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  عبدالرحمن فتح الهی: جمعه گذشــته دو فروند نفتکش یونانی در آب های خلیج فارس توقیف شد؛ اقدامی که 
به گفته رســانه نزدیک به دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی، تنبیهی از جانب تهران برای آتن به دلیل توقیف 

نفتکش روسی حامل محموله نفتی ایران و مصادره آن از سوی ایاالت متحده بود. 
   فــارغ از تبعات این اقدامات برای هر کــدام از طرفین، آنچه در این بین حائز اهمیت اســت، به تغییر معنادار 

فضــای منطقه ای و جهانــی بازمی گردد؛ تغییر معناداری که حکایت از رادیکالیزه شــدن موقعیت کنونی دارد. 
در این بین به نظر می رســد که دولت بایدن عمال سیاســت کج دار و مریز خــود را در قبال ایران به دالیل متعدد 
کنار گذاشــته و ســراغ اقدامات و تصمیماتی رفته اســت که بوی ترامپ می دهد. از تصمیم قاطع کاخ ســفید 
برای خارج نکردن ســپاه پاسداران انقالب اسالمی از لیست گروه های تروریستی موسوم به FTO گرفته تا اعمال 

تحریم های چهارشــنبه گذشــته علیه ۱۹ فرد و شــرکت درخصوص فروش نفت ایران و نهایتا احیای سیاست 
توقیــف و مصادره؛ گویا بایدن دیگر وقعی به آینده مذاکرات وین و احیای برجام نمی نهد و شمشــیرش را از رو 
بســته است. در کنار این مســائل احتمال دیدار بایدن و بن سلمان و اقدامات اسرائیل از ترور گرفته تا... شرایط را 

به مراتب پیچیده تر کرده است.

 در پی توقیف یک نفت کش روسی با محموله نفت ایران توسط   .
دولت یونان و مصادره آن به دست آمریکا، ایران نیز جمعه گذشته 
تصمیم به اقدام تنبیهی علیه این کشــور گرفت و در این راستا دو 
نفت کش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد. با توجه به ازسرگیری 
سلسله کنش ها و واکنش های تهران و واشنگتن و احیای سیاست 
توقیف در دولت ترامپ، آیا می توان گفــت که دیگر وارد فضای 
رادیکالی شــده ایم که در این فضا عمال مذاکــرات وین محلی از 

اعراب ندارد؟
ببینید من معتقدم مسئله بزرگ تر از شکست برجام است.

 به چه دلیل چنین اعتقادی دارید؟  .
چــون به باور من آنچه در ســایه توقیف نفت کش روســی با 
محموله نفتی ایران توســط یونان و مصادره آن به دست آمریکا و 
واکنش متقابل تهران برای توقیف دو نفت کش یونانی در آب های 
خلیــج فارس صورت گرفته، تنها بخشــی از تبعات اجتناب ناپذیر 
تغییر فضای نظم جهانی بعد از جنگ اوکراین اســت. از این منظر 
مسئله تحت الشعاع قرار گرفتن یا نگرفتن مذاکرات برجامی، توقیف 
نفت کش یونانی یا مصادره محموله نفتی ایران توســط آمریکا با 
فشار واشنگتن به آتن و... جزء تبعات ثانویه خواهد بود که فضای 
وقوع حتمی آن پیش تر به دلیل تقابل روسیه و آمریکا شکل گرفته 
بود. پس اینجا شکست مذاکرات وین معنا ندارد. بلکه آنچه مهم 
است وزن کشی هر کدام از ابرقدرت ها و بازیگران جهانی است که 
ســعی دارند در این نظم نوین جهانی پساجنگ اوکراین برای خود 

حوزه نفوذ جدیدی تعریف کنند.

 واجب شد روی تبعات جنگ اوکراین بر خاورمیانه با محوریت   .
ایران تمرکز کنیم. آیا آن گونه که به اختصار عنوان داشــتید جنگ 
اوکرایــن عالوه بر برجام و تقابل تهران و واشــنگتن که دوباره به 
احیای سیاست توقیف نفت کش ها بسان دولت ترامپ منجر شده 

است ابعاد دیگری هم خواهد داشت؟
همان گونه که گفتم مســئله فراتر از برجام و توقیف نفت کش 
ایرانی و یونانی اســت. تمام اتفاقات و تحوالت ریز و درشتی که در 
تمام نقاط دنیا ازجمله خاورمیانه از بعد از پنجم اســفندماه سال 
گذشته یعنی آغاز جنگ اوکراین روی داده است به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم می تواند جزء تبعات ثانویه این جنگ باشد. از این منظر 
تداوم بن بســت در مذاکرات وین و به تبعش تغییر رفتار طرفین با 

محوریت ایران و آمریکا، سناریویی است که از ابتدا روسیه به دنبال 
اجرائی کردن آن بود.

