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۱۷ آبان ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۴۱۵

  سؤال کلیدی که پیرامون موضوع ارسال پهپاد ایرانی به روسیه   .
مطرح است ناظر به هدف غایی مسکو است. با توجه به اینکه شما 
در روسیه حضور دارید و به فضای سیاسی و رسانه ای این کشور از 
نزدیک آشــنا هستید، آیا کرملین و شخص پوتین از همان ابتدا به 
دنبال این بود که جمهوری اســالمی ایران را درگیر جنگ اوکراین 

معرفی کند، فارغ از مسئله پهپاد یا هر مسئله دیگری؟
برای اینکه به این ســؤال مهم شــما پاسخ بدهیم باید از نگاه 
منافع و امنیت ملی ایران به مسئله جنگ اوکراین نگریسته شود. 
چون سؤال شما سؤالی است که بیشتر ماهیت ژورنالیستی دارد.

 چرا ژورنالیستی؟ آیا ماهیت سؤال از تحلیل تهی است؟  .
خیر. ببینید مسئله اینجاست که در فضای دوقطبی کنونی ناشی 
از جنــگ اوکراین به هیچ عنــوان نمی توان این گونــه تصور کرد که 
مسائل ماهیتی سیاه و سفید دارند و باید به صورت صفر یا صد مورد 
بررســی قرار گیرند. از این رو بدون شــک هجمه رسانه ای و سیاسی 
غرب هم ســعی دارد وضعیت را به نحوی نشــان دهد که پوتین از 

ابتدا به دنبال آن بوده که پای ایران را به جنگ اوکراین باز کند.
 غیر از این است؟  .

اتفاقا حرف من هم همین اســت. روسیه شاید در برنامه ریزی، 
راهبردهــا و نــگاه خود به هر مســئله ای، چه جنــگ اوکراین و 
یا موضوع دیگر ســعی کند بــرای خود مســیری را تعریف کند، 
ولی چرا باید در این مســیر گام برداشــته شــود؟ لذا من معتقدم 
وضعیتی که اکنون برای ایران در جنگ اوکراین پیش آمده اســت 
بیشتر از یک ارزیابی نادرست به خصوص در قبال روابط روسیه با 

کشورهای حاشیه خلیج فارس شکل گرفت.
 مسئله را قدری بیشتر کالبدشکافی می کنید؟  .

ببینیــد ظاهرا در ایران این تصور وجــود دارد که تقویت روابط 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس با روســیه به نحوی پیش 
برود کــه جایگاه تهران را نزد کرملین بگیــرد. به هرحال با ابتکار 
عمل ریاض و ابوظبی در جنگ شــاهد آن تبادل اســرا بودیم. این 
نشــان می دهد که روســیه تا چه اندازه برای کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس اهمیت قائل اســت. به همین دلیل ایران هم سعی 
کرده اســت با موضوعات مختلف مســیری برای افزایش نفوذ و 
تقویت جایگاه خود در روســیه تعریف کند. تا پیش از کشــورهای 
عربی حاشــیه خلیج فــارس، هم ترکیه و هم اســرائیل به عنوان 
کشــورهایی بودند که روابــط راهبردی و بلندمدتی را با روســیه 
تعریف کردند، اکنون اگر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس هم به 
این جرگه اضافه شــود، ایران در فضایی قرار می گیرد که بازیگران 
رقیب عماًل توانسته اند روسیه را به سمت خود بکشانند. به همین 
دلیل ایران با یک ارزیابی سعی کرد با حمایت از روسیه خود را به 
عنوان یک شــریک راهبردی در کنارش تعریــف کند، در حالی که 
بیش از همه خود روس ها هستند که به این واقعیت اشراف دارند، 
روابــط کنونی دو طرف که یک رابطه راهبردی هم نیســت، نه به 
واسطه ایران یا روسیه که به دلیل تقابل تهران و واشنگتن صورت 
گرفته است و اگر این تقابل و تخاصم روزی تعدیل پیدا کند روسیه 
جایــگاه فعلی را از دســت خواهد داد؛ البته این نــگاه بود که از 
دوره حسن روحانی هم به وجود آمده بود؛ عملکرد ترامپ بعد از 
خروج از برجام به جایی رســید که محمدجواد ظریف با سفرهای 
مداوم خود به روسیه سعی کرد این پیام را به واشنگتن ارسال کند 
که اگر آمریکا مسیر تقابل با ایران را در پیش بگیرد، تهران هم تمام 
تخم مرغ های خود را در سبد چین و روسیه قرار می دهد. این نگاه 
تا به اکنون ادامه دارد و متأسفانه در جنگ اوکراین هم هزینه های 

بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرد.
 در پاسخ شما نوعی تشتت تحلیلی دیده می شود، از یک طرف   .

وضعیت کنونی را محصول هجمه سیاســی، رســانه و دیپلماتیک 
غرب می دانید و از طرف دیگر معتقدیــد ارزیابی ایران از روابط 
اســرائیل، ترکیه و کشورهای حاشــیه خلیج فارس با روسیه ما را 
در حاشــیه جنگ اوکراین به این شرایط بغرنج کشانده است. در 
گفته های شما مشخص نیست که باالخره کدام پارامتر باعث شده 
است که این شرایط برای ایران شــکل بگیرد؟ آیا تحلیل شما به 
معنای آن است که اساسا پهپادی از سوی ایران به روسیه ارسال 
نشده، آن هم در شرایطی که حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران به صراحت به این مسئله اشاره 

کرده است؟
اوال من منکر این مســئله نیستم و سعی نمی کنم که موضوع 
را از اســاس زیر سؤال ببرم، ولی باید موضوع را به شکل مستقیم 
و از پایه و ریشــه مورد ارزیابی قرار بدهیم و بررســی کنیم که آیا 
این موضوع در راســتای منافع ملی و امنیت ملی ایران اســت یا 
خیر؟ در ضمن موضوع فعلی و محوری این مصاحبه باید منفک 
از برخی صحبت ها بررســی شــود. ما در گفت وگو نباید در زمین 

دیگران بازی کنیم.
 دیدن واقعیت به معنای آن است که ما در زمین اروپا و آمریکا   .

بازی کرده ایم؟
خیر منظور من این نیســت. به هیچ وجه بازی نکردن در زمین 
دیگــران به معنی آن نیســت که مــا نباید واقعیت هــا را نادیده 
بگیریم و صورت مســئله را پاک کنیم. منظور مــن این بود که به 
صورت پایه ای مسئله مورد بررسی قرار گیرد و ببینیم که چه شد 
ایران به اینجا رسید؟ تا ادامه موضوع را از بعد داخلی، منطقه ای 
و بین المللی مــورد ارزیابی قرار دهیــم و در نهایت باید گفته ها 
و مواضــع داخلی، منطقه ای و جهانی را هــم مورد ارزیابی قرار 
دهیم. بله آقای امیرعبداللهیان به نوعی اذعان داشــته که ایران 
قبل از جنگ اوکراین تعداد محدودی پهپاد به روسیه ارسال کرده 
اســت که اتفاقا هم جای انتقاد دارد. اینجاست که باید به تحلیل 
قبلی خود بازگردیم که متأسفانه ایران تحلیل نادرست داشته و بر 
اساس ارزیابی برخی جریان ها صاحب نفوذ، آن هم در برهه های 
حســاس عمل کرده که در نهایت هم هزینه زیادی داشته است. 
متأســفانه ما در مسئله پهپادها شاهد یک ســناریو هستیم که از 
ابتدا تهران اصل مســئله را به شــکل جدی و اساسی منکر شد و 
اکنون به یک باره با این اذعان مســئله را پیچیده تر کرد. این نشان 
می دهــد که ما از ابتدا ارزیابی غلطی نســبت بــه جنگ اوکراین 
داشتیم و پارامترهایی که به آن اشاره کردم باعث شده بود که این 

ارزیابی غلط شکل بگیرد و تداوم پیدا کند.
 اجازه دهید روی مســئله ارســال و فروش پهپاد به روسیه و   .

تناقض آن با قطع نامه ۲۲۳۱ تمرکز کنیم. آیا این مهم می تواند با 
ماهیت و محتوای این قطع نامه تناقض داشته باشد؟

آن گونه که در برجام مطرح است ایران از چهاردهم اکتبر سال 
۲۰۲۰ اجازه خرید و فروش تســلیحات را دارد. البته آمریکا در آن 
زمان ســعی کرد مانع جدی بر ســر راه ایران در این مسئله ایجاد 
کند که نتوانست، اما سؤال اساسی که باید پرسید این نیست که آیا 
خرید و فروش تســلیحاتی ایران مطابق با قطع نامه ۲۲۳۱ هست 
یا نیســت؟ ســؤال اصلی که از نگاه من مطرح اســت این است 
کــه اگر ایران و مقامات به یک جمع بندی کلی رســیده اند که در 
راستای منافع و امنیت ملی خود پهپاد، موشک، کمک مستشاری 
و تســلیحات دیگری به روســیه بدهند، چرا باید در موضع گیری 
شــاهد دوگانگی، چندگانگی و تضاد مواضع باشــیم؟ اگر مسئله 
اتفاق افتاده است چرا از ابتدا انکار کردند؟ اگر ارسال نشده است 
چــرا اکنون اعتراف می کنند؟ به نظر من اینجا باید مســئله مورد 

آسیب شناســی و ارزیابی قرار بگیرد که مقامــات وزارت خارجه 
هنوز تکلیفشــان با سیاست گذاری هایشــان روشــن نیست و این 
ناشــی از همان ارزیابی غلط در روابط روســیه با ترکیه، اسرائیل 
و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس بود. چراکه ایران این تصور را 
داشــت که به هر قمیت که شده نباید از جرگه رقبای خود عقب 
بماند و حتی باید جای آنها را برای مســکو پــر کند تا روس ها را 
برای خــود در برابر آمریکا نگاه دارد. بــه همین دلیل تالش کرد 
که روابطش با روسیه را ارتقا دهد. متأسفانه دولت هم در حوزه 
سیاســت خارجی و هم در حوزه سیاست داخلی آن طور که باید 
عملکرد مطلوبی نداشت که وضعیت به این نقطه رسیده است. 
وقتی در سفر رئیسی به روسیه آن مدل از تشریفات و بدرقه شکل 
گرفت و در مقابــل ولیعهد امارات با آن تشــریفات مجلل مورد 
اســتقبال قرار گرفته و حتی پوتین شــخصا تا پای ماشین ولیعهد 
امــارات را بدرقه کــرد و پالتوی خود را به او داد، نشــان داد که 
وضعیت کشــورهای حاشیه خلیج فارس برای روسیه متفاوت از 
ایران اســت و این واقعیتی بود که ایــران را نگران کرد. به همین 
دلیل ما شــاهد این وضعیت هســتیم. ایران این تصور را داشــت 
که مبادا کشــورهای حاشیه خلیج فارس در کنار ترکیه و اسرائیل 
بتوانند روســیه را در مسیری قرار دهند که نیاز و توجهی جدی به 

تهران نداشته باشد.
 به تضاد مواضع ایران پیرامون موضوع پهپادها تمرکز کنیم. آیا   .

واقعا چالش کنونی صرفا به این مسئله بازمی گردد؟
خیر. ببینید تضاد مواضع ناشــی از ارزیابی غیرواقعی اســت. 
وقتی ارزیابی غلطی شکل گرفت شــاهد این نوع موضع گیری ها 
هســتیم. برای مثال در همــان روزی کــه امیرعبداللهیان اذعان 
می کند قبل از جنگ اوکراین تعداد محدودی از پهپادها به روسیه 
داده شده است، سردار شــکارچی هم به عنوان معاون فرهنگی 
ستاد کل نیروهای مسلح از بی طرفی ایران در جنگ اوکراین سخن 
می گوید. همین موضع گیری ها شــرایط کنونی را پیچیده و بغرنج 
کرده است که هر فردی به مسئله سیاست خارجی وارد می شود. 
وقتی افراد فاقد تخصص به سیاســت خارجــی ورود می کنند و 
بــدون درنظرگرفتن تبعات آن، مواضعــی را مطرح می کنند باید 
به این شــرایط می رســیدیم. به همین دلیل است که در پاسخ به 
ســؤال نخست شما عنوان داشــتم نباید همه وضعیت بغرنج و 
چالــش کنونی را گردن روســیه انداخت. باز هــم تکرار می کنم 
شــاید مسکو و شــخص پوتین بخواهد ایران یا کشــور دیگر را در 
جنگ اوکرایــن درگیر کند، ولی ما باید با تدبیری که در سیاســت 
خارجی به کار می بریم در این دام قرار نگیریم. من معتقدم بیش 
از آنکه ایران توســط روسیه در حاشــیه جنگ اوکراین درگیر شود 
به دلیل ارزیابی غیرواقعی سیاســت خارجی به این نقطه رسیده 

اســت. وقتی رئیســی در آغاز جنگ اوکراین و پیش از لوکاشنکو، 
رئیس جمهور بالروس با طرف متجاوز یعنی روســیه و شــخص 
پوتین تماس می گیرد و برای او آرزوی موفقیت می کند و در ادامه 
موضع گیری های سیاســی، دیپلماتیک و به خصوص رسانه های 
ما از طرف متجاوز به شــکل آشــکار و پررنگی در دستور کار قرار 

می گیرد ما به این نقطه می رسیدیم.
  حال با این ارزیابی شــما راه حل برون رفــت از بحران کنونی   .

چیســت. چون بســیاری معتقدند ایران تنها بــا مذاکره با طرف 
اوکراینی می تواند از این وضعیت و تبعات آن خارج شود، اما در 
این رابطه تهران با دو چالش بزرگ مواجه اســت؛ اول ماجرای 
هواپیمای اوکراینی و دیگری فشــار آمریکا بــر کی یف. آیا ایران 
می توانــد بر این دو مانــع فائق آید و از این طریق مســئله را به 

سرانجام برساند؟
اتفاقــا با توجه به همیــن دو مانع راه حل مذاکــره با اوکراین 
عملیاتی نخواهد شد. این سؤال مطرح است که آیا ایران می تواند 
از طریق گفت وگوی مســتقیم با طرف اوکراینی و یا همکاری های 
مشــترک و تحقیقات مسئله را ختم کند و از این فضا خارج شود؟ 
اکنون زلنســکی به شکل مستقیم از ســوی ایاالت متحده آمریکا 
مدیریت می شــود و کی یف قادر نیســت که به شــکل مستقیم و 

مستقلی مذاکره با روسیه، ایران و... را در دستور کار قرار دهد.
 موضوع ارســال پهپاد محل مناقشــه اســت یا نوع و کارکرد   .

پهپادها هم می تواند در تشدید بحران نقش آفرین باشد؟
تا جایی که من از موضوع اطالع دارم به نظر می رســد روسیه 
در تولید و ساخت پهپادها به مشکل برخورد. چون ساخت پهپاد 
به شکل کامل در خود روســیه انجام نمی شود و برخی قطعات 
آن از کشــورهای دیگر تأمین می شود. در این رابطه اخباری وجود 
دارد که یک شــرکت چینی به عنوان تأمین کننده قطعات کلیدی 
ســاخت پهپاد یا از تحویل و ارســال آن به روســیه سر باز زد و یا 
قیمت باالتری را درخواســت کرده بــود و نهایتا تولید پهپاد برای 
روســیه با قیمت تمام شده بیشــتری همراه شد. در نتیجه روسیه 
ســعی کرده است از پهپاد های دیگر کشورها که قیمت ارزان تری 
دارند اســتفاده کند. در این میان واقعا مشــخص نیست که ایران 

از ابتدا پهپاد را با چه ساختار فنی به روسیه تحویل داده است؟
 پس راه حل برون رفت از این وضعیت چیست؟  .

اصالحات ســاختاری در حوزه سیاســت خارجی؛ باید ما یک 
اصالحات بنیادین و اساســی را در حوزه سیاست خارجی اعمال 
کنیم. تا زمانی که این تغییرات شــکل نگیرد نمی توانیم به شکل 
موردی و تاکتیکی مانند جنگ اوکراین به یک نتیجه مشــخص و 
ملموس برسیم. باید سیاســت خارجی و دیپلماسی ایران از پایه 
تغییراتی را اعمال کند و درخصوص مســائل منطقه ای و جهانی 
دست به یک پوســت اندازی بزند. از این طریق می توان وضعیت 

را کنترل و مدیریت کرد.
 تغییرات ســاختاری در سیاســت خارجی چگونــه می تواند   .

ماجرای فعلی در قبال جنگ اوکراین را تعدیل کند؟
 زمانی که تغییرات ساختاری شکل بگیرد دیگر مشکل مذاکره 
مســتقیم با هر کشــوری برطرف خواهد شــد و آن زمــان ایران 
می تواند درخصوص برجام، مســائل منطقه ای جنگ اوکراین و یا 

هر چیز دیگری وارد گفت وگو شــود. اگر اصالحات ســاختاری در 
سیاست خارجی شــکل بگیرد قطعا ارزیابی ما از روابط با چین و 
روســیه هم تغییر پیدا خواهد کرد و ما هم به سمت نوعی تغییر 
موضع در قبال مســائل مهمــی مانند جنگ اوکرایــن و پیگیری 
الگویی شــبیه به الگوی ترکیه پیــش خواهیم رفت. یعنی تهران 
هم به معنای واقعی کلمه می تواند یک بی طرفی جدی و عینی 
را در جنــگ اوکراین پیش ببرد. تا زمانی که سیاســت خارجی بر 
وضعیــت کنونی به حرکت خود ادامه دهد مطمئنا چالش ما در 
جنگ اوکراین ادامه و تشــدید پیدا خواهد کــرد و نه تنها مذاکره 
مســتقیم با اوکرایــن نمی تواند وضعیــت را تعدیــل کند، بلکه 
می توانــد چالش را دوچندان کند. ما بایــد بفهمیم که این جنگ 
در یک نقطه، هم از ســوی آمریکا و هم از سوی روسیه به نقطه 
توازن خواهد رســید. چراکه مسکو و واشنگتن این روش را دارند. 
اوج گیری جنگ اوکراین می تواند به نابودی یکی از دو طرف منجر 
شــود. یا روسیه و شخص پوتین باید برای همیشه سیاست را کنار 
بگــذارد و یا اینکه جو بایدن و دموکرات ها تا هشــت ســال دیگر 
از رســیدن به قدرت در کاخ ســفید دور می شوند. بنابراین به نظر 
من بازی بــا حاصل جمع صفر در جنگ اوکراین شــکل نخواهد 
گرفت، ولی متأسفانه به نظر می رسد ایران تصور می کند در جنگ 
اوکراین نابودی ناتو دور از ذهن نیســت. حتی روســیه و شخص 
پوتین هــم می داند هیچ گاه این مهم تحقق پیــدا نخواهد کرد و 
اساســا مســکو بنایی هم ندارد که بخواهد ناتو یا غرب را در این 

جنگ نابود کند.
  بــه نحوی به مذاکره مســتقیم با آمریکا اشــاره داشــتید. آیا   .

منظورتان این اســت که ایران باید با مذاکره مســتقیم با ایاالت 
متحده در قبال جنگ اوکراین به این ماجرا خاتمه دهد؟

  بدون شــک. چون اوکراین اکنون به شکل مستقیم این آزادی 
سیاســی و دیپلماتیک را نــدارد که با ایران وارد گفت وگو شــود. 
یعنــی ایران اصطالحا باید با طرف بزرگ تر مذاکره کند و کار را به 
نتیجه برســاند. از این رو اگر این اصالحات ساختاری در سیاست 
خارجی شــکل گرفت و پیرو آن مذاکرات مستقیم ایران با آمریکا 
به وجود آمد و در مســائل عمــده ای مانند برجــام، موضوعات 
منطقــه ای و... بــه نتیجه رســیدیم خود به خــود فضای مثبتی 
هم برای مســئله پهپادها و جنگ اوکراین شکل خواهد گرفت و 
موضوع به راحتی حل وفصل خواهد شد. اما اینکه ایران بخواهد 
با همین سیاست و همین نگاه فعلی در قبال جنگ اوکراین صرفا 
از طریــق تماس هایی با مقامات اوکراینــی نتیجه را به نفع خود 
تمام کند به هیچ عنوان قابل تحقق و قابل پیگیری نیســت. کما 
اینکه بــه اعتراف صریح خود حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه، آمریکایی ها تاکنون مانع از برگزاری این نشســت مشترک 
بین ایران و طرف اوکراینی شده اند. این نشان می دهد که آمریکا تا 
چه اندازه مانع جدی بر سر راه خواهد بود. بنابراین باید مسئله از 
طریق دیگری حل وفصل شود. البته من باید این نکته را هم یادآور 
شوم که با این روش سیاست خارجی نمی توان به نتیجه مطلوبی 
رســید. چراکه مذاکره آداب و توان و قواعد خود را می طلبد و با 
توجه به روند مذاکرات وین به نظر می رســد موفقیت فعال دور از 

دسترس است.

شــرق: پس از سخنان حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر ارســال پهپاد به روسیه، آن هم قبل از جنگ اوکراین و در سطحی محدود شاهد 
موضع گیری های مقامات اوکراینی و به خصوص آمریکایی در این رابطه بودیم. مجموع اظهارنظر ها نشان می دهد که غرب تمایلی برای شنیدن موضع تهران ندارد. در این میان بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند فشــارهای غرب شرایط را برای فشار به ایران از طریق شورای امنیت و ســازمان ملل مهیا کرده تا حدی که اعتراف ایران هم می تواند به اجماع سازی علیه تهران 
منجر شود. اما چه شد که ایران به این نقطه رسیده و چرا شاهد این موضع گیری ها بودیم، سؤالی است که «شرق» پاسخ آن را در گفت وگو با احمد وخشیته پی گرفته است. در گپ وگفت 

با استاد دانشگاه در روسیه و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل سعی شده است این موضوع هم مورد واکاوی قرار گیرد که راه حل برون رفت از وضعیت کنونی چیست؟

«شرق» در گفت وگو با احمد وخشیته به بهانه ماجرای پهپادها و تقابل های غرب با ایران بررسی کرد

ضرورت بازسازی روش ها در سیاست خارجی

شرق: روز گذشــته (دوشنبه) مراسم گرامیداشت هشــتم نوامبر، روز پیروزی 
آذربایجان با حضور مقامات ایرانی و تعدادی از دیپلمات ها و سفرای خارجی 
مقیم در ســفارت این کشــور در تهران برگزار شــد. امیر فرهاد آریانفر، معاون 
عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران و همچنین مقاماتی از 

ستاد کل در این مراسم حضور داشتند.
علی علیزاده در ســخنانی در مراســم گرامیداشت هشــتم نوامبر با عنوان 
«روز پیــروزی» گفــت: «همان طور که می دانید پیش از ایــن ۲۰ درصد اراضی 
آذربایجان تحت اشــغال بوده است. در این مدت شــهرهای آذربایجان ویران 
شــده و در حال حاضــر بازدیدکننــدگان می توانند این وقایــع را ببینند. هتک 
حرمت مســاجد و مراکز فرهنگی و تاریخی قابل مشاهده هستند. این موضوع 
را نمی تــوان نادیده گرفت. در این ســال ها با جنایات جنگــی و جنایات علیه 

بشریت همراه بوده است».
ســفیر جمهوری آذربایجان در تهــران تصریح کرد: «آذربایجــان باور دارد که 
تفاهــم صلح میان باکــو و ایروان، منطقه (قره باغ) را بــه منطقه صلح و آرامش 
تبدیل می کند». وی با بیان اینکه شــورای امنیت درخواست برای خروج نیروهای 
ارمنستان را تأیید کرده، اما ارمنستان تمام این درخواست ها و قطع نامه ها را نادیده 
گرفته اســت، ادعا کرد: «ارمنستان در این ســال ها عالقه ای به برداشتن گام مثبت 
برای حل مشکل نداشــته است و حمله نظامی گسترده علیه آذربایجان در ۲۰۲۰ 
جنگ را اجتناب ناپذیر کرد. اما در نهایت رهبری قاطع آذربایحان، عزم شهدایمان و 

اتحاد مردم، ارمنستان را مجبور به امضای عهدنامه تسلیم کرد».
ســفیر آذربایجان در ادامه عنوان کرد: «امســال سال شوشا نام گذاری شده 
اســت که اولین شهر اشغال شده و آخرین شــهر آزادشده است که در ۴۴ روز 
ایــن اتفاق روی داد. در حالی ما ۳۰ ســال اســت که منتظر ایــن روز بودیم». 
ایــن دیپلمات آذربایجانی تصریح کرد: «آذربایجــان باور دارد که تفاهم صلح 
منطقه ما را به منطقه صلح و آرامش تبدیل می کند. ما اکنون در حال اجرای 
پیچیده ترین برنامه مرمت و بازســازی در مناطق آزاد شــده قره باغ و زنگه زور 

هستیم». علیزاده در پایان از تمامی کشورهای دوست که از آذربایجان حمایت 
کردند، تشــکر کرد و گفت کــه ما همچنین از حمایت ایــران به خاطر موضع 

عادالنه اش در موضوع قره باغ قدردانی می کنیم.
روز پیروزی، اسم رمز تالش باکو

در جریان درگیری های نظامی ۴۴ روزه پاییز سال ۱۴۰۰، جمهوری آذربایجان 
توانســت ســرزمین های خود در قره باغ را که نزدیک به ۳۰ سال تحت سیطره 
نیروهای جمهوری ارمنســتان قرار گرفتــه بود، پس گیرد. ایــن درگیری های 

نظامی با امضای توافقنامه صلح روسیه به پایان رسید.
اگرچه بــا وقوع این جنگ آذربایجان به مناطق خود بازگشــت، اما به نظر 
می رســد اکنون باکو یک سیاســت خصمانــه و تهاجمــی را در منطقه قفقاز 
جنوبی در پیش گرفته اســت که می تواند به شــکل مســتقیم منافع و امنیت 
ارمنســتان و به  ویژه ایــران را تحت الشــعاع قرار دهد. مجموعــه اقدامات و 
تحــرکات جمهوری آذربایجان با حمایت مســتقیم ترکیه در دو ســال بعد از 
جنگ ۴۴ روزه نشان می دهد که اکنون باکو به دنبال ایجاد تنش مرزی با هدف 
تحمیل داالن موهوم زنگه زور به طرف ارمنســتانی و نهایتا قطع مرز مشــترک 

ایران و ارمنستان است.
ازاین رو تهران در هفته های اخیر سلســله اقدامــات دیپلماتیک، نظامی و 
دفاعی را در دســتور کار قرار داده اســت؛ از سفر حســین امیرعبداللهیان به 
ارمنســتان تا افتتاح کنسولگری ایران در قاپان، برگزاری رزمایش نیروی زمینی 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در منطقه ارس با عنوان رزمایش اقتدار و...؛ 
در این بین ســفر اخیر نیکول پاشینیان، نخســت وزیر ارمنستان، به ایران هم به 
نگرانی های باکو افزود، هرچند اقدامات ایران در هفته های گذشــته به هجمه 
رســانه ای و سیاسی گسترده ای از سوی جمهوری آذربایجان منجر شد، چراکه 
باکو عمال خود را در شــکاف بــا تهران می بیند. در این شــرایط که آذربایجان 
نگران از چرخش ایران به سمت ارمنســتان است، برگزاری این نوع مراسم با 

هدف ایجاد موازنه در سیاست خارجی ایران به نفع باکو قلمداد می شود.

گزارش «شرق» از نشست سفارت آذربایجان
تالش باکو برای تغییر نگاه تهران با اسم رمز «روز پیروزی»

۱۳ تشــکل صنفــی حوزه فناوری و هــزارو ۲۰۰ فعال در نامــه ای از ابراهیم 
رئیسی خواسته اند تا با اختیارات خود محدودیت های اینترنت را رفع کند.

بــه گــزارش فرارو، نامــه ای با امضــای بیش از هــزارو ۲۰۰ نفــر از مدیران 
کســب وکارهای حوزه فناوری اطالعات به رئیس جمهوری ارســال شده و از این 
مقام سیاسی کشــور خواسته شــده تا محدودیت های اینترنت متوقف شود. در 
این نامه همچنین خواســته شده تا فعاالن بازداشت شده صنعت آی تی نیز آزاد 

شوند.
از زمان شــروع اختالالت اینترنتی در کشــور، انجمن ها، نهادها و تشکل های 
مختلفی خواستار رفع این اختالل ها شده اند. در تازه  ترین این اقدامات نصر تهران 

گزارش داده نامه ای با امضای هزارو ۲۰۰ فعال صنف آی تی نوشته شده است.
امضاکنندگان این نامه متشکل از ۱۳ انجمن و مجمع صنفی فعال هستند:

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران
سندیکای صنعت مخابرات ایران

اتحادیــه صادرکنندگان خدمات مهندســی، مشــاوران و پیمانکاران صنعت 
مخابرات ایران (مپتا)

انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا)
کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی تهران
انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی
انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران
انجمن مدیریت فناوری ایران

انجمن مؤسسات و آموزشگاه های فرهنگی-هنری استان تهران
انجمن فین تک

مجمع تشــکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 

ایــران. امضاکنندگان این نامه از ریاســت جمهوری خواســته اند تا از اختیارات 
قانونــی خود اســتفاده کرده و از ایجــاد محدودیت در دسترســی به اینترنت 
جلوگیری کند. آنها به وعده ابراهیم رئیســی در زمان انتخابات اشــاره کرده و 
تأکید داشــته اند که «دسترســی به اینترنت بدون محدودیت» از شــعارهای و 

وعده های او بوده است.
در این نامه اعالم شــده که دسترسی به اینترنت برای ۵۰ میلیون نفر از مردم 
ایران مترادف با دسترســی به شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها ست و معیشت 
میلیون هــا فــرد به ایــن ابزارها گره خورده اســت: «طبیعی اســت که هرگونه 
فیلترینگ یا ایجاد اختالل و محدودیت در این دسترسی، منجر به نارضایتی آحاد 

شهروندان شده و نارضایتی های جدی ایجاد کند».
نویســندگان این نامــه به تأثیر مثبت صنعت آی تی بر رشــد اقتصاد کشــور 
نیــز تأکید کردند و گفتند در ســال های گذشــته هزاران شــرکت کوچک و بزرگ 
دانش بنیان به وجود آمده که ده ها هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند و حاال 
با وجود این اختالالت اینترنتی، صنعت آنها با مشــکل مواجه شده است. در این 
نامه آمده است که «اقتصاد دیجیتال بدون وجود زیرساخت اینترنت امن و پایدار 

و به صرفه معنا ندارد».
در بخشــی از نامه به این مسئله اشاره شــده که ادامه شرایط حال حاضر به 
اعتمــاد کاربران نیز لطمــه می زند؛ موضوعی که از دیــدگاه امضاکنندگان نامه، 
سرمایه شرکت های دانش بنیان حساب می شود و همین اعتماد مردم باعث شده 
کارکنان این شرکت ها امید به ادامه کار داشته باشند: «اما ادامه این وضعیت هم 
به اعتماد کاربران لطمه می زند و هــم امید کارکنان را از بین می برد». در بخش 
پایانی این نامه تأکید شــده که خواســته این هزار نفر خواسته ای خیرخواهانه و 
وطن دوستانه اســت؛ آنها رفع محدودیت پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی 
پرطرفــدار و همچنین آزادی افرادی را که صرفا به دلیل فعالیت در این صنعت 
بازداشت شده اند، خواستار شده و اعالم کردند این موارد اولین گام برای بازسازی 

اعتماد از دست رفته کاربران است.

نامه ۱۲۰۰ فعال و ۱۳ تشکل صنفی به رئیسی درباره اینترنت
محدودیت های اینترنت را متوقف کنید
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