
بیانیه سفارت ایران در باکو در 
محکومیت حمله به افراد و مراکز 

غیرنظامی
سللفارت جمهوری اسللامی ایران در باکو امروز در 
بیانیه ای هرگونه نقض حقوق مردم بیگناه و کشتن 
و مجروح کردن آنها و نابودی و وارد کردن خسارت 
به اماکللن، امکانات و دارایی هللای غیرنظامی را به 

شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: بر اساس اعام منابع رسمی 
جمهوری آذربایجان از جمله دفتر دادستان کل این 
کشللور، از زمان شللروع موج جدیللد درگیری های 
طرفیللن آذربایجانی و ارمنی در منطقه قره باغ و ۷ 
شهر پیرامونی آن، تعداد زیادی از شهروندان عادی 
جمهوری آذربایجان شللامل زنان و کودکان کشته 
و زخمی و بسللیاری از اماکن، امکانات و مراکز غیر 
نظامی نابود شده است. دفتر دادستان کل جمهوری 
آذربایجان خبر داده اسللت که تا بامداد روز ۳ اکتبر 
تعداد ۱۹ نفر از مردم بیگناه کشته و ۶۳ نفر زخمی 
و ۴۴ اماکللن و امکانللات غیر نظامللی و ۱۸۱ خانه 

ویران شده است. صداوسیما 

اخبار

ترامپ و پمپئو نمی خواهند شکست 
در برابر ایران را اعالم کنند

استاد دانشگاه ام آی تی تاکید کرد که مناظره هفته 
گذشللته بایدن و ترامپ شکستی برای ترامپ بود و 
او را به شدت آزار داد و در صورت برگزاری انتخابات 

بدون تقلب، بایدن ۴ بر ۱ پیروز خواهد شد.
جان تیرمن مدیر اجرایی و پژوهشی مرکز مطالعات 

بین المللی دانشگاه ام آی تی آمریکا است.
 وی در حوزه روابط بین الملل، پناهندگان و مسائل 
حوزه خلیج فارس، تروریسللم و حقوق بشر، جنگ 
و مناقشللات بین المللی تحقیق، بررسللی و تدریس 
کرده اسللت وی در گفت و گو با ایلنا به بیان نظرات 

خود در مورد تنش ها در منطقه پرداخت.
جان تیرمن در ابتدا در مورد فعال سازی اسنپ بک 
و تاش ترامپ برای اعمال فشار بر ایران گفت: این 
عقللده  ترامپ و پمپئللو در مورد ایران به دلیل این 
اسللت که برجام دسللتاورد اوباما بوده است. ترامپ 
باید بپذیرد فشللار حداکثری بی نتیجه بوده است و 
تاکتیک فشللار حداکثری کار نکرده است. از سوی 
دیگر تاش برای فعال سللازی اسللنپ بک به دلیل 
این اسللت که آن هللا عدم موفقیت سیاسللت خود 
تا کنون را پذیرفته اند امللا نمی خواهند آن را اعام 
کنند و بلله دنبال راه های دیگر برای اعمال فشللار 

بر ایران هستند.
این استاد دانشگاه در مورد اقدامات یکجانبه ترامپ 
که ممکن است به جنگ منجر شود گفت:  همیشه 
احتمال بروز خطا برای جنگ وجود دارد، اما از نظر 
سیاسی جنگ در ایاالت متحده محبوبیت چندانی 
ندارد و به درسللتی به عنوان عملی ناامیدانه تلقی 

می شود و می تواند برای ترامپ شکست باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: فشللار آمریکا مانعی برای 
اجرای کامل برجام از سوی اروپا بوده است، عمدتا 
اروپایی هللا در عمل علیه واشللنگتن و هماهنگی با 
یکدیگر مشللکل دارند. اما آنها می خواهند برجام را 
حفللظ کنند ولی برای مقابله بللا آمریکا هم متحد 

نیستند.
این اسللتاد دانشگاه در مورد آینده برجام گفت: اگر 
بایدن انتخاب شللود، احتماال برجللام زنده می ماند 
اما تنهللا درصورتیکه ایران هللم بخواهد بایدن آن 
را احیللا می کند. در صللورت انتخاب مجدد ترامپ، 
برجام احتماالً سقوط خواهد کرد. پس از آن جنگ 
احتمال بیشللتری دارد. وی در اداملله اضافه کرد: 
اکنللون بعید به نظر می رسللد که ترامپ با وضعیت 
بعللد از مناظره و بیمللاری اش بتواند پیروز شللود. 
بایدن برای چندین ماه در نظرسللنجی ها پیشللتاز 
بوده اسللت حتی در ایاالتی که کلینتون از دسللت 
داده بللود. امتیازات منفی ترامپ آنقدر زیاد اسللت 
که شانسللی برای وی برای کسللب آرا کافی وجود 
ندارد. مناظره هفته پیش او را آزار داد و شکسللتی 

برای ترامپ بود. 
اگر اجازه داده شللود انتخابات بدون دسللتکاری و 
تقلب انجام شللود ، من بایدن را چهار بر یک پیروز 

