه توانسته حمد
الخضوري كه مدعي بودن��د مبالغ زيادي از ايران به
نوار غزه منتقل كرده اس��ت را به ش��هادت برسانند.
ديگر قربانيان فلسطيني شامل دو زن باردار و دو نوزاد
ميشود .در بيت الهيا كه يك شهر در بخش شمالي
غزه محسوب ميشود ،حمله هوايي به يك ساختمان
مسكوني ضربه زده و يك كودك چهارماهه به همراه
پدرش به شهادت رسيدند .يك پسر  12ساله نيز در
اين حمله به شهادت رسيده اس��ت .در حال حاضر
حدود دو ميليون فلسطيني در غزه زندگي ميكنند
كه اقتصاد آن سالها تحت محاصره اسراييل و مصر
بوده است و از سوي ديگر كاهش تحريمها نيز باعث
شده كه مردم اين منطقه تحت فشار قرار گيرند و به
لحاظ معيشتي با چالش جدي مواجه باشند.
اما در اين بين نتانياهو با پذيرش آتشبس بهشدت
تحت فشار مخالفان خود قرار گرفته است .بني گانتز
رييس سابق ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي
در اظهارنظري گفت :نتانياهو براي دومين بار در برابر
مقاومت فلس��طين در غزه تسليم شد .موشه يعلون
وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي نيز گفت :نتانياهو
با تن دادن به آتشبسي موقت و صرفا به خاطر منافع
خود ،در برابر مقاومت فلسطين در غزه تسليم شد.
حمايت دو نماينده كنگره از مردم غزه
به گزارش مركز اطالعرساني فلسطين ،ايلهان عمر
و رش��يده طالب دو نماينده كنگره امريكا به تجاوز
اخير ارتش رژيم صهيونيس��تي به نوار غزه واكنش
نش��ان دادند .رش��يده طالب در توييتي عنوان كرد:
جهانيان تا كي ميخواهند ملت فلسطين را از آزادي
محروم كنند؟ «اسراييل» از عمل به مسووليتهاي
خود ش��انه خالي ميكند و همچن��ان در حال ظلم
و ستم اس��ت و كودكان و خانوادههاي فلسطيني را
به قتل ميرس��اند .ايلهان عمر نيز تاكيد كرد :چند
كودك ديگر بايد كشته شود تا خشونت پايان يابد؟
اشغالگري و بحرانهاي انس��اني در غزه نبايد ادامه
داش��ته باش��د ،تنها عدالت حقيقي ميتواند ضامن
امنيت و صلح دايمي باشد.

