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اولیانوف  خبر  داد
بررسی موضوع ایران در جلسه 

شورای حکام
ایســنا: میخائیل اولیانــوف، نماینده روســیه در  �

ســازمان های بین المللی در وین، در توییتر نوشــت: 
«امروز شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
موارد مرتبط با ایران در دســتور کارش را مورد بحث 
قرار خواهد داد». جلسه شــورای حکام درباره ایران 
در پی ســفر اخیر رافائل گروســی، مدیــر کل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی، به ایران انجام می شود.

شمخانی به ازبکستان  رفت
ایلنا: دبیر شــورای عالی امنیت ملــی عصر روز  �

گذشــته عازم تاشکند شــد. به دعوت رسمی ویکتور 
محمــود اف، دبیــر شــورای امنیت ملــی جمهوری 
ازبکســتان، دریابان علی شــمخانی، نماینــده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، عصر 
دیروز عازم تاشــکند پایتخت این کشــور شد. ارتقای 
سطح مناســبات دوجانبه و تبادل نظر درباره مسائل 
منطقه ای و بین المللی از جمله اهداف سفر شمخانی 
به ازبکستان است. شمخانی در این سفر دو روزه عالوه 
بر مذاکره با همتای ازبکستانی خود با مقامات بلندپایه 

این کشور نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

رویداد

ادامه از صفحه اول

قمار قدرت های بزرگ با قیمت نفت
 از طــرف دیگــر بایدن با وجــود آگاهی از آثار گســترده 
تحریم هــای اقتصــادی علیه روســیه و خصوصــا بازار 
نفــت که تأثیــر فوری و وســیعی بــر اقتصــاد روزمره 
آمریکا خواهد داشــت، به تشــدید تحریم ها پرداخته و 
قصــد دارد با افزایش قیمت نفــت و افزایش التهاب در 
بازارهای جهانــی، افکار عمومی آمریکا و جهان را علیه 
پوتین بســیج کند و رئیس جمهور روسیه را متهم اصلی 
التهابات اقتصادی معرفی کرده و از این طریق فشارهای 
سیاســی علیه روســیه را برای توقف تحرکات سیاسی و 
نظامــی خود به حــوزه متحدان اروپایــی افزایش دهد. 
هرچنــد دولت آمریکا برای این سیاســت خود و کاهش 
هزینه های تحریم های اقتصادی، خصوصا در بازار نفت، 
روی بازگشــت نفت ایران به بازار و عرضه نفت انباشته 
این کشــور برای کاهش التهابات بازار نفت حساب کرده 
بود، اما روس ها با خواندن دست آمریکا، مذاکرات احیای 
برجــام را با طرح شــروطی با چالــش و توقف مواجه 
کردند. هرچند به نظر می رســد این چالش پایدار نباشد، 
اما می تواند مدتی مذاکرات احیای برجام و در نتیجه رفع 
تحریم ها و امکان عرضه نفت ایران به بازار را دچار توقف 
کند و این برای روسیه مطلوب است. به طور طبیعی بازار 
نفت این رکوردها را در هفته های آینده پشت سر خواهد 
گذاشــت و دوباره به شــرایط متعادلی بر خواهد گشت، 
امــا آنچه این مهــم را زودتر و جدی تــر محقق می کند، 
بازگشــت نفت ایران به بازار اســت که حتی آمریکا هم 
به ظاهر بر این مســئله تأکیــد دارد. ایران محموله های 
نفتی درخور توجهــی روی آب دارد که عرضه آن حتی 
در کوتاه مدت می تواند به ثبات و تعادل بازار نفت کمک 
کند. این مهم مستلزم اراده سیاسی در ایران و آمریکاست 
که با نهایی کردن مذاکرات احیای برجام، موانع رســمی 
و غیررســمی سیاســی و اقتصادی عرضه نفــت ایران 
بــه بازارهای جهانی را رفع کرده و مانع از سوءاســتفاده 
قدرت های دیگر از ابزار نفت برای پیشبرد اهداف سیاسی 
خود شوند. این شرایط باالبودن قیمت نفت نباید از سوی 
دولت ایران که به شــدت به منابع ارزی نیاز دارد، نادیده 
انگاشــته شود. این شرایط پایدار نیســت و باید از لحظه 
لحظه آن استفاده کرد؛ همان استفاده ای که عربستان و 

عراق و دیگر کشورهای نفتی از این سفره پهن می برند.

حفظ  بستر  محیط  زیست
 مبرم ترین صیانت است

 مجوزی که گویــا در روال متعارف و قانونمند صادر 
نشــده و همچنان از سلطه روابط بر ضوابط در این وادی 
حکایت دارد. امید اســت که نهاد نظارت و قانون گذاری 
کشــورمان با درک عمیق از بحران های زیســت محیطی 
بیش از این چشم از فوریت ها برنگرفته و به جای کم مهری 
بــه مردمی کــه اصلی ترین صاحبان بســتر حیات اند به 
حمایــت از مشــارکت آنــان در پایداری محیط زیســت 
بکوشد؛ مردمی که با بهره گیری از شبکه های اجتماعی، 

دیده بانان واقعی برای حفظ بستر حیات اند.

خبر

مردم درخواست معاون سازمان حج از 
به مرز عراق نروید

ایســنا: صحبت اهللا رحمانی، معــاون عتبات  �
ســازمان حج و زیارت، با تأکید بر اینکه مرز زمینی 
عراق برای زائران ایرانی باز نیست و ویزای زمینی 
لغو نشــده اســت، از مــردم درخواســت کرد تا 
عملی شــدن وعده عراق برای بازگشایی مرزهای 
زمینی، فعال به سمت این مرزها نروند. هم زمان با 
اعیاد شــعبانیه، برخی با تصور بازگشایی مرزهای 
زمینی به ســمت این مرزها حرکــت کرده اند که 
معــاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور تأکید کرد 
این مرزها همچنان بســته است و ویزای دو کشور 
هــم در مرزهای زمینی هنوز لغو نشــده اســت. 
ســیدمجید میراحمدی گفته: «تصور بر این بوده 
کــه روادید تردد زمینی بین دو کشــور لغو شــده 
است، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و همچنان 
ســفر زیارتی به عتبات عالیات عــراق از مرزهای 
زمینی ناممکن اســت». ایران و عراق از آبان  سال 
جــاری در توافقی ویزای دو کشــور را فقط برای 
سفرهای هوایی لغو کردند و سازمان حج و زیارت 
نیــز فقط از طریــق مرزهای هوایی زائــران را به 
عتبات عالیات اعــزام می کند. درحال حاضر، تردد 
از مرز زمینی عراق به ســمت ایران مانعی ندارد 
و زائران ایرانی در برگشــت می توانند از این مرزها 
وارد کشور شوند. ورود اتباع عراقی نیز در صورت 
داشتن ویزا و با ارائه تست کووید امکان پذیر است.

گفت وگوی ایران  و  ترکیه 
در آستانه نشست آنتالیا

ایلنا: حسین امیرعبداللهیان دوشنبه در تماس  �
تلفنی با مولــود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیــه، درباره آخریــن تحوالت روابــط دوجانبه 
و برخــی موضوعات مــورد عالقــه منطقه ای و 
بین المللــی از جملــه بحــران اوکرایــن، بحث و 
تبادل نظر کرد. طرفین در این تماس تلفنی با ابالغ 
سالم رؤســای جمهور ایران و ترکیه، به سفر آتی 
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه، به 
ایران در راســتای توسعه و  گسترش بیش از پیش 
روابط دو کشور اشــاره کردند. امیرعبداللهیان در 
این گفت وگوی تلفنی اظهار کرد: «روابط دوجانبه 
در مســیر پیشــرفت و توســعه قرار دارد و هفته 
آینده هیئت هایی از دو کشــور در راستای پیگیری 
توســعه همه جانبــه  روابط بــه تهــران و آنکارا 
ســفر خواهند کرد». وی ضمــن آرزوی برگزاری 
موفقیت آمیز نشســت مجمع دیپلماســی آنتالیا 
و نشست ســه جانبه وزرای خارجه ترکیه، روسیه 
و اوکراین گفــت: «هیئتــی از وزارت امور خارجه 
ایران نیــز در مجمع دیپلماســی آنتالیا شــرکت 
خواهد کرد». رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اســالمی ایــران ادامــه داد: «از راه حل سیاســی 
در اوکراین و ابتکار سیاســی بــرای توقف جنگ و 
تمرکز بر راه حل سیاسی حمایت می کنیم و آماده 
هرگونه کمکی برای پیشــبرد این روند هســتیم». 
مولود چاووش اوغلــو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز 
در ایــن گفت وگوی تلفنی با تأکید بر گام های مؤثر 
و ملمــوس در پیشــبرد روابط دوجانبه در ســایه 
حمایت رؤسای جمهور دو کشور، روابط دو کشور 
را ممتاز و دوستانه خواند. وزیر امور خارجه ترکیه 
با تشریح موضع کشــورش در مخالفت با اعمال 
تحریم علیه کشــورها تأکید کرد: «تحریم، راه حل 
هیچ مشــکلی نیســت». چاووش اوغلو بــا ابراز 
نگرانی از پیچیده ترشدن بحران اوکراین و احتمال 
وقوع فاجعه انســانی و افزایش مــوج مهاجران 
و پناهندگان، هدف از نشســت ســه جانبه وزرای 
امور خارجه روســیه، ترکیــه و اوکراین را برقراری 
آتش بــس در منطقــه و صلح پایدار برشــمرد و 
تالش برای بهبود اوضاع در این منطقه را بســیار 
حائز اهمیت خواند. وزیر امور خارجه ترکیه در این 
گفت وگو بار دیگر از امیرعبداللهیان برای ســفر به 

این کشور دعوت کرد.

از اظهارات اخیر طرف های خارجی این گونه برداشــت 
می شود که توافق نهایی ایران و کشورهای ۱+۵ در دسترس 
اســت و در چند روز آینده توافق برجام اعالم خواهد شــد. 
با شــروع بــه کار دولت ســیزدهم با وجود اینکــه رویکرد 
ســیدابراهیم رئیســی در سیاســت خارجی نگاه به شرق و 
تقویت مناســبات با همســایگان بود؛ اما مذاکــرات وین را 
رهــا نکرد و آن را به سرپرســتی علــی باقری کنی با عنوان 
مذاکــرات رفع تحریم ها ادامه داد. آنچــه از روند مذاکرات 
وین در دولت ســید ابراهیم رئیســی درک می شــود، نقش 
پررنگ شــورای عالــی امنیت ملی در ایــن دور از مذاکرات 
با محوریت علی شــمخانی اســت. این در حالی است که 
مذاکره کننده ارشد ایران در این مذاکرات «علی باقری کنی» 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه است. از سویی دیگر ایران 
در مذاکرات خود در دولت رئیســی اختیارات نانوشته ای به 
روسیه به عنوان شــریک خود و یکی از طرف  های مذاکرات 
داد. به گونه ای که برخی از کارشناســان معتقدند روسیه به 
جای ایران در ایــن مذاکرات، مذاکره می کنــد. مذاکرات بر 

همین خط به مســیر خود ادامه می  داد؛ اما حمله نظامی 
روسیه به اوکراین معادالت طرفین مذاکره را به هم ریخت؛ 
حمله روســیه به اوکراین که در واقع تقابل اروپا و روسیه با 
محوریت آمریکاست و روسیه را در این مذاکرات در موضع 
متفاوت و ضعف قــرار داد و ایران و اروپا را بیش از پیش به 
هم نزدیک کرد. تحریم های مختلف روســیه به ویژه تحریم 
اقتصادی از طرف غرب، روســیه را در شرایطی قرار می دهد 
که ایران ســال ها در آن بود. قطعا با شرایط جدید نیاز ایران 
به روســیه کمتــر می شــود و ممکن اســت همان طور که 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشــین، نقش مخرب 
روسیه را در امضای توافق برجام روایت کرده بود، روسیه در 
مسیر احیای برجام باز هم اقدام به سنگ اندازی کند. آنچه 

امــروز از وزارت خارجه و تیــم مذاکره کننده انتظار می  رود، 
ابتدا رویکرد شــفاف و روشن نســبت به اتفاقاتی است که 
در وین اتفاق می افتد تا ضمن بیان واقعیات از تحریف های 
احتمالی جلوگیری کند. تیم مذاکره کننده همچنین با اتخاذ 
رویکرد فعاالنه تمام اختیارات نا نوشــته ای را که به روسیه 
داده اســت، پس بگیرد و مذاکرات را به صورت مســتقیم 
خود رهبری کنــد و مانند دیگر کشــورها ابتدا منافع ملی 
خود را در نظر داشــته باشــد و بعد همسایگان و متحدان 
اســتراتژیک خود را. قطعا این یک فرصت اســتثنائی برای 
دولت تازه نفس ســیدابراهیم رئیسی اســت که اگر بتواند 
در این مذاکــرات خوب عمل کند، عالوه بــر احیای برجام 
می توانــد روابط اقتصادی ایران با غرب را بهبود ببخشــد. 

از ســوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین سبب افزایش قیمت 
جهانی نفت شــده اســت که فرصت بســیار خوبی برای 
فــروش نفت و به تبع آن رونــق اقتصادی حاصل از آن در 
کشور است؛ اما اگر بتواند در مذاکرات وین مستقل عمل کند 
و ابتــدا منافع خود را ببیند. تیم مذاکره کننده باید همچنین 
تضمین های الزم را اخذ کند تا رئیس جمهوری بعدی ایالت 
متحده نیاید آن را لغو کند، تحریم های موجود رفع یا تعلیق 
و دستاوردهای هسته ای باقی بماند. همان طورکه مقامات 
کشورمان بارها در اظهارات خود به راستی آزمایی های الزم 
درخصوص برداشــتن تحریم تأکید کردند، باید مکانیسمی 
پیش بینی شود تا تحریم های اقتصادی در عمل نیز برداشته 
شــود و عالوه بر بازگشت پول حاصل از فروش نفت منابع 

ایران نیز در برخی از کشور ها آزاد شود.
امیدواریم با عقالنیت و درک درست از وضعیت فعلی 
کشور و منافع ملی با حساســیت های بین المللی درباره 
ایــران توافقی صورت گیرد که اعتــال و آبادانی ایران را به 

همراه بیاورد.

روح اله نخعی: هم زمان به هر دو کرانه احتماالت نزدیک تر می شــویم. قریب به 
اتفاق خبرها و نشــانه هایی که از متن و حاشــیه مذاکرات احیای برجام می آیند، 
هم زمان می توانند نشــانه پیشــرفت یا بن بست در مذاکرات باشــند. در آخرین 
تحوالت، بازگشــت چندین باره علی باقری کنی، معاون سیاســی وزیر خارجه و 
رئیس هیئت ایرانی مذاکره کننده در وین به تهران مورد توجه قرار گرفته است و 
توقف عملی گفت وگوها در این مرحله. تجاوز روسیه به اوکراین و جنگی که چند 
طرف برجام در آن حامی طرف مقابل روسیه هستند نیز سایه خود را بر مذاکرات 
سنگین تر می کند. گفت وگوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روســیه نیز نکات مهمی در این زمینه داشته است و تغییر 
مســیر روسیه در این میان به چالشی جدید تبدیل شده است. در عین حال ماجرای 
آژانس با ایران نیز همچنان مبهم است. توضیحات سخنگوی وزارت خارجه نیز 

همچنان امید و ابهام را هم زمان نشان می دهد.
  باقری   دوباره   در   تهران

آمدن باقری به تهران باز هم به عنوان نیاز برای مشورت با پایتخت و تصمیم 
سیاســی مطرح شده است. این در حالی اســت که باقری در هفته های گذشته 
چند بار به همین عنوان در تهران بوده است. از یک نگاه، حضور مکرر باقری در 
پایتخت به عنوان نشانه نزدیک ترشدن توافق و نیاز به نهایی کردن تصمیمات در 
تهران تعریف شده است؛ اما از سوی دیگر، اینکه «سفر آخر» رئیس هیئت ایرانی 
به تهران تکرار می شــود، می تواند نشــانه این نیز باشد که تصمیمات سیاسی و 
دستورالعمل هایی که او با خود به وین برده است، هر بار به نتیجه نرسیده اند و او 
نیاز داشته است برای دریافت نسخه ای جدید به خانه برگردد. در حالی که هم زمان 
با سفر دوباره باقری، برخی منابع در ایران، از ادامه مذاکرات در سطح فنی گفته 
بودند، انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات، در جایگاه هماهنگ کننده 
این خط را رد کرد. مورا در توییتر با نقل توییتی از عباس اصالنی، خبرنگار ایرنا که 
از «ادامه گفت وگوهای کارشناسی و گفت وگوهای غیررسمی» در وین گفته بود، 
نوشت: «صرفا برای روشن شدن ماجرا، دیگر مذاکرات کارشناسی و گفت وگوهای 
رســمی در کار نیست. زمانش رســیده که در چند روز آینده، تصمیمات سیاسی 
بــه گفت وگوهای وین پایان دهند. بقیه اش سروصداســت». تصریح مورا در این 
زمینــه از طرفی می تواند نشــانه تالش طرف غربی برای فشــار به ایران جهت 
پذیرش مواضع باشــد؛ اما هم زمان این موضع گیری، به خصــوص با تأکید او بر 
اینکه گفت وگوهای کارشناســی در کار نیســتند، می تواند این معنا را هم داشته 
باشد که بحث ها به آخر رسیده اند و آنچه باقی مانده، تصمیمی است که از نگاه 
طرف غربی، ایران باید بگیرد؛ در حالی که طرف ایرانی هم می گوید این واشنگتن 
است که باید تصمیم سیاسی آخر را بگیرد. این خود نشانه ای واضح از اختالفی 

پابرجاست که در آن دو طرف منتظرند طرف مقابل از موضعش کوتاه بیاید.
  داستان  «اختالفات   باقی مانده»

نکته درخور توجه دیگر در روایت سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
اســت که در نشســت خبری این هفته خود تأکید کرده بود مســائل باقی مانده 
مســائلی به تعداد انگشتان دست هســتند اما مهم اند. این جمله نیز در ظاهر 
حاکــی از نزدیکی توافق اســت؛ اما اصل این حرف در کنــار گزارش هایی که از 
محتوای این اختالفات می گویند، حرف دیگری دارند. اگر چنان که گفته می شود، 
در مسائل پادمانی با آژانس، تحریم هایی که باید رفع شوند، ترتیب اقدامات برای 
بازگشت به تعهدات و نیز تضمین هایی که ایران خواستار آن است، هنوز اختالف 
وجــود دارد، گرچه طبق گفته خطیب زاده، تعداد این مســائل محدود هســتند؛ 
اما اینها عمال اصل موضوعاتی هســتند که برای احیــای برجام باید درباره آنها 
توافق شــود و این یعنی در واقع، در رســیدن به نتیجه در مذاکــرات، راه زیادی 
باقی مانده است؛ آن هم در حالی که هشدارها برای پایان زمان گفت وگو و رسیدن 
زمان تصمیم گیری هنوز ادامه دارند. به عالوه ماجرای روسیه هم حاال به داستان 

اضافه شده است.
  تضمین خواهی، از   تهران   تا   مسکو

در حالی کــه تــا اینجای کار ایران ماجرا را در مســیر همراهی با روســیه و از 
طریق او پیش برده بود، به نظر می رســد حاال اختالفی با روسیه هم به فهرست 
مشــکالت اضافه شده است. درخواســت جدید روسیه که مســکو بر آن تأکید 
هم دارد، در تماس بین وزرای خارجه دو کشــور هم مطرح شــده است. روسیه 
خواسته است تضمین کتبی ارائه شود، تحریم هایی که خارج از برجام و به خاطر 
ماجرای اوکراین بر آن اعمال شــده اند، اثری بر تعامل این کشــور با ایران پس از 
احیای برجام نداشــته باشــند. در تماس این موضع گیری چالشی به چالش ها 

اضافه می کند و کار ایران را در پیشبرد اهدافش نیز سخت تر می کند. طرف ایرانی 
البته گفته است همکاری های صلح آمیز هسته ای ایران، شامل همکاری با چین و 
روسیه، نباید تحت تأثیر هیچ تحریمی باشد؛ اما ظاهرا روسیه حرف ایران را در این 
زمینه کافی نمی داند و در واقع تهران را دارای توانایی ارائه این تضمین نمی داند. 
این چالش به ویژه در حالی اهمیت پیدا می کند که در صورت احیای برجام و رفع 
تحریم ها، ایران به طور جدی به بازار انرژی باز خواهد گشت؛ در حالی که هم زمان 
طرف های غربی به خاطر ماجرای اوکراین، به دنبال کم کردن نقش روسیه در این 
بازار و حتی خارج کردن این کشــور از آن هستند. این به معنای یک تضاد منافع 
بالقوه بین ایران و روســیه خواهد بود که هــم در احیای برجام و هم در فضای 

احتمالی پس از آن، چالشی بین تهران و مسکو خواهد آفرید.
  پرونده   ایران  و  آژانس، باز   یا   بسته

ابهام دیگر در این زمینه نیز ماجرای پرونده اختالفات ایران و آژانس است. 
از طرفی ایران تأکید داشته است که در مسیر توافق و احیای برجام این پرونده 
نیز باید بسته شــود تا به تعبیری، اســتخوان الی زخم برنامه هسته ای ایران 
نمانــد. از طرف دیگر، ایران و آژانس در ســفر اخیر رافائل گروســی، مدیر کل 
آژانس به کشــور و دیدارهای او با امیرعبداللهیان و محمد اســالمی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایــران، به توافق هایی رســیدند که نقشــه راه رفع این 
اختالفات را به  روشــنی ترســیم می کند و این به عنوان گامی به سمت توافق 
تعبیر شده است. در عین حال، توافق ایران و آژانس مسیر حل این اختالفات را 
تا پایان بهار ترسیم می کند؛ در حالی که تأکیدات طرفین، حتی به روایتی ترجیح 
ایران، روزها و نهایتا هفته های آینده را ســقف زمانی ادامه مذاکرات و امضای 
توافق خوانده اســت. ابهام اینجاســت که مشخص نیســت بین تالش برای 
امضای توافق در روزهای پیش رو، حل پرونده ایران با آژانس تا ماه های آینده 
و خواســت ایران بر هم زمانی این دو اتفاق، چگونه جمع اتفاق خواهد افتاد؛ 
هرچند ممکن اســت راه حل ماجرا، پذیرش این بازه زمانی به عنوان بخشی از 
فرایند اجرائی شدن احیای برجام از سوی ایران باشد؛ اما برای این موضوع نیز 

باید منتظر اعالم تصمیمات بود.
  عجله   الک پشتی

تناقض مســیر گفت وگــو ادامه دارد. هفته هاســت که همــه می گویند در 
رســیدن به توافق عجله دارند و هم زمان هفته هاست که حرف های طرف های 
برجام درباره موضوعات باقی مانده و نزدیکی و دوری توافق عمال تکراری شــده 
است. چند هفته ای اســت که تقریبا هر روز یکی از طرف ها می گوید: «پیشرفت 
داشته ایم، موضوعات مهم باقی مانده اند، تصمیم سیاسی باید گرفته شود». آیا از 

این مرحله می گذریم؟ همچنان باید منتظر بود و دید.

پــس از ماه ها مذاکــره در دولت هــای دوازدهم و 
ســیزدهم برای احیای برجام، دو دسته اخبار خوشایند 
و ناخوشــایند به گوش می رســند. در روزهای گذشــته 
خبرهای خوشــایندی درباره نزدیک بودن زمان رسیدن 
به توافق، امید را برای گذر از مشــکالت ناشی از تحریم 
زنده کرد. با وجود این خبر ناخوشــایندی در خبرگزاری ها 
منتشر شد، مبنی بر اینکه دولت روسیه که اکنون در پی 
هجوم بی سابقه به کشور اوکراین در سخت ترین شرایط 
تحریم بین المللی به ویژه از سوی کشورهای غربی قرار 

گرفته است، درخواست دریافت «ضمانت های کتبی از 
آمریکا برای مستثناکردن تجارت گسترده روسیه با ایران» 
کرده است. به این ترتیب، دولت روسیه از همه جا رانده و 
مانده، توافق احیای برجام را به گروگان می گیرد؛ آن هم 
در روزهایی که به نظر می رسد در آستانه توافق هستیم. 
از دولت روســیه چنین رفتــاری دور از انتظار نبود؛ زیرا 
همواره و با هر ابزاری در پی منافع خود بوده و هســت 
و بــا همین رویکرد در ســال هایی که بــه صورت پیاپی 
قطع نامه های فلج کننده ای علیه ایران تصویب می شد، 

با همراهی پروپاقرص خود با آن قطع نامه ها، هم خود را 
همسو با کشورهای پیشنهاددهنده تحریم نشان می داد و 
هم از شرایط تحریمی ایران برای خود منافعی دست وپا 
می کرد. کشــور چین نیز همین الگو را در قبال کشورمان 
به کار بست. اکنون نیز که «دولت فخیمه روسیه» تحت 
زعامت جناب پوتین، در تنگنای بی سابقه ای قرار گرفته 
اســت، بر آن اســت که با به گروگان گرفتن روند احیای 
توافق برجام، در این وانفســا از نمــد برجام برای خود 
کالهی ببافد. برای دولت روســیه مهم نبوده و نیســت 
که مردم ایــران در این دو دهه چه ســختی هایی را به 
خاطر تحریم ها تحمل کرده اند؛ در حالی که همین دولت 
روســیه به برخی از معاهدات بین دو کشور پایبند نبود؛ 
از جمله واکســن های خریداری شــده از سوی کشورمان 
در بحــران کرونــا را نیز طبــق برنامه پیش بینی شــده 
تحویل نداد؛ بنابراین ســوداگری غیراخالقی روسیه دور 
از انتظار نیســت. آنچه دور از انتظار است، رفتار برخی 
جریان ها، اشــخاص و رســانه های داخلی اســت که با 
رویکرد جانب دارانه و حتی حماسی، خشونت بی سابقه 

پوتین در ماجرای یورش به اوکراین را موجه جلوه داده 
و حتــی در صدد قهرمان ســازی تاریخــی از او در برابر 
«غرب» هستند. واقعا گناه مردم ما چیست که باید تاوان 
رفتارهای ســوداگرانه دولتی مانند روسیه و ندانم کاری 
و بی توجهی برخی از افراد و گروه های داخلی نســبت 
به منافع ملی و اســتقالل ملی کشورمان را بدهند؟ آیا 
چنین اقدامی از ســوی دولت روسیه، در عمل استقالل 
ما را نشــانه نمی رود؟ چرا و به چــه دلیل دولت پوتین 
باید به خود اجازه طرح چنین پیش شــرطی را بدهد یا 
درخواســت چنین ضمانتی را داشته باشــد؟ آیا چنین 
رفتاری با سرنوشــت مردم ایران که همه ســختی ها را 
برای حفظ عزت ملی به جان خریدند، کافی نیست تا به 
بازنگری در قبال رابطه با دولت روسیه که واقعا بیگانه 
با اخالق سیاسی و منافع متقابل در عرصه جهانی است، 
بپردازیم؟ آنهایی که ســر در زیر بــرف کرده اند، به خود 
آیند؛ زیرا به تعبیری در عرصه دیپلماســی نه دوســت 
واقعی وجود دارد و نه دشمن واقعی؛ بلکه منافع ملی 

تعیین کننده روابط ملت هاست.
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