
www.sharghdaily.comسیاست۲

ارتقای مناسبات ایران و ارمنستان

برجام  و  چارچوب سیاسی تنگ آن

جالل میرزایی:  اگر هوشــمندی و عقالنیت در دستور کار سیاست 
خارجی ایران قرار بگیرد، می توان از ســفر جــو بایدن به منطقه 
خاورمیانه به موازات ســفر والدیمیر پوتین به ایران نهایت استفاده را در 
جهت منافع ملی برد. به این معنا که با ســفر رئیس جمهور روسیه می توان 
میانجیگری در جنگ اوکراین و همچنین ارتقای روابط اقتصادی و تجاری 
با مسکو را کلید زد و از طرف دیگر در سایه حضور بایدن در منطقه می توان 
آمادگی خود را برای ازســرگیری گفت وگوها در جهت خروج از بن بست 
کنونی با هدف احیای برجام اعالم کرد. در این صورت از سفر رؤسای جمهور 
روسیه و آمریکا به منطقه خاورمیانه و همچنین سفر احتمالی رجب طیب 

اردوغان به ایران بیشترین سود را خواهد برد

ســفر دبیر شورای عالی امنیت ملی در هفته گذشته به ارمنستان، از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت. مذاکرات و ســفرهایی از این دست اغلب از ســوی وزارت خارجه در 
چارچوب مصوبات و سیاســت های تعیین شــده در شــورای عالی امنیت ملی صورت 
می گیرد اما ســفر شخص دبیر این شورا به سایر کشورها، اصوال حادثه ای مهم است که 
البته ممکن اســت در چارچوب دعوت همتای ارمنی وی صورت گرفته باشــد. کدهای 
دیپلماتیــک و ژئوپلیتیکی ای که دبیر شــورای عالی امنیت ملی در اظهارات رســمی و 
منتشرشده عنوان کرد نیز حائز اهمیت است. شهریور و مهرماه سال گذشته، ایران درگیر 
مسئله احتمال اشغال استان سیونیک ارمنستان در جنوب شد و فرماندهان نظامی ایران 
با قاطعیت از تغییرناپذیری مرزها حمایت کردند. شمخانی نیز در بدو ورود به ارمنستان 
یک  بار دیگر بر مخالفت ایران با تغییرات ژئوپلیتیک مرزی در منطقه تأکید کرد که مدلول 

معینی در زبان دیپلماسی ایران دارد.
مرز ایران و ارمنســتان یکی از امن ترین مرزهای خاکی کشور در بین ۱۵ همسایه است 
که تقریبا هیچ چالش درونی ای در آن تجربه نشــده است و جریان ترانزیتی تحت کنترل 

کامل دو طرف قرار دارد. عالوه بر مســئله مرز، ارمنستان به عنوان یک کشور نیز همواره 
همسایه خوبی برای ایران بوده و تاکنون چالش خاصی بین دو کشور تجربه نشده است.
مرز ســیونیک از منظر ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراســیا حائز اهمیت اســت 
زیرا حضور ایران در این اتحادیه بدون داشــتن مرز زمینی با ارمنستان قابل تصور نیست. 
سیاست گاز در ازای انرژی برق و تکمیل خط سوم ولتاژ قوی بین دو کشور، تکمیل کننده 
شــبکه گاز و برق بین چهار کشور روســیه، گرجستان، ارمنســتان و ایران خواهد بود. با 
پیوســتن ترکمنستان به این شبکه از طریق ســوآپ گازی بین عشق آباد و ایروان از خاک 
ایران، پروژه بی نظیری به منصه ظهور خواهد رسید؛ زیرا در این صورت ایران هم از طریق 
سوآپ بین ترکمنســتان و باکو و سپس ترکمنستان با ارمنستان، به بخش کانونی شبکه 

بزرگ انرژی تبدیل خواهد شد.
از دیگر خطوط پررنگ در اظهارات شمخانی اشاره به «پیوندهای عمیق تمدنی» بین 
دو کشــور بوده که باید از طریق ارتقای سطح دیپلماسی پایه ای برای افزایش مناسبات 
اقتصادی، ترانزیتی و سیاسی شــود. ایران و ارمنستان از قدیمی ترین تمدن های منطقه 