اعام می کنم.
گفتنی اسللت؛ آمریکا همچنان بر رویکرد دشمنی 
با ملت ایران ادامه می دهد و این دشللمنی توام با 
تهدیللد و تحریم های ضد ایرانی و گسللتاخی علیه 
مردم ایللران همراه اسللت و مقاومللت بهترین راه 

ممکن در برابر این دشمنی ها است.   ایلنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

یک کارشللناس مسللائل بین الملل تاکید کللرد: تل آویو از 
روابللط خوب ایللران و ترکیه و نزدیکی این دو کشللور در 
مخالفت با عادی سللازی روابط کشورهای عربی و اسامی 
با رژیم صهیونیستی بسللیار ناراحت است و بحران قره باغ 
فرصللت خوبی برای تخریب این روابط در اختیار این رژیم 

قرارداده است. 
سللید هادی برهانی، در پاسللخ به این سللوال که اهمیت 
بحللران قره بللاغ برای سیاسللت منطقه ای کشللورمان در 
چیسللت؟ اظهار کرد: این بحران از چشم اندازهای مختلف 
برای کشللورمان و سیاست منطقه ای آن اهمیت دارد. یک 
چشللم انداز مهم تاثیر این بحران بللر روابط ایران و ترکیه 
اسللت. ایران و ترکیه در سال های اخیر و در دوره حکومت 
اسام گرایان در ترکیه روابطی خوبی برقرار کرده اند. روابط 
در زمینه های بسللیاری توسعه یافته است. به ویژه نگاه این 
دو کشللور در حوزه فلسطین و اسرائیل به هم نزدیک شده 
اسللت. درآخرین دور از این تحللوالت دیدیم در برابر موج 
سللازش با اسللرائیل که به سللازش امارات و بحرین منجر 
شللد، ایران و ترکیه جدی تری و موثرتریللن مقاومت ها و 
مخالفت هللا را انجللام دادنللد. مخالفت این دو کشللور در 
جلوگیری از توسللعه و گسترش این تحول خطرناک، موثر 
بوده اسللت. در واقع ایران و ترکیه پس از سازشللهای اخیر 
بسللوی ایجاد جبهه ای مشللترک علیه عادی سازی روابط 
با اسللرائیل حرکت کردند که می تواند کشللورهای بسللیار 
دیگری مانند قطر، کویت، تونس، اردن، فلسطین، مراکش، 

مالزی، عراق، سوریه و لبنان را در بربگیرد.
وی در مللورد ارتباط میللان این تحول )تشللکیل اردوگاه 
مخالفللت با عادی سللازی( با بحران قره بللاغ تصریح کرد: 
همکاری قدرت های منطقه در مقابله با اسللرائیل یک خطر 
حقیقی برای سیاسللتهای توسللعه طلبانه و اشغالگرانه این 
رژیم در منطقه اسللت. این سیاست ها در شرایطی قابلیت 
اجللرا دارد که قدرتهای منطقه بللا آن مخالفت یکپارچه و 

دسته جمعی نکنند. اگر قدرتهای منطقه شامل چهار کشور 
عمده ایران، ترکیه، مصر و عربسللتان یکپارچه با سیاستی 
اسرائیلی مخالفت کنند، این سیاست شانسی برای موفقیت 
نخواهد داشت. بنابراین یک استراتژی اساسی اسرائیل دور 
نگه داشللتن این کشورها از یکدیگر و حتی ایجاد اختاف، 

تنش و جنگ میان آنهااست.
برهانی در پاسللخ به ایللن موضوع که رژیم صهیونیسللتی 
چگونه می تواند از بحران قره باغ برای اجرای این استراتژی 
خود اسللتفاده کند؟ گفت: اسرائیل نمی تواند به قدرت های 
منطقه پیام دهد از هم دور شللوید، به هم بدگمان باشید، 
دشللمن هم باشید. این راه به جایی نمی برد. برای اسرائیل 
بهترین راه اسللتفاده از بحران هللا و زمینه های واقعی تنش 
و اختللاف نظللر در منطقه اسللت. ایللن بحللران و زمینه 
اکنون در قره باغ مهیا شللده اسللت. زمینلله های اختاف 

نظر ایران و ترکیه وجود دارد. دو کشللور مواضع متفاوت و 
منافللع مختلفی در این بحران دارند. بحران زمینه بدبینی، 
ناراحتی و حتی خونریزی و خرابی را فراهم کرده است. این 
زمینه برای انتشار تخم بدبینی و خصومت و سمپاشی علیه 

روابط دو کشور بسیار مناسب است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: این بحران به دشمنان 
روابط ایران و ترکیه فرصت بسللیار خوبی داده تا علیه این 
روابط سمپاشی کنند. در هر دوسوی روابط یعنی در ایران 
و در ترکیلله. در ترکیه فرصت خوبی فراهم شللده تا ایران 
همدست ارمنی ها در اشغال قره باغ و دشمن ترکها قلمداد 
شللود. درایران حمایت ترکیه از آذربایجان زمینه ای فراهم 
کللرده تا داسللتانهایی مانند حضور داعش و تروریسللتهای 
تکفیللری در کنار مرزهای ایران و توسللعه طلبی ترکیه و 
بازسللازی امپراتوری عثمانی ساخته و پرداخته شود. هدف 