 شاید بتوان ذیل نفوذ روســوفیل های وطنی ایران را به نوعی   .
گروگان روسیه دانست، ولی به نظر نمی رسد تغییر رفتار واشنگتن 

عمال در ید اختیار مسکو باشد؟
به هیچ وجه.

 پس چگونه قائل به تأثیر روســیه بر رفتار ایاالت متحده در قبال   .
ایران هستید؟

وقتی پای تحریم های روسیه و خروج سپاه از لیست گروه های 
تروریستی به میان آمد اولین نتیجه اش، بن بست مذاکرات وین بود. 
همین تداوم بن بســت به صورت خودکار تغییر رفتار طرفین را به 

دنبال دارد، حتی آمریکایی ها.

 چرا؟  .
به این دلیل که دیگر خبری از تعامل نیســت، بلکه وزن کشی 
دیپلماتیک موضع برتر را تعیین می کند. ضمنا در پاســخ به سؤال 
قبلی باید اشاره کرد که فرسایشی شــدن جنگ اوکراین سبب شد 
ایاالت متحده آمریکا در قبال دیگر برگ های برنده و اهرم فشارهای 
روســیه دســت به تغییر موضع بزند که یکی از مهم ترین آنها به 
مذاکرات وین و پرونده فعالیت های هسته ای ایران بازمی گردد. به 
همین دلیل دولت بایدن برخالف رویه یک سال و نیم گذشته خود 
در قبال ایران عمل کرد. اگرچه در این بین فشارهای داخلی سنای 
آمریکا یا فشار بیرونی از جانب اسرائیل در تغییر رفتار دولت بایدن 
اثرگذار بود، اما آنچه کاتالیزور این تغییر رفتار بایدن در قبال برجام 
و ایران بود، نخست به فرسایشی شدن جنگ اوکراین و به دنبالش 
تغییر نظم جهانی و در مرتبه دوم به تداوم بن بست مذاکرات وین 
باز می گشــت. به واقع دولت بایدن نمی توانســت در قبال تبعات 
جنگ اوکراین و تشدید گسل بین واشنگتن - تهران به دلیل بن بست 
مذاکرات وین پاسخی برای تل آویو و یا سناتورها داشته باشد. مضافا 
دوقطبی شدن فضای درون دولت بایدن بین بلینکن و رابرت مالی 
با جک سولیوان هم مطرح بود. لذا بایدن در این دوراهی مسیری را 
انتخاب کرد که مطلوب ترین سناریو برای روسیه بود، یعنی اعمال 
تحریم های چهارشنبه گذشــته که اتفاقا تحریم هایی هدفمند در 
حوزه فروش نفت ایران و علیه سپاه بود و نیز توقیف محموله های 
نفتی ایران با فشار به آتن و نهایتا تصمیم قطعی برای عدم خروج 

ســپاه پاسداران از لیســت گروه های تروریستی. دولت بایدن با این 
تغییر معنادار رفتار خود در قبال برجام و ایران چند هدف هم زمان 
را دنبال می کند؛ اول مدیریت فشــارهای داخلی از ســوی سنای 
آمریکا که اکنون وارد فضای انتخابات درون حزبی برای رقابت های 
میــان دوره ای کنگره شــده اند. لذا احتمال فشــار کنگره بر دولت 
افزایش پیدا خواهد کرد. درثانی مدیریت رفتار اســرائیل و از همه 

مهم تر تغییر شرایط در برابر ایران با هدف امتیازگیری از تهران.

 یعنی فشار به آتن برای توقیف نفت کش روسی با محموله نفتی   .
ایرانی، اعمال تحریم های جدید علیه ســپاه در چهارشنبه گذشته 
و همچنین اعالم موضع رســمی دولت بایدن مبنی بر عدم خروج 
سپاه از لیست گروه های تروریستی را نتیجه فرسایشی شدن جنگ 
اوکراین و تداوم بن بست وین می دانید، ولو آنکه مذاکرات وین به 

شکست برسد؟
بدون شک؛ باز هم تکرار می کنم مسئله فراتر از شکست برجام 
است. در ضمن تداوم بن بست مذاکرات وین نتیجه فرسایشی شدن 
جنگ اوکراین اســت، همان گونه که فشار واشــنگتن به آتن برای 
توقیف نفت کش روسی با محموله نفتی ایرانی، اعمال تحریم های 
جدید علیه سپاه و همچنین اعالم موضع رسمی دولت بایدن مبنی 
بر عدم خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی هم متأثر از تداوم 
بن بســت وین بوده است، طبیعی اســت در این شرایط که طرفین 

دست به وزن کشی زده اند.

 پس باید پرســید که تهران با توقیــف دو نفت کش یونانی چه   .
هدفی را دنبال می کند، صرفا برگرداندن محموله نفتی مصادره شده 

توسط آمریکا؟
دو هدف عمده وجود دارد. اول موازنه قوا یا موازنه تهدید. در 
این خصوص تهران با توقیف نفت کش های یونانی موازنه تهدید را 
وارد مرحله جدیدی کرده است، ولو آنکه مذاکرات وین به شکست 
کشیده شود که این نتیجه فضای نوین جهانی بعد از جنگ اوکراین 
اســت. درثانی مجموعه تحریم های هفته گذشــته علیه برخی 
مقام های ســپاه و چند فرد و شــرکت بین المللی که درخصوص 
خرید و فروش نفت ایران همکاری داشــته اند و همچنین تصمیم 
قطعی بایدن برای عدم خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی 
شــرایطی را رقم زد که ایران توقیــف نفت کش های یونانی را یک 

تصمیم اجتناب ناپذیر می دانست.

 حتی بدون درنظرگرفتن تبعات آن؟  .
حتی بدون درنظرگرفتن تبعات آن.

 تهران چــرا نباید به تبعات اقدام خود در توقیف نفت کش های   .
یونانی بیندیشد؟

همان گونه که گفتم و دوباره تکرار می کنم مجموعه شــرایط 
تهران را به این نقطه گریزناپذیر کشانده است که یک تصمیم، حتی 
تصمیمی پرهزینه و با تبعات زیاد سیاســی، دیپلماتیک و امنیتی 
را اتخاذ کند. چراکه در فضای جدید پســاجنگ اوکراین بسیاری از 
بازیگران مجبور شــدند تصمیماتی پرهزینه اتخاذ کنند. از روسیه 
گرفته تا آمریکا، کشورهای اروپایی، اوکراین، چین، ایران و... مجبور 
شــده اند به نوعی تاوان و هزینه های سیاست های خود را در قبال 
همراهی یــا عدم همراهی بــا یکی از طرف های جنــگ اوکراین 
پرداخت کنند. اینجا در خطر افتادن مذاکرات وین و یا حتی شکست 
آن جزء مســائلی است که تهران در اولویت خود ندارد. فعال ایران 
باید در شرایط کنونی دست به واکنشی بزند تا موازنه قوا و موازنه 
تهدید را ایجاد کند. بعد از ایجاد موازنه قوا و موازنه تهدید اســت 
که امکان برقراری دوباره دیالوگ میسر خواهد بود. تا زمانی که این 
موازنه شکل نگیرد طرفین به دنبال کوبیدن مشت محکم تر بر میز 
هستند. اما زمانی که این تعادل و موازنه ایجاد شود فضا به سمت 

سکون و برقراری دیالوگ خواهد رفت.

 با این اوصاف رجعت واشنگتن به سمت ریاض و احتمال دیدار   .
بایدن با بن سلمان را هم نتیجه همین وضعیت می دانید. هرچند 
که سه شنبه گذشــته برت مک گورک، مشاور ارشــد کاخ سفید در 
امور خاورمیانه و آموس هاچستاین، نماینده امور انرژی در وزارت 
خارجه آمریکا برای گفت وگو با مقامات سعودی درخصوص نفت 

و ایران در عربستان حضور داشته اند؟
به نکته کلیدی ای اشاره داشتید؛ اتفاقا بازگشت بایدن به سمت 
عربستان سعودی بعد از یک سردی روابط نسبی نشان می دهد که 
کاخ سفید در تغییر رفتار خود در قبال ایران به شدت جدی است. 
چون تحریم ها علیه سپاه و فروش نفت یا مصادره محموله نفتی 
ایران و تصمیم قطعی برای عدم خروج ســپاه از لیست گروه های 
تروریســتی مکمل تالش های دولت بایدن بــرای گرم کردن روابط 
واشنگتن - ریاض اســت تا بتواند ضمن تالش برای مدیریت بازار 
انــرژی بعد از جنگ اوکراین که قبل تر با عدم همراهی عربســتان 

ســعودی در قبال سیاســت های آمریکا به دلیل نحــوه مذاکره با 
ایران همراه بــود، جبهه واحدی در برابر روســیه در حوزه انرژی 
شــکل بگیرد. از طرف دیگر همان گونه که عنــوان کردید یکی از 
محورهای ســفر مقامات دولت بایدن به ریاض بر سر ایران است. 
بنابراین احتمال بازگشــت عربســتان و آمریکا به یک جبهه واحد 
علیه جمهوری اســالمی مانند دوره دونالد ترامپ وجود دارد. به 
خصوص اگر طبق اخبار شاهد سفر جو بایدن به عربستان سعودی 
و دیدارش با محمد بن ســلمان باشــیم، این دیدار می تواند نقطه 
عطفی در این رابطه باشــد. این مسئله هم متأثر از جنگ اوکراین 

است.

 جناب کریمی اگر شــما معتقد به تأثیر جنگ اوکراین بر اتفاقات   .
ریز و درشت در سایر مناطق جهان هستید، پس اقدامات اسرائیل 
از برگزاری رزمایش ارابه های آتشــین گرفته تا ترور یکشنبه هفته 
گذشته در تهران و سایر اقدامات علیه امنیت ملی ایران و تحرکات 

دیپلماتیک ضدبرجامی را هم در همین راستا ارزیابی می کنید؟
زمانی که تأکید می کنم جنگ اوکراین فضای نظم بین المللی را 
تغییر داده و خاورمیانه به شــکل جدی متأثر از آن است به همین 
دلیل بازمی گردد. ببینید بعد از فرسایشی شدن جنگ اوکراین، روسیه 
دیگر خود را برنده نمی بیند، بلکه کشــوری گرفتار در باتالق تجاوز 
است، لذا کرملین مجبور شده است خروج نظامی خود از سوریه را 
کلید بزند. در نتیجه تغییر بافت نظامی و امنیتی سوریه نگرانی هایی 
را بــرای اســرائیل ایجاد کرده اســت به خصوص آنکــه احتمال 
جایگزینی ایران وجود دارد. در این شــرایط عــالوه بر نگرانی های 
تل آویو درخصوص پرونده فعالیت های هســته ای و مذاکرات وین 
نگرانی هــای دیگری مانند نفوذ در منطقه و توان دفاعی ایران هم 
پررنگ تر از قبل شــده اســت. لذا اسرائیل ضمن تشدید حمالت به 
سوریه و برگزاری رزمایش، ترور، اقدام علیه امنیت ملی و تحرکات 
دیپلماتیک برای توقف برجام را در دستور کار قرار داده است. البته 
همان گونه که گفتم اسرائیل هم مانند روسیه، آمریکا، ایران و همه 
کشورها هزینه بسیار زیادی در سایه جنگ اوکراین داده است. چون 
اســرائیل هم مجبور شد بین روسیه و غرب با محوریت آمریکا یک 
طرف را انتخاب کند. به همین دلیل اســرائیل اکنون در یک سردی 
روابط دیپلماتیک بی سابقه با روسیه قرار دارد؛ روسیه ای که یکی از 

حامیان جدی حفظ امنیت و منافع اسرائیل در منطقه بود.

  عضو گروه اروپا-آمریکای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه بررسی کرد
تغییر معادالتی فراتر  از  شکست برجام!

  بعد از فشــار آمریکا به یونان برای توقیف نفت کش روسی با محموله نفتی ایران و مصادره آن توسط ایاالت متحده شاهد 
واکنش متقابل تهران بودیم. در این راســتا نیروی دریایی سپاه پاسداران هم بعدازظهر جمعه گذشته دو نفت کش یونانی 
«Prudent Warrior» و «Delta Poseidon» را در نزدیکی عســلویه و بندر لنگه توقیف کرد. با این اقدامات در کنار ســایر 
تصمیمات دولت بایدن مبنی بر عدم خروج سپاه از لیست گروه تروریستی و اعمال دور جدید تحریم ها علیه سپاه و فروش 
نفت ایران در هفته گذشته به نظر می رسد تنش تهران - واشنگتن اکنون به یک فضای رادیکال کشیده شده است؛ فضایی که 
در آن عمال مذاکرات وین و سرنوشــت برجام محلی از اعراب ندارد. در این بین وقوع مجموعه تحوالت متعدد، متنوع و در 
عین حال سیال در هفته های اخیر فضای مبهمی را به دست می دهد که ارزیابی و تحلیل را مشکل می کند؛ از ترور و تحریم 
تا توقیف و... لذا پاســخ به این پرسش که چرا ایاالت متحده و ایران به این فضای دوران ترامپ بازگشته اند و تبعات آن بر 

مذاکرات برجام چه خواهد بود؟ محور گفت وگوی «شرق» با سید وحید کریمی است تا   از وضعیت فعلی داشته باشیم.

 با مصادره محموله نفتی ایران توســط آمریکا و به دنبالش توقیف دو نفت کش یونانی   .
توسط جمهوری اسالمی سؤال این است که آیا واشــنگتن با علم به اقدام متقابل تهران 
به عمد تهران را در مســیری قرار داد که به توقیف نفت کش های یونانی منجر شود یا اینکه 
ایاالت متحده این تصور را داشت که به دلیل مشکالت عدیده داخلی، ایران سیاست انفعال 

را در پیش خواهد گرفت؟
برای پاسخ به این سؤال، سوابق امر تا حدی روشن کننده قضیه است. در طول دو سال 
گذشــته هر زمان که آمریکایی ها و دیگر کشورها اقدام به توقیف نفت کش های مرتبط با 
ایران در سایر مناطق جهان کرده اند، اغلب اقدامی نیز توسط ایران انجام شده است. بنابراین 

بسیار بعید است که یونان و ایاالت متحده واکنشی از سوی تهران را در نظر نگرفته باشند.

 پس به باور شما آتن و واشنگتن با آگاهی از احتمال اقدام مشابه تهران دست به مصادره   .
نفت ایران زده اند؟

با توجه به ســوابق امر قاعدتا یونان و آمریکا باید درخصوص حساسیت ایران مبنی بر 
توقیف محموله های نفتی و نفت کش هایش آگاه بوده باشند.

 اگر با علم به حساسیت تهران این اقدام صورت گرفته باشد، دلیل تحریک ایران توسط   .
ایاالت متحده چه بوده اســت؟ آیا مصادره نفت ایران را مکمل تحریم چهارشنبه گذشته 
آمریکا علیه فروش نفت ایران و تصمیم قطعی بایدن برای عدم خروج ســپاه از لیســت 

گروه های تروریستی می دانید؟
شاید نتوان اقدام آمریکا برای مصادره محموله نفتی ایران در سواحل یونان را به شکل 
مستقیم به تصمیم بایدن برای خودداری از حذف نام سپاه از لیست گروه های تروریستی و 

اعمال تحریم های چهارشنبه گذشته ربط داد.

 چرا؟  .
چون ســوابق نشان می دهد این دســت توقیف نفت کش ها و واکنش های ایران برای 
اولین بار نیست که روی داده است. مثال در اکتبر ۲۰۲۰ آمریکا اعالم کرد که محموله بنزین 
ایــران را که با چهار نفت کش به ســمت ونزوئال حرکت می کردند و توقیف شــده بودند، 
فروختــه و عواید حاصله را به صندوق حمایت از «قربانیان تروریســم دولتی» واریز کرده 
اســت. حدود یک سال پیش هم یک محموله نفتی ایران توسط آمریکا توقیف و مصادره 
شــد و عواید حاصل از فروش آن به همان صندوق واریز شــد که بر مبنای آرای برخی از 
دادگاه های آمریکا در پی شــکایت شماری که مدعی قربانی تروریسم بودند، تشکیل شده 
بود. لذا از مدت ها قبل توقیف و مصادره نفت کش ها و محموله های نفتی ایران در دستور 
کار آمریکایی ها بوده است و این تحول جدیدی نیست. البته بی شک اقدام یونان برای توقیف 
نفت کش روسی با محموله نفتی ایران و مصادره آن توسط آمریکا و همچنین واکنش ایران 
در توقیف نفت کش های یونانی به تشــدید تنش منجر می شــود. این تصاعد تنش البته با 
اعالم غیررسمی تصمیم قطعی بایدن برای خارج نکردن سپاه از لیست گروه های تروریستی 
و یا اعمال تحریم های چهارشنبه گذشته علیه ایران هم زمان شده و جلب توجه کرده است.

 سؤالی که بیشتر خودنمایی می کند، این است که چرا شاهد تغییر ادبیات و رفتار بایدن در   .
قبال ایران و برجام هستیم؟

اگر منظور تصمیم برای عدم حذف سپاه از لیست گروه های تروریستی باشد باید گفت 
اگرچه این موضوع اخیرا اعالم شــده است، اما از هفته ها پیش قابل پیش بینی بود. اکراه 

آمریکا به حذف سپاه از لیست مذکور هم دالیل سیاسی دارد و هم دالیل تکنیکی و حقوقی. 
البته دالیل تکنیکی و حقوقی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. دالیل سیاســی به سیاست 
داخلی آمریکا و شــکل گیری جبهه ای از اکثریت ســناتورهای آمریکایی که مخالف حذف 
ســپاه از لیست گروه های تروریستی هســتند و نیز تحریکات برخی از کشورهای منطقه بر 
می گــردد. خاصه آنکه جمع قابل توجهی از ســناتورهای دموکرات هــم در این مورد با 
جمهوری خواهان هم عقیده شــده اند. لذا به نظر می رســد که طی ماه های گذشته هزینه 
سیاســی این اقدام برای دولت بایدن در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره رو به افزایش 

بوده است. به این خاطر توان و تمایل بایدن در این مورد مستمرا رو به کاهش بوده است.

 اساســا دلیل یا دالیل اقدام آمریــکا برای توقیف نفت کش روســی صرفا ورودش به   .
محدوده آب های اروپا به دلیل تحریم های این کشور (روسیه) بود. اگر پای تحریم روسیه در 

میان بود چرا محموله نفتی ایران مصادره شد؟
طبق تحریم های جدید اروپا علیه روسیه بعد از جنگ اوکراین نفت کش های روسی از 
دریافت خدمات در بنادر اروپایی محروم شده اند. بعد از اینکه این نفت کش با پرچم روسی 
و خدمه روسی به دلیل بدی آب و هوا و گویا نقص فنی در یکی از بنادر یونان پهلو گرفت، 
هویت روسی نفت کش برای آتن محرز شد و یونان درصدد توقیف کشتی بر آمد. هم زمان 
مشــخص شــد که محموله نفتی آن نیز به ایران تعلق دارد. در این مرحله پای آمریکا به 

مسئله کشیده شد.

 تبعات توقیف نفت کش های یونانی برای ایران، ولو با منطق پاسخ گویی در برابر   .
اقدام واشــنگتن برای تهران چه خواهد بود. خصوصا که پای اتباع یونانی و دیگر 

کشورها در میان است؟
با توجه به ســوابق امر، این دســت توقیف ها معموال با اتفاق حــاد و یا تبعات خاص 
سیاســی و حقوقی برای اتباع و خدمه نفت کش ها همراه نیســت. تاکنون معموال خدمه 
کشتی های توقیف شده سریعا آزاد شده اند. مسئله مهم تر مسئله توقیف نفت کش و تعیین 
تکلیف محموله نفتی آن است. این مهم امکان دارد چند روز، چند هفته یا چند ماه طول 
بکشــد. کما اینکه در مسئله نفت کش انگلیسی گریس ۱ که توسط ایران توقیف شده بود، 
مســئله دو ماه طول کشید. یا یک نفت کش کره جنوبی بعد از سه ماه توقیف در فروردین 

۱۴۰۰ آزاد شد.

 به گریس ۱ اشــاره شــد. آیا ایران به امید تکرار ســناریوی گریس ۱ اقــدام به توقیف   .
نفت کش های یونانی کرد یا نهایتا شــاهد تکــرار وضعیت نفت کش کره جنوبی و ســایر 

توقیف های مشابه ایران خواهیم بود؟
آن گونه که در رسانه ها انعکاس یافته، محموله نفتی این دو کشتی در بندر بصره بارگیری 
شده و راهی آمریکا بوده است. معلوم نیست که در این زمان این دو محموله کماکان متعلق 
به عراق اســت یا تحت تملک آمریکا قرار دارد. چون به نظر می رســد این نفت کش های 
یونانی به سمت آمریکا در حرکت بوده اند. لذا به دلیل آنکه مالکیت حقوقی و تجاری این 
محموله نفتی هنوز مشخص نیست که در اختیار آمریکاست یا کماکان به عراق تعلق دارد، 
نمی توان به طور قطع به این سؤال پاسخ داد. اما اگر این نفت در تملک یک شرکت آمریکایی 
باشــد که آن را از عراق خریده و بهای آن را پرداخت کرده باشد، شاید ایران امکان مصادره 
آن را بررسی کند. ولی اگر این محموله از نظر حقوقی و تجاری متعلق به عراق باشد شرایط 

فرق خواهد کرد و اثرات آن بر روابط تهران و بغداد نیز باید مد نظر قرار گیرد.

 به باورتان تداوم این شــرایط و فضای رادیکال به شکست احیای برجام منجر خواهد   .
شد؟

اگرچــه اتفاقات منفی متعددی طی هفته های گذشــته روی داده که به تصاعد تنش 
منجر شده است، اما هنوز نسبت به ادامه مذاکرات وین و حصول توافق کامال ناامید نیستم. 
حداقل طرفین در مواضع رسمی خود هنوز خواهان ادامه گفت وگوها برای احیای برجام 
هســتند. اما در عین حال نمی توان تأثیر مسائلی مانند توقیف محموله نفتی ایران توسط 
آمریکا، توقیف نفت کش های یونانی توســط ایران، تصمیم بایدن برای عدم حذف سپاه از 
لیســت گروه های تروریستی، اعمال تحریم چهارشنبه گذشــته علیه فروش نفت ایران یا 
اقدامات اســرائیل برای ترور سرهنگ صیاد خدایی و دیگر اقدامات علیه امنیت ایران را بر 
روند تالش ها برای احیای برجام نادیده گرفت. بی شک این اقدامات با شدت و ضعف روی 
فضای مذاکرات اثر مخرب دارند، ولی نمی توان گفت که قطعا مذاکرات به شکست رسیده 
است. چون در گذشــته هم علیرغم توقیف نفت کش ها و محموله های نفتی ایران، ترور، 

جاسوسی، خرابکاری و مانند آن، مذاکرات همچنان در دستور کار باقی ماند.

دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل به بررسی تبعات توقیف نفت کش یونانی پرداخت
آیا احیای برجام دیگر محلی از اعراب دارد؟

شــرق: هفته گذشته دولت بایدن دست به یک پوست اندازی سیاسی و دیپلماتیک در قبال ایران، برجام و سپاه زد؛ از اعالم تصمیم قاطع کاخ سفید 
برای عدم خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی تا اعمال دور جدید تحریم علیه فروش نفت ایران و فشار به آتن برای توقیف و مصادره محموله 
نفتی جمهوری اســالمی؛ مجموعه این شرایط سبب شد که ایران هم جمعه گذشته دســت به توقیف دو نفت کش یونانی در آب های خلیج فارس 
بزند. اقدامی که عالوه بر تبعات مخرب بر مناســبات ایران و یونان می تواند روابط ایران و اتحادیه اروپا را هم تحت الشــعاع قرار دهد. در این بین 
نقطه ابهام مصادره محموله نفتی ایران توســط آمریکا با اشراف واشنگتن بر مقابله به مثل تهران بازمی گردد. لذا این سؤال در ذهن شکل می گیرد که 
با وجود احتمال واکنش جمهوری اســالمی چرا ایاالت متحده دســت به تحریک ایران زده است؟ آنچه که می خوانید ماحصل گفت وگوی «شرق» با 
کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل و تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل است تا به این سؤال و پرسش های مشابه پاسخ داده شود.

در گفت وگو با کارشناسان توقیف محموله نفتی ایران از سوی آمریکا و پاسخ این اقدام با توقیف ۲ نفتکش یونانی بررسی شد 

چشم در مقابل چشم