هستند و هر دو کشور قصد دارند این پیوندها را در زمینه اقتصادی و سیاسی به عاملی 
معنادار و قابل تقویم به منفعت تبدیل کنند. نســبت روابط ژئوکالچرال بین دو کشــور 
زیرســاخت روابط دیپلماتیک نیز هســت. کشــورهایی که در زمینه ژئوکالچرال تنش 
و چالش دارند، به ســختی قادر به مدیریت منازعات رســانه ای، انسانی و فرهنگی اند 
و ســرریز این تنش هــا در ژئوپلیتیک نمود پیدا می کند. فقدان ایــن تنش ها بین ایران و 
ارمنستان امتیاز بزرگی برای روابط و جلوگیری از ورود کشورهای متخاصم به دیپلماسی 
دوســتانه اســت زیرا در این صورت جنس روابط حمایت افکار عمومی را در پشت سر 

خواهد داشت.
مســیر ترانزیتی شمال-جنوب که این روزها مورد توجه رسانه های بین المللی است، 
هند و روســیه را به یکدیگر متصل می کند. این کریدور بزرگ در حوزه قفقاز جنوبی فعال 
یک گــذرگاه محلی دارد که از جمهوری آذربایجان عبور می کند. ایران می کوشــد برای 
تنوع بخشی به مسیرهای این پروژه عظیم و عدم وابستگی یک جانبه عالوه بر مسیر ریلی 
فوق، مسیر زمینی ارمنستان را نیز فعال کند که این مهم مستلزم تأسیس بزرگراه ترانزیتی 

جدید در مناطق کوهستانی ارمنستان و تونل های مخصوص است؛ پروژه ای که از ناحیه 
اتحادیه اروپا نیز حمایت می شود و بودجه ای برای آن اختصاص داده شده است. از این 
نظر ساخت تونل «کاجاران» جهت تکمیل مســیر فوق اهمیت ترانزیتی حیاتی دارد. از 
سوی دیگر، ایران برای مشارکت در ساخت این مسیر که بودجه ای بالغ بر دو میلیون یورو 

دارد، دعوت شده است و مانعی برای حضور شرکت های ایرانی نیست.
موضوع دیگری که در صحبت های شمخانی نمود پیدا کرده است، این نکته بود که 
از نظر ایران، هیچ محدودیتی برای گســترش مناسبات وجود ندارد که اشاره به مداخله 
طرف های ثالث برای ایجاد اخالل در روابط دارد. این رویکرد نیز فصل جدیدی در سابقه 
روابط دو کشــور باز می کند و نگرانی از مســئله تحریم و مداخالت مشــابه دیگر را رفع 
می کند. در جمع بندی کلی باید گفت دو کشور همسایگان خوبی برای یکدیگر هستند و 
عامل درونی خاصی در ایران و ارمنستان برای تداوم و گسترش مناسبات نیست. حتی در 
ســطح رسانه ای نیز هیچ چالش و معضل خاصی در رسانه های دو طرف علیه یکدیگر 

دیده نمی شود.

 در شــرایطی که طی ماه های گذشته شــاهد تحولی معنایی و محتوایی در مورد 
برجام نبوده ایم، به نظر می رســد دورنمای احیای برجام کم رنگ شــده است. اگرچه 
برخی تحوالت مانند بحران اوکراین در این امر بی تأثیر نبوده، اما ریشــه اصلی مشکل 
را باید در چارچوب سیاســی تنگی دانســت که از ابتدا مبنای شکل گیری برجام بوده 
اســت. خواسته مقامات ما طی یکی، دو ماه گذشته مبنی بر لزوم «انتفاع مردم ایران 
از مزایــای کامل اقتصــادی برجام» و معرفی آن به عنوان عامــل اصلی «مکث» در 
مذاکرات، در واقع ریشــه در همین چارچوب سیاسی محدود دارد. مقامات ما ممکن 
اســت اکنون به این نتیجه رسیده باشــند که تمرکز ِصرف بر رفع تحریم های مرتبط با 
برنامه هســته ای ایران که در مذاکرات منتهی به برجام در ۹۴ مبنای کار بوده، درست 
نبوده و باید از ابتدا بر تحریم هایی که به بهانه های دیگر مانند حقوق بشر و تروریسم 
و... نیز اعمال شده، متمرکز می شدیم و با مذاکره راجع به دیگر ابعاد بحران در روابط 

ایران و آمریکا سیاســت رفع همه تحریم ها را دنبال می کردیم. اگر دولت ســیزدهم 
به چنین نتیجه ای رسیده باشــد، قطعا نتیجه گیری درستی کرده است. از ابتدا روشن 
بود که با رفــع تحریم های مرتبط با برنامه هســته ای و باقی ماندن تحریم های اولیه 
و ثانویــه و فراملی مرتبط با دیگر ادعاهــای آمریکا و مهم تر از آن تک موضوعی بودن 
برجام و خارج ماندن دیگر منازعات بین ایران و آمریکا از شمول آن، استخوان همچنان 
الی زخم می ماند. در چنین شرایطی تمییز بین انواع تحریم ها برای فعاالن اقتصادی 
بین المللی ناممکن و ریســک زا و عواقب تنش های ناشــی از دیگر منازعات ناروشن 
بوده است. در نتیجه هدف برجام که عادی سازی کامل روابط اقتصادی ایران با جهان 
خارج بود نمی توانست با ِصرف لغو تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران محقق 

شود.
در دوره دوســاله اجرای برجام روشن شد که در عمل شرکت ها و بانک های بزرگ 
بین المللی حاضر به پذیرش ریســک کار جدی و درازمدت با ایران نخواهند بود. آنها 
نگران بودند که مثال در نهایت مشــخص شــود که شــرکت ایرانی طرف کار با آنها با 
نهادهای تحت تحریم ایرانی مرتبط اســت و در آن صورت هدف جریمه های سنگین 
نظــام قضائی آمریکا و قطع دسترســی به بازار اقتصادی و مالــی آمریکا قرار گیرند. 
همچنیــن، یکی از دالیل تلویحی ترامپ برای خروج از برجام پول ســازبودن آن برای 
دیگــران و عدم دسترســی آمریکا به بــازار ایران بود. اگرچه در بنــد (A22) برجام از 

فروش هواپیما و دسترســی شــعب خارجی شــرکت های آمریکایی به اقتصاد ایران 
سخن رفته، اما نه فروش هواپیما عملی شد و نه شعب مذکور به لحاظ ایجاد شغل 
و ســهم در تولید ناخالص داخلی آمریکا از چنان اهمیتی برخوردارند که بر سیاست 
آمریکا اثر بگذارد؛ ضمن اینکه از دسترسی این شعب نیز در عمل جلوگیری شد. اکنون 
تجربه خروج ترامپ از برجام برای شــرکت های بین المللی نیز مزید بر علت شــده و 
ادامه مخالفت جمهوری خواهان با برجام و احتمال بازگشــت آنها به کاخ سفید در 
ژانویــه ۲۰۲۵ و نیز تهدیدات منطقه ای می تواند بــر تردید نهادهای مالی بین المللی 
درمورد کار اقتصادی جدی با ایران افزوده باشد؛ ازاین رو تردید در اینکه برجام موجود 
با توجــه به تجربه اجرای آن می تواند «انتفاع کامل اقتصــادی» ایران را ممکن کند، 
تردید درستی است. برجام در یک چارچوب بسیار محدود سیاسی تعیین شده از سوی 
نظــام مورد مذاکره قرار گرفت و تیم مذاکره کننده ایرانــی با درایت، مهارت و توانایی 
کم نظیری به متنی رســید که با وجود آن چارچوب سیاســی تنگ بیشــترین دستاورد 
ممکن (با تأکید روی واژه ممکن) را برای ایران محقق کرد. اکنون اگر چیزی بیشــتر از 
آنچه محقق شد، مد نظر است، آن چارچوب سیاسی محدود باید اندکی فراخ شود و 
امکان مذاکره درمورد تحریم های غیرمرتبط با برنامه هســته ای ایران و برخی از دیگر 
موضوعات مورد نزاع نیز فراهم آید. اکنون اگر هدف انتفاع کامل از برجام اســت و در 
شــرایطی که قدرت سیاسی و اجرائی و تقنینی و قضائی در ایران یکپارچه و در اختیار 

یک جناح اســت، مقتضی برای این منظور موجود و مانع مفقود است؛ بنابراین رفتن 
دنبال برخی امور فرعی آب در هاون کوفتن اســت. مقامات ما باید باور کنند که بایدن 
نه می تواند جانشــین خود را به چیزی متعهد کند و نــه دولت های لیبرال می توانند 
شرکت ها و بانک های خود را که تنها تابع مجامع عمومی خود هستند، به چیزی ملزم 
کنند. حتی اگر امروز بایدن نامه ای قرص و محکم به آقای رئیســی بنویســد و تضمن 
کند که جانشــینش از برجام خارج نخواهد شد و شــرکت ها و بانک ها ملزم به کار با 
ایران خواهند شد، هرگز نباید از او بپذیریم. اگر بحث درمورد مثال «تضمین های ذاتی» 
یعنی ماندن اقالم و مواد هسته ای فراتر از حد مقرر در برجام در ایران است، این نیز با 
برجام موجود مغایرت دارد و تنها در صورت تجدید نظر در آن می تواند عملی باشد؛ 
بنابراین اگر برجام را کافی نمی دانیم، باید به تجدید نظر در چارچوب سیاســی ای که 

برجام براساس آن مذاکره شده، فکر کنیم.
امید اســت که در کنار مانورهای دیپلماتیک و اظهارات کلی و بی حاصل درمورد 
برجام اندکی نیز به محتوا پرداخته شــود و تصمیمــی محتوایی و معنایی برای رفع 
تنگناهای موجود و فشارهای اقتصادی بر مردم گرفته شود. باید توجه داشت فرصتی 
کــه اکنــون در پرتو بحران اوکراین رخ نموده، دیر یا زود به ســر خواهــد آمد و اگر از 
این فرصت دســتاوردی برای کشــور فراهم نیاید، تنها خاطره دردناکی از یک فرصت 

سوخت شده دیگر در اذهان باقی خواهد ماند.
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وکیل تاج زاده:
اطالعی از عناوین اتهامی موکلم ندارم

ایلنا: وکیل تاج زاده گفت: بنده اطالعی از عناوین اتهامی ندارم. با همســر ایشــان 
تماس گرفتند که دارو و نسخه ایشان را همراه خود ببرد اما در پاسخ به این پرسش 
که آیا وکیل آقای تاجزاده می تواند حضور داشــته باشد، گفته بودند درحال حاضر 
نیازی به حضور وکیل نیســت و به ایشان هم اتهام را نگفته بودند. به گزارش ایلنا، 
امیر حســین آبادی، درباره بازداشــت موکل خود در شــامگاه روز جمعه و آخرین 
وضعیت وی گفت: در ســاعت ۱۲:۰۰ نیمه شب جمعه خانم محتشمی پور همسر 
آقای تاجزاده با من تماس گرفتند و گفتند ســاعت ۱۱:۰۰ کــه بنده در منزل نبودم، 
آمده اند و ایشــان را برده اند و سرایدار گفته اســت نزدیک هشت تا ۱۰ نفر به منزل 
مراجعه کرده اند. وی ادامه داد: از آن گذشــته بنده فکــر کردم چه ضرورتی برای 
جلب چنین فردی در ســاعت ۱۱:۰۰ شب وجود داشته است که از دو حالت خارج 
نیســت؛ یا مرجع قضائی یعنی بازپرس دستور جلب ایشان را داده و در دستور هم 
تصریح کرده که بازداشت می تواند در هر ساعت شبانه روز صورت بگیرد که بازپرس 
این اختیار را دارد یا ضابطان بدون دســتور بازپــرس چنین اقدامی را انجام داده اند 
که در آن صورت جرم محسوب می شود. احتمال زیاد می دهم که در دستور جلب 
بازپرس تصریح شــده که شبانه هم می توانید بازداشــت را انجام دهید؛ هرچند ما 
هنوز حکم را ندیده ایم. این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده ۱۸۳ قانون آیین 
دادرسی کیفری تصریح شده  که جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز 
صورت بگیرد؛ یعنی جلب متهم در شب استثناست و قاعده این است که باید متهم 
را در روز جلــب کنند و در ادامه قانون نیز آمده که در همان روز اگر تعطیل باشــد، 
قاضی کشیک باید تعیین تکلیف شود. قانون درباره موارد ضروری می گوید با توجه 
به اهمیت جرم که ما نمی دانیم جرم ایشان تا چه حد مهم بوده که ضرورت داشته 
ایشان را در شب بازداشــت کنند. وی ادامه داد: برای مثال بازپرس مطلع می شود 
که قتلی اتفاق افتاده و ممکن است آلت قتل تا صبح از بین برود که بازپرس دستور 
تسریع در بازداشت را می دهد اما شرایط آقای تاج زاده که این گونه نبوده یا می گوید 
وضعیت متهم، چه وضعیت خاصی اقتضا می کرد که ایشــان را در شب بازداشت 
کنند؟! در مورد دیگر قانون احتمال فرار متهم را مطرح می کند اما آیا آقای تاجزاده 
فــردی بوده که بخواهد فرار کند؟! من وکالت ایشــان را از زمان انتخابات مجلس 
هفتم بر عهده دارم و ایشان از آن زمان به دادگاه رفت و آمد داشته و ذره ای احتمال 
فرار برای آقای تاجزاده متصور نیست. البته که تشخیص ضرورت بر عهده بازپرس 
است اما این ضرورت باید متعارف باشد. وی افزود: نکته دوم این است که معموال 
و به طــور اصولی باید اول متهم را احضار کنند و اگر احضار کردند و نرفت آن وقت 
حکم جلب صادر شود. ماده ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری اجازه داده که بدون احضار 
بازپرس متهم را جلب کند اما این مورد در حالتی صادق است که جرائمی باشد که 
ماجزات آنها ســلب حیات است؛ به این معنا که مجازات اعدام یا قطع عضو باشد 
یا اینکه متهم محل اقامت یا شغلی نداشته باشد. آقای تاج زاده هم محل اقامتش 
مشخص است و هم شغل معینی دارد و چنین وضعیتی در خصوص ایشان صادق 
نیست. قانون اختیاراتی به قضات به خصوص بازپرس داده است اما از این اختیارات 
باید به طور متعارف استفاده شــود. در نتیجه بنده این کیفیت بازداشت را متعارف 
نمی دانم؛ فرق اســت بین اینکه قاضی قانون را اجرا کند یا اینکه اعمال و اقدامات 
خود را قانونا توجیه کند. حســین آبادی در پاســخ به این ســؤال که برخی عناوین 
اتهامی در فضای مجازی برای آقای تاجزاده مطرح می شود، آیا ایشان تفهیم اتهام 
شده است یا شما از اتهام ایشان مطلع هستید، گفت: بنده اطالعی از عناوین اتهامی 
ندارم. با همسر ایشــان تماس گرفته اند که دارو و نسخه ایشان را همراه خود ببرد 
اما در پاســخ به این پرسش که آیا وکیل آقای تاجزاده می تواند حضور داشته باشد، 
گفته بودند در حال حاضر نیازی به حضور وکیل نیست و به ایشان هم اتهام را نگفته 
بودند و حتی اجازه تماس تلفنی هم ندادند. یکی از قواعد این است و در آیین نامه 
زندان ها هم آمده که امکان تماس متهم باید فراهم شود. آنچه را در فضای مجازی 

آمده، بنده نمی توانم به عنوان وکیل تأیید کنم؛ چرا که ما پرونده را ندیده ایم.

ساالر  سیف الدینی

دیپلمات
کوروش  احمدی

 شرق: امروز چهارشنبه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و بعد از آن عربستان 
ســعودی ســفر می کند. به موازاتش اخباری دال بر سفر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه و همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به ایران در هفته پیش رو 
منتشر شد. این سه سفر با توجه به اهداف متعدد و متضاد هر کدام از بازیگران میهمان و 
میزبان می تواند شرایطی را برای منطقه غرب آسیا رقم بزند. در این رابطه جالل میرزایی 
عقیده دارد که هم زمانی ســفر والدیمیر پوتین در هفته آتی برای حضور در ایران با سفر 
جو بایدن به اســرائیل و عربســتان حکایت از آن دارد که وضعیت منطقه وارد مرحله 
حســاس و پیچیده ای شده است که می تواند آبستن وقوع هر سناریویی باشد. از دید این 
نماینده ســابق مجلس، جمهوری اســالمی ایران در این وضعیت بغرنج نباید روابط با 
مسکو را به نحوی پیش ببرد که شائبه حمایت از طرف متجاوز در جنگ اوکراین را تقویت 
کند؛ چرا که دامن زدن به این جبهه بندی بعد از جنگ اوکراین تبعات خاصی برای تهران 
به دنبال خواهد داشــت. اگرچه برخی جریان های داخلی با کوبیدن بر طبل حمایت از 
روســیه در جنگ اوکراین ســعی دارند به عنوان پرچم دار حمایت از پوتین هزینه هایی را 
برای کشور ایجاد کنند، اما باید توجه داشت که حتی المقدور یک سیاست خارجی مستقل 
در دستور کار تهران قرار گیرد به نحوی که ضمن بهره گیری از امتیازات با روس ها خود را 
در جنگ اوکراین بی طرف نشــان دهد؛ کما اینکه مشــابه این رفتار توسط دهلی نو و پکن 
نیز اجرائی شــد. این عضو کمیسیون انرژی در مجلس دهم اقدام ایران برای ارسال ۳۰۰ 
کانتینر کاالی صادراتی به روســیه با هدف عملیاتی کردن کریدور شــمال - جنوب را به 
موازات شنیده شدن اخباری درخصوص ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسالمی به روسیه 
نشــان از یک فضای مبهم و چند بعدی درخصوص روابط تهران – مسکو می داند که با 
سفر پیش روی والدیمیر پوتین به تهران پیچیده تر خواهد شد؛ به خصوص آنکه ایران ذیل 
استفاده از سانتریفیوژهای IR-6 عمال شرایطی را رقم زده است که به نظر می رسد نهایتا 

جبهه بندی در خاورمیانــه را به موازات حضور بایدن در ریاض و تل آویو تقویت می کند؛ 
جبهه بندی ای که به هیچ وجه به سود ایران نخواهد بود.

پیرو این نگاه عبدالرضا فرجی راد هم این ارزیابی را دارد که به دلیل تداوم و تشــدید 
جنگ اوکراین و به تبع آن نیاز روسیه برای ارتقای روابط اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک و 
حتی نظامی و دفاعی با ایران، شــرایطی رقم خورده است که بعد از سفر الوروف اکنون 
حضور پوتین به تهران در دستور کار است تا سطح مناسبات را در ابعاد مختلف با تهران 
ارتقــا دهد. به هر حال بعــد از جنگ اوکراین نفوذ ژئوپلیتیک روســیه در اروپا و آمریکا و 
همچنین در برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند کره جنوبی و ژاپن عمال متوقف 
شد و اکنون روس ها نگاه جدی به جنوب آسیا مانند هند، شرق آسیا مانند چین و منطقه 
خاورمیانه با محوریت ایران دارند. از دید سفیر پیشین ایران در نروژ حضور هم زمان پوتین 
و اردوغان به تهران اگرچه به دیدار سه جانبه بین رؤسای جمهور سه کشور (ایران، ترکیه 
و روسیه) در خصوص مسائل مشترک مانند سوریه در قالب محور آستانه، تحوالت قفقاز 
و دیگر مسائل مشترک خواهد انجامید، اما درعین حال دیدارهای دوجانبه ای بین روسیه 
– ترکیه، ترکیه - ایران و ایران - روسیه منجر خواهد شد که هر کدام از این دیدارها بسیار 

حائز اهمیت است.
ارسال  پهپاد  ایرانی  به  روسیه  و  ناتوی  عربی - اسرائیلی

در آســتانه ســفر بایدن به منطقه اخباری مبنی بر راه اندازی سامانه یکپارچه پدافند 
هوایی و تشــکیل ناتوی عربی –اســرائیلی در منطقه خاورمیانه مطرح شــده است. به 

موازاتش شنیده ها از ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسالمی به روسیه حکایت دارد.
جالل میرزایی درباره تبعات احتمال ارسال پهپاد از ایران به روسیه تأکید دارد: باوجود 
آنکه یك جریان داخلی در فضای مجازی ســعی کرده اســت ارسال پهپاد به روسیه از 
ســوی جمهوری اسالمی ایران را نشانه بارزی از پیشــرفت دفاعی جمهوری اسالمی با 

ارســال سالح به دومین قدرت نظامی جهان ارزیابی کند اما اگر به هر دلیلی ادعای کاخ 
ســفید و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن درخصوص ارسال پهپاد توسط 
ایران به روســیه صحت داشته باشد، بی شــک تهران در یک بازی از پیش باخته حضور 
پیدا کرده اســت. با این حال عبدالرضا فرجی راد این باور را دارد که مســئله ارسال پهپاد 
توســط ایران به روســیه تا اندازه ای صحت دارد؛ چرا که به دلیل واکنش اوکراین و اروپا 
برای جریمه ایران درخصوص سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و مسائل دیگر مانند 
همکاری جمهوری اســالمی با تاجیکستان درخصوص ســاخت پهپاد که با چراغ سبز 
روسیه صورت گرفت، وضعیتی به وجود آمده است که می توان احتمال ارسال پهپاد از 