همه این داسللتانها و داسللتان های دیگری که احتماال در 
آینده ساخته و منتشر خواهد شد ایجاد بدبینی و خصومت 

در ایران و ترکیه نسبت به دیگری است.
برهانللی در واکنش به ایللن موضوع کلله  چگونه می توان 
روابللط ایران و ترکیه را از این میدان سللالم بدر برد؟گفت: 
هوشللیاری زیادی الزم اسللت. باید حمایت اسرائیل از این 
پروژه اختاف افکنانه و تاش این رژیم برای سللوء استفاه 
از بحللران قره باغ به خوبی دیده شللود. اسللرائیل از روابط 
خوب ایران و ترکیه و نزدیکی این دو کشور بسیار ناراحت 
است وفرصت خوبی برای تخریب این روابط به دست آورده 
است. باید نگاهی عقایی، منطقی و مبتنی بر صبر و متانت 

داشته باشیم. 
نباید اسللیر خبرسللازی رسللانه ها و منابع خارجی شویم. 
خبرسللازیهای مفصلی برای ایجاد بدبینللی صورت گرفته 
و احتماال بیشللتر خواهد شللد. اخبار تحریک کننده ای از 
تحللرک ترکها در قره باغ در فضای عمومی ایران منتشللر 
می شللود تا بدبینللی و نفرت علیه ترکیه ایجاد شللود. باید 
قبول کنیم ترکیه کشللوری مسللتقل با سیاسللت خارجی 
مسللتقل اسللت و منافع و نگرانی های خود را دارد. ترکیه 
دوست ماست اما مسللتعمره مانیست که براساس منافع و 
سیاسللت ما عمل کند. همچنانکه ما سیاست و منافع خود 

را در منطقه قفقاز دنبال می کنیم. 
وی تاکیللد کللرد: اگر تزاحللم و تضاد منافعی هسللت باید 
از طریللق گفت وگو و دیپلماسللی حل شللود ونباید کار به 
سمپاشللی و نفرت پراکنی و دشللمن سللازی و اختال در 
دوسللتی و نزدیکی دو کشور بکشللد. نباید فضای کشور و 
افکار عمومی برای توسللعه همکاری دو کشور آلوده و تیره 
و تار شللود. ایللران و ترکیه منافع وسللیعی در همکاری و 
نزدیکی دارند و باید اختاف نظر دو کشللور در مسئله قره 
بللاغ را عاقانه و با دوراندیشللی و برادرانلله مدیریت کنند.

 ایسنا 
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کارشناس مسائل سیاست خارجی 

خوابیکهصهیونیستهابرایروابطایران-ترکیهدیدهاند

برخی می خواهند روابط خوب ما با ایران را تخریب کنند
مصطفی الکاظمی در نخستین گفت وگوی تلویزیونی خود پس از گذشت 
چند ماه از تصدی پسللت نخسللت وزیری درباره رویکردهای دولت خود 
توضیللح داد و به اتهامات وارده به سیاسللت هایش پاسللخ داد. مصطفی 
الکاظمی در گفت وگوی اختصاصی با نبیل جاسللم در شللبکه العراقیه 

درباره سیاسللت خارجه دولت نیز توضیح داد: ایللن دولت، دولت تعادل 
اسللت و عدم دخالت در امور کشللورهای دیگر اسللت. روابط ما با کشورهای 

عربی خوب است. با جمهوری اسامی ایران روابط خوبی داریم و تاش می کنیم 
تا از این روابط حمایت کنیم زیرا برخی دوسللت دارند که این رابطه خراب شود. 
وی درباره روابطش با مقتدی الصدر رهبر جریان صدر و اتهامات وارده به او مبنی 
بر گرایشللش به مقتدی نیز گفت که این اتهامات ظلم اسللت اما من مواضع سید 

مقتدی الصدر را ارج می نهم. او سید مقاومت است. ایسنا 

آمریکا نمی تواند تحریم های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند
وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر مخالفت کشورش با فشار حداکثری 
علیلله ایران تاکید کرد که آمریکا حق بازگرداندن تحریم سللازمان ملل 

متحد علیه ایران را ندارد، زیرا عضو برجام نیست.
مایکو ماس در گفت وگو با سایت العربی الجدید گفت: موضع ما درباره 

اقدام آمریکا در خصوص روند تمدید تحریم های سازمان ملل علیه ایران 
کاما روشن است. فقط به شرکت کنندگان در برجام اجازه داده شده است 

که هرگونه اختال شدید ایران در اجرای تعهداتش براساس برجام را به شورای 
امنیت سللازمان ملل اطاع دهند. وی تاