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 بـــه عـــنـــوان پــرســش اول  ◾
بفرمایید تیم مذاکره کننده چه 

ویژگی های نظری دارد؟
از حــدود ۲0ســال پیش یعنی از 
زمانی که روحــانــی دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی بود و منجر به 
توافق نامه سعدآباد شد تا به امروز که مذاکرات برای 
رفع تحریم ها و بازگشت به برجام در جریان است، 
ما در مجموع دو نوع مذاکره داشته ایم. یک نوع 
مبتنی بر روش های کالسیک علم دیپلماسی و روابط 
بین الملل که در این مدل، مذاکره بر مبنای منافع 
ملی تعریف می شود و در علم کالسیک منافع ملی 
زمانی تأمین می شود که با کسی درنیفتیم! اما در 
روش دوم یا گروه دوم بر این امر تأکید می شود که ما 
نباید برخی اصول انقالبی و نظام جمهوری اسالمی 
را بر مبنای همان سه اصل عزت، حکمت و مصلحت 

کنار بگذاریم.
یکی از اصول انقالب که در قانون اساسی قیدشده، 
ایــن اســت کــه باید به ملت هایی کــه تحت ظلم و 
ستم قرار می گیرند کمک کنیم و یا اینکه مناسبات 
مــا بــاهــمــه، دوســتــانــه اســـت، مگر کشورهایی که 
می خواهند بر ما سلطه پیدا کنند. همه این ها بعدها 
در یک کلمه که در سند چشم انداز ۲0ساله آمد 
جمع شده و آن کلمه »الهام بخشی انقالب اسالمی 
ایران« است که البته متأسفانه مثل خود چشم انداز 
۲0 ساله مغفول واقع شده است. مفهوم این واژه این 
است که اوالً جمهوری اسالمی مسئولیت خودش 
را در حد مــرزهــای کشور نمی داند و دوم برخالف 
استکبارهای غرب و شرق بنا ندارد  هژمونی خودش را 
باقدرت مالی یا نظامی تحمیل کند، بلکه می خواهد 
الهام بخش باشد. این واژه الهام بخشی در ادبیات 

بین الملل و دیپلماسی کامالً شناخته شده است.
البته روش نرم در مواقعی که دشمن به هیچ صراطی 
مستقیم نیست می تواند به روش سخت هم بدل 
شود، همان گونه که در جنگ تحمیلی شد و در وقایع 
سال های اخیر هم به دفعات قدرت سخت ایران در 

منطقه خودنمایی کرد.
حاال برخی سیاستمداران که در داخل کشو ما هم 
ــوده و هستند می گویند روابـــط بین الملل بدون  ب
کدخدا شکل نمی گیرد و پس از فروپاشی شوروی و در 
نظام تک قطبی، آمریکا ابرقدرت و کدخداست، اما در 

تفکر انقالب اسالمی و نظام 
ما می گوییم ما انسان 
هستیم و معرفت و 
عــزت داریـــم و باید با 
ــرده و  حکمت رفتار ک
نشویم.  زور   تسلیم 

در جریان اخیر که عبارت است از مناقشه هسته ای 
که حدود ۲0 سال است درگیر آن هستیم، اهل تجربه 
و علم چه در موضوع هسته ای و چه روابط بین الملل 
این را می دانند که قدرت هسته ای ما چه هست. 
چون ما هیچ وقت پنهان کاری نکرده ایم و حتی حاال 
هم گفته ایم غنی سازی 60درصد را برای رفع نیازمان 

انجام می دهیم.
ــا بمب  غــربــی هــا هــم خیلی خـــوب مــی دانــنــد مــا ب
هسته ای کاری نداریم و این حرف های بی ربطی که 
در مورد فاصله 6ماه و یک ساله و ... به هم می بافند، 
کامالً بی ربط و با اهـــداف دیگری انجام می شود؛ 
چون کامالً آگاهند مسیر ساخت سالح هسته ای 
این نیست و برنامه ما با آن تفاوت فاحشی دارد. 
درنتیجه نگرانی آن ها از سطح و برنامه هسته ای ما 
نیست. نگرانی آن ها ریشه در 43ســال قبل دارد. 
زمانی که سلطه سکوالریسم در کشور پایان یافت. 
ایــن بــرای غربی ها خیلی گــران آمــد و ایــن دشمنی 
و تقابل تا به امــروز ادامــه داشته اســت. دامنه این 
دشمنی تا آنجا بود که در گوادالوپ تصمیم گرفتند 
جمهوری اسالمی قوی نشده آن را از بین ببرند. اما 

به نتیجه نرسیدند.
بنابراین از ۲0سال پیش به این سو به دنبال دستاویز 
و بهانه ای برای فشار بر نظام ایران بودند و موضوع 
هسته ای ابزار مناسبی برای آن ها بود. پس شروع 
کردند به این ادعا که ایران یک نظام جنگ طلب و 
به دنبال گسترش هژمونی خود است و دستیابی 
او به توانایی هسته ای می تواند امنیت جهانی را 

به خطر بیندازد. 

درواقع این گروه مذاکره کننده تأکید دارند  ◾
در اصول نباید محافظه کاری کرد؟

ــن در دیــدگــاه   بــه تعبیری بــلــه. البته ای
ــالً اصــولــی  کــالســیــک دیــپــلــمــاســی اصــ
نیست و هر زمان الزم باشد برای منافع 
می توان دروغ گفت و فرصت طلب بود 
و هر کــاری می توان کــرد. این دیدگاه در 
تفکر »ماکیاولی« رشد کرد و در مکتب 
رئالیسم »مورگنتا« در دهه 60 به روابط 
بین الملل معاصر وارد شد. طرفداران 
ایــن مکتب می گفتند واقعیت دنیا 

سلسله مراتب قدرت است.

 یعنی ما در مقطعی یعنی  ◾
یک دوره در دولت خاتمی و یک دوره 
در دولت یازدهم و دوازدهم روحانی 
بــا دیپلماسی کالسیک مبتنی بر 
رئالیسم غربی با غرب مذاکره و توافق 

کردیم؟
 بله! متأسفانه در دستگاه دیپلماسی 
ما چه در تحصیلکردگان داخلی و چه در 
میان تحصیلکردگان در غرب این نوع آموزه ها 
غالب بود و کمتر به اصل الهام بخشی و ابتکار 
در سیاست خارجی و وزارت خارجه ما توجه 

می شد و می شود.
در ایــن میان هــم یــک دوره ای در دولـــت نهم و 
دهم با مقاومت مذاکره می کردند و آقای جلیلی 
ضمن اینکه بــر اصــول تأکید داشــت و درســت 
هم می گفت اما در عمل رفتارش به گونه ای بود 
که طرف های غربی برداشتشان این بود که قرار 
نیست این مذاکره به جایی برسد و بــرای همین 
هم فشارهایشان را بیشتر می کردند. البته آن ها 
می دانستند قدرت و توانایی هسته ای ایران روزبه روز 

بیشتر می شود امــا تمایلی هم به مقابله و جنگ 
با ایــران نداشتند چون می دانستند هزینه بسیار 
سنگینی برایشان دارد. زمانی که آقای روحانی به 
قدرت رسید طبیعتاً همان تفکر اول غالب شد و با 
وجود اینکه اعضای تیم مذاکره کننده افراد متدین 
و قابل اعتماد و خوبی بودند، اما مبنای آموزه های 
آکادمیک و علمی و ذهنیتشان مطابق ادبیات 

بین الملل بود.

 اجــازه بدهید به مذاکرات احیای برجام برسیم.  ◾
این مذاکرات در دولت روحانی شروع شد و 6 دور آن ها 
برگزار شد که یک متن اولیه حاصل آن بود. آیا این 6دور 
مذاکره هم بر همان مبنا و روش مذاکرات2014 و2015 

صورت گرفت؟
 اتفاقاً نه! مذاکره احیای برجام پس از اقدام ترامپ 
و با روی کار آمدن بایدن در 6ماه آخر دولت روحانی 
یک تفاوت هایی با مذاکرات۵ یا6سال پیش داشت. 
دولت روحانی هم تجربه هایی از اتفاق های پنج سال 
قبل بدست آورده بود و می دید برجام ممکن است در 
ظاهر خوب باشد اما آن ها هم فهمیدند جهت گیری 
آن به سمتی است که ما زیاده خواهی های آمریکا را 

بپذیریم، وگرنه اصل توافق از بین خواهد رفت.

این زیاده خواهی ها چه بود؟  ◾
یکی قدرت و نفوذ منطقه ای یا همان قدرت نرم ما و 
دیگری توان دفاعی و موشکی ما. درواقع هم قدرت نرم 
ما و هم قدرت سخت ما در این توافق به تدریج مورد 
هجمه قرار می گیرد. درواقع قدرت هسته ای ما بهانه 
است چون ما آن  را داشته باشیم یا نه در قدرت نرم و 
منطقه ای ما که ناشی از قدرت معنوی ماست تأثیری 
ندارد. ترامپ وقتی دید ایران حاضر به برجام پالس ها 
نیست، با این توجیه و فضاسازی که ایران یک تهدید 
بــرای منطقه و جهان است تالش کرد اقدامش در 
خروج از برجام را توجیه کند. دولت بایدن هم عمالً 
همین مسیر را با روش دیگری ادامه می دهد. به همین 
دلیل هم ما بر این موضوع تأکید داریم که هدف از 
مذاکره باید بازگشتن به برجام سال۲01۵ نه کمتر و نه 
بیشتر باشد؛ زیرا این تنها روش برای کنارزدن نقشه 
برجام پالس آمریکا و تروئیکای اروپایی است. آقای 
باقری در دور جدید مذاکرات همه تالشش این است 
که جهت گیری مذاکرات به سمت زیاده خواهی ها و 
غلبه مسائل اضافی و حاشیه ای بر برجام نباشد و 
محور مذاکرات بر موضوع لغو تحریم ها و اجرای کامل 
قطعنامه ۲۲31و برجام قرار گیرد. از طرفی تشکیل دو 
کارگروه »رفع تحریم« و »تعهدات هسته ای« و دو 
متنی که هیئت ایران در دور هفتم ارائه داد و مبنای 
مذاکره و توافق قرار گرفت یک اقدام هوشمندانه و 
درســت بــرای مدیریت مذاکرات بود که اجــازه نداد 
مذاکرات منحرف شده و طرف غربی بر مذاکرات و 
جهت دهی آن سوار شود. اینکه همه اعضای1+4 و 
حتی آمریکایی ها پذیرفتند رفع تحریم ها اولویت دارد 
و اصالحات ایران بر متن دور ششم هم اعمال شود 

یک موفقیت بزرگ در این گفت وگوها بود.

در مورد ترکیب تیم مذاکره کننده چه نظری دارید.  ◾
تیمی کــه بــه لحاظ تــعــداد و سطح کــامــالً برجسته و 
متفاوت بود. چه هدف و دیدگاهی پشت این چینش 

قرار داشت؟
 بله، ترکیب تیم جدید تفاوت های زیاد و محسوسی 
با تیم قبلی دارد و باوجود حفظ اکثریت تیم قبلی 
که مشرف بر موضوع هستند در این تیم چهره های 
اقتصادی مسئول و تصمیم گیرنده حضور داشتند 

و دارند و یک تیم کامالً عملیاتی است. افرادی که در 
سطح کارشناس و مشاور نیستند و الزم نیست هر 
بار موضوعات به تهران برده و تصمیم گیری شود. 
دولت سیزدهم تیمی را به وین فرستاد که در همان جا 
قدرت تصمیم گیری داشته باشد. تیمی که اعضایش 
گرفتاری تحریم را کشیده اند و راه های دور زدن آن را 
هم یاد گرفته اند. در تیم آقای ظریف افراد اقتصادی و 
تصمیم ساز نبودند. مشاوران اقتصادی هم که بودند 
بعضی جاسوس و نفوذی از آب درآمدند. درنتیجه 
تیم آقــای باقری، امــروز خیلی با اعتمادبه نفس و 

کاربردی حرف می زنند.

 قدری به آن طرف میز بنگریم. اروپایی ها قرار بود در  ◾
1+4نقش تسهیل کننده مذاکرات را ایفا کنند، اما به نظر 
می رسد اکنون خود یک مشکل عمده و مانع هستند 

و بهانه گیری آن ها بیشتر از آمریکایی هاست، چرا؟
اروپایی ها امــروز دیگر قــدرت درجه یک نیستند و 
خودشان هم این را می دانند. بنابراین میدان برجام 
برای آن ها یک امتیاز است که نقش واسط را میان 
آمریکا و ایران ایفا کنند. برای آن ها هرچه این میدان 
بیشتر ادامه یابد به نفع آن هاست. این بازی البته 
ناهماهنگ با آمریکا هم نیست. اروپا امروز بیشتر از 
آمریکا در حال افول است، به ویژه تروئیکای اروپایی 
با بحران سنگینی روبه رو هستند. کرونا امروز اقتصاد 
اروپــا را با فروپاشی مواجه کــرده، خــروج انگلیس از 
اتحادیه فروپاشی آن ها را تشدید کرده، حزب حاکم 
فرانسه در انتخابات پیش رو با چالش شکست 
مواجه است و دولت آلمان هم به تازگی جابه جا شده 

و با چالش های زیادی روبه رو است.
ــن اســت کــه اروپـــا دیــگــر رهــبــران بــزرگ   واقعیت ای
و کاریزماتیک و بانفوذ مثل میتران و تاچر یا هلموت 
کهل و ... را نــدارد. رهبران امروز اروپا دیگر سرمایه 
کاریزماتیک نیستند. با بحران های اخالقی و مالی و 

... روبه رو می شوند. 
موضوع قابل تحلیل دیگر این است که گزارش های 
ــه ســیــاســتــمــداران و  نــهــادهــای اطــالعــاتــی اروپــــا ب
دیپلمات هایشان تا حد زیــادی متأثر از گروه های 
معاند و ضد انقالب و تروریستی مثل منافقین 
و سلطنت طلبان و ... اســت کــه در ایــن قـــاره مــأوا 
گرفته اند، هرچند در آمریکا هم این موضوع وجود 
دارد، اما اروپا به دلیل بعد نزدیکی مسافت به ایران 
احساس خطر بیشتری می کند. به همین دلیل هم 
آقای باقری سفرهای توجیهی مقدماتی به اروپا انجام 
داد تا بفهماند ما به دنبال ایجاد مسئله امنیتی برای 
آن ها نیستیم. اکنون توپ در زمین اروپا و آمریکاست 
ــرای فـــرار  رو به جلو مــدام تــالش می کنند  و آن هــا ب
حواشی را برجسته کرده و موضوع را منحرف کنند.
اتفاق مهم تر این است که ما در دور هفتم دو پیشنهاد 
جدی و محوری دادیم که طرف مقابل را غافل گیر کرد و 
بی سابقه بود. در مذاکرات پیش ازاین معمول این بود 
که غربی ها طرح و گزاره برگ می دادند و ما نظرمان را 
می دادیم و در داخل پرانتز ها قرار می گرفت، اما این بار 
برعکس شد. به همین دلیل ما باید بیش از گذشته 
هیئت مذاکره کننده را فــارغ از نگاه های سیاسی و 
ــرا در زمــان جنگ  کسی  جناحی حمایت کنیم زی

سرداران و سربازانش را تضعیف نمی کند.

 برخی معتقدند درنهایت ما و آمریکا هستیم که  ◾
باید توافق کنیم پس چرا مستقیم وارد مذاکره نشویم. 
اما دولت و نظام نظر دیگری دارند، به نظر شما به چه 
دلیل در ایــن نقطه ما نباید با واشنگتن گفت وگوی 

مستقیم داشته باشیم؟

 آن دوره که مذاکره مستقیم با آمریکا انجام شد، 
حتی پیش از مذاکرات برجام ما با آمریکایی ها مذاکره 
داشتیم و نماینده واشنگتن در ترکیب هیئت های 
مذاکره کننده حضور داشت. آقای ویلیام برنز معاون 
سیاسی وزارت امــور خارجه آمریکا عضو و رئیس 
هیئت آمریکایی بود!  درواقع نماینده آمریکا مقام 
بسیار باالیی داشت و من معتقدم منطقی تر از دیگر 
دیپلمات های آمریکایی بود. بنابراین مذاکره با آمریکا 
حرام ابدی نیست، اما اقتضائات زمانی خود را دارد. 
در مذاکرات برجام وقتی اوباما به رهبر معظم انقالب 
نامه نوشت ایــن ژســت را داشــت کــه مــا بــه دنبال 
براندازی نظام ایران نیستیم. اما اکنون چه؟ ما تجربه 
ترامپ را داریم که باوجود توافق برجام کامالً از روی 
قلدری و زورگویی عمل کرد. اآلن هم وقتی می گوییم 
آمریکا باید تضمین بدهد، به صراحت می گویند نه 

نمی توانیم و قانون اساسی ما این اجازه را نمی دهد.
پس وقتی چنین تجربه ای داریم، چطور بدون شرط با 
آن ها مذاکره کنیم. بنابراین عاقالنه نیست با دشمنی 
که خصومت و بدقولی خودش را ثابت کرده بدون 
شرط وارد گفت وگوی مستقیم شویم. اگر شروط ما 
را بپذیرند و به تعهداتشان برگردند، شاید این امکان 

فراهم شود.

راهکار گرفتن تضمین از آمریکا چیست؟ ◾
ــاره  راســتــی آزمــایــی تقریباً پذیرفته شده، حــاال درب
راهــکــارهــایــش در حــال بحث و مــذاکــره هستیم. 
ــرود و ما  درهــرصــورت باید مدتی نفت ما فــروش ب
بتوانیم تجارت کنیم تا مشخص شود روند اجرایی 
ــی هــا هــم بــا همه  ــای ــورد تضمین اروپ ــت. در مـ اسـ
کارشکنی ها می گویند حرف ما منطقی است. حرف 
ما این است که در متن در حال تدوین در وین این 

موضوع یعنی تضمین ها بیاید.
آمریکایی ها می گویند نمی توانیم ایــن تضمین 
را بدهیم و موانعی داریــم مثل کنگره. ما باید هنر 
داشته باشیم و راهکار ارائه دهیم و شاید الزم باشد 
بعضی جاها هم انعطاف نشان دهیم، مطمئنم تیم 

مذاکره کننده ما این هنر را دارد.

 در مــورد نگرانی از مکانیسم ماشه و دسترسی  ◾
آمریکا به آن چه می توان کرد؟

این نقطه ضعف برجام است و چیز بدی بود که در 
برجام ما پذیرفتیم، ولی سیاست بر این است که به 
اصل برجام برگردیم، ولی فضای بین المللی امروز 
دگــرگــون  شــده و پس از تجربه ترامپ بعید است 
شــورای امنیت و اعضای برجام به راحتی با دست 
بــردن آمریکا به این مکانیسم همراهی و موافقت 
کنند. ضمن اینکه سیاست فشار حداکثری به اذعان 
خودشان شکست خورده و تأثیری ندارد؛ بنابراین من 

نگران این نیستم.

تروئیکای اروپــایــی نشان داده انـــد باوجود نقش  ◾
منفی در مورد برجام، در مذاکرات وین هم نظر نیستند، 
ما چقدر می توانیم از ایــن موضوع به نفع خودمان 

استفاده کنیم؟
امروز افکار عمومی اروپا به حکومت ها و دولت های 
خــود بی اعتماد هستند و ایــن ســه کــشــور هــم با 
مشکالت متعدد و مختلفی مواجه اند و این مسئله 
به نفع ماست و می توانیم از آن استفاده کنیم. 
متأسفانه ما از این بستر به خوبی استفاده نمی کنیم. 
امروز فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برد باالیی 
دارند و ما در فضای مجازی می توانیم برای روشنگری 
افکار عمومی اروپا و تأثیرگذاری بر آن استفاده کنیم. 
من درزمانی که سفیر ایران در آلمان بودم، حداکثر 
با تالش فــراوان و البی و پول خرج کردن در روزنامه 
»فرانکفورت آلگماینه« که مهم ترین روزنامه آلمان 
بــود یک مقاله از آقــای ظریف چــاپ می کردیم که 
درنهایت 300 هزار خواننده داشت، حاال در فضای 
مجازی یک مقاله یا توییت مقامات ما چند صد هزار 

یا چند میلیون کلیک می خورد.

چشم انداز این مذاکرات را چگونه می بینید؟ ◾
بــه نــظــرم دو حــالــت متصور اســـت. اینکه در این 
مذاکرات بتوانیم به توافقی برای بازگشت به برجام 
برسیم و آمریکایی ها هم نوعی از تضمین را بدهند که 
سطحی از خواسته های اولیه ما را در بربگیرد و ما هم 
قدری انعطاف به خرج دهیم. سناریو دیگر می تواند 
 LESS FOR LESS به اصطالح دیپلماتیک توافقی
باشد. یا به عبارتی توافق گام به گام به شرط آنکه ابتدا 
خواسته های اولویت دار ما اجابت شود که موضوع 
تحریم هاست. البته مصوبه مجلس یک مانع جدی 

در برابر طرح گام به گام است.

علیرضاشیخعطار،مشاورشورایعالیامنیتملیدرگفتوگوباقدسازرویکردتیمجدیدمذاکراتهستهایمیگوید

عملیاتی، تصمیم ساز و با اختیارات
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گفتوگوی5
ویژه

»مورا« در مسکو
ــکــه مــــورا مـــعـــاون مــســئــول ســیــاســت خــارجــی  ــری ان
اتحادیه اروپــا که به مسکو سفر کــرده، در توییتی از 
 گفت وگو با معاون وزیــر خارجه روسیه دربــاره برجام 

خبر داد. 
ــا سرگئی  وی اعـــالم کـــرد: نشست بــســیــار جــالــبــی ب
ــاره  ــور خــارجــه روســیــه دربـ ــر امـ ریــابــکــوف مــعــاون وزیـ

ــا، بــرجــام و مــذاکــرات ونــزوئــال  ــ مــعــمــاری امنیتی اروپ
داشتم. برای اتحادیه اروپا مهم است که به پرداختن 
ــه ایـــن مــســائــل و ســایــر مــســائــل ســیــاســت خــارجــی   ب

ادامه دهد. 
ــرای  ــه ب ــورا پــیــش تــر از ســفــرش بــه پــایــتــخــت روســی مــ
دیـــدار و رایــزنــی بــا مقامات ایــن کشور خبر داد. وی 

ــرای گــفــت وگــو با  ــ در تــویــیــتــی نـــوشـــت: در مــســکــو ب
ــط دوجــانــبــه اتــحــادیــه  ــ هــمــکــاران روس هــســتــم. رواب
ــی و  ــارجــ اروپـــــــا و روســــیــــه، مـــســـائـــل ســـیـــاســـت خــ
 مــعــمــاری امنیتی اروپـــا در دســتــور کــار قـــرار خواهد 

گرفت. 
پس از مــذاکــرات واشنگتن و مسکو، نشست ناتو و 

روسیه در 1۲ ژانویه برگزار شد. در این دو روز مذاکرات، 
طرفین در مــورد مسائل امنیتی اروپــا از جمله تنش 
حول مسئله اوکراین بحث و تبادل نظر کردند. باوجود 
این، تالش اتحادیه اروپا برای نزدیکی بیشتر با روسیه 
در زمینه برجام را باید مهم ترین محور سفر مــورا به 

مسکو دانست.

علیرضا شیخ عطار
دیپلمات

  آرش خلیل خانه       دور هشتم مذاکرات موسوم 
به احیای برجام یا همان مذاکرات برای رفع تحریم ها 

و صدور مجوز بازگشت آمریکا به برجام، هرچند 
آهسته اما پیوسته به جلو حرکت می کند و به گفته 
 همه طرف ها توافق هایی نسبی حاصل شده است.

 این موفقیت را بدون شک باید حاصل طراحی و 
راهبرد خاص و مبتکرانه تیم جدید مذاکرات هسته ای 

دانست که در قالب دو گزاره برگ و پیشنهاد مدون 
تهران در دور هفتم روی میز مذاکرات وین گذاشته 

شد. اقدامی که موجب شد طراحی سیاسی و رسانه ای 

تروئیکای اروپایی برای منفعل نشان دادن ایران و 
شانتاژ در مورد اینکه دولت رئیسی اهل مذاکره نیست، 

همان اول بی اثر شده و تروئیکای اروپایی تقریبًا 
آچمز شوند. به سراغ علیرضا شیخ عطار دیپلمات 

باسابقه رفته ایم تا برداشت ها و ارزیابی های او را در 

مورد تحوالت وین جویا شویم. شیخ عطار سوابق 
چشم گیری در حوزه دیپلماسی همچون سفارت ایران 

در آلمان و هندوستان و مشاوره شورای عالی امنیت 
ملی را در کارنامه 45 ساله خدمات خود دارد. مشروح 

این گفت وگو را در ادامه بخوانید.