سوی ایران به روسیه را نزدیک به واقعیت دانست.
در مقابــل جالل میرزایی با بیان این نکته که اندک کشــورهای حامی روســیه به جز 
ســوریه ســعی کرده اند  موضع بی طرفی را در جنگ اوکراین اتخاذ کنند، تصریح کرد: در 
چنین شرایطی اگر هوشمندی و عقالنیت در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار بگیرد، 
می توان از ســفر جو بایدن به منطقه خاورمیانه به موازات سفر والدیمیر پوتین به ایران 
نهایت استفاده را در جهت منافع ملی برد. به این معنا که با سفر رئیس جمهور روسیه 
می توان میانجیگــری در جنگ اوکراین و همچنین ارتقای روابــط اقتصادی و تجاری با 
مســکو را کلید زد و از طرف دیگر در سایه حضور بایدن در منطقه می توان آمادگی خود 
را برای ازســرگیری گفت وگوها در جهت خروج از بن بست کنونی با هدف احیای برجام 
اعالم کرد؛ در این صورت از ســفر رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به منطقه خاورمیانه و 
همچنین سفر احتمالی رجب طیب اردوغان به ایران بیشترین سود را خواهد برد. این در 
حالی است که به اذعان این نماینده مجلس از هم اکنون جریان رادیکال داخلی و طیف 
رسانه ای وابسته به آن سعی خواهد کرد سفر پوتین و اردوغان را به نوعی در مقابل سفر 
بایدن به اســرائیل و عربســتان قرار دهد و عمال به جبهه بندی های کنونی در خاورمیانه 
دامــن بزند که قطعا با چنین نگاهی بازنده اول و آخر این جبهه بندی ها ما خواهیم بود،  
آن هم در شــرایطی که روســیه با اعالم رســمی قطع صادرات گاز خود به اروپا فرصت 
مغتنمی را در اختیار ایران قرار داده اســت که با بازگشت به بازار انرژی بیشترین سود را 

متوجه کشور کرد.
در عین حال عبدالرضا فرجی راد هم این اعتقاد را دارد که ســفر جو بایدن با توجه به 
اقدام روســیه برای قطع صادرات انرژی به اروپا در وهله اول با هدف اقناع کشــورهای 
خاورمیانه در جهت افزایش میزان صادرات و تولید انرژی به بازار جهانی است تا بتواند 
شرایط را برای کاهش بهای سوخت در پاییز و زمستان پیش رو فراهم کند. تحقق این مهم 
در شــرایطی که بایدن خود را برای انتخابات میان دوره ای کنگره آماده می کند، می تواند 
به پیروزی دموکرات ها کمک کند. به همین دلیل این استاد ژئوپلیتیک با مانور بر اهمیت 
انرژی عنوان کرد که اولویت سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه را صرفا مسئله انرژی 
شکل می دهد. این سفیر پیشین ایران در ایسلند در ادامه چنین تشریح کرد که بایدن با درک 
اهمیت مســئله انرژی از پرداختن به برخی مسائل که مورد حساسیت ایران باشد، مانند 
سامانه یکپارچه دفاعی و پدافندی، ایجاد ناتوی عربی – اسرائیلی و نظایر آن، خودداری 
خواهد کرد و ســعی می کند فضا را به نحوی مدیریت کند که از یک ســو رضایت نسبی 
ریاض و تل آویو را به دنبال داشــته باشد و از طرف دیگر بتواند مذاکرات را با ایران ادامه 
دهد؛ چر اکه به احیای برجام و بازگشت ایران به بازار انرژی نیاز دارد. از این منظر این سه 
سفر برای ایران و منافع ایران می تواند حائز اهمیت باشد. حال باید دید در روزهای پیش رو 

چه اتفاقاتی در صحنه عمل روی خواهد داد؟

تالقی حضور  پوتین و بایدن در خاورمیانه و آینده ای که ایران می تواند به نفع خود کلید بزند

معرکه در معرکه
اگر هوشمندی در دستور  کار سیاست خارجی قرار بگیرد 

می توان از سفر بایدن به خاورمیانه و پوتین به ایران نهایت استفاده را در جهت منافع ملی برد


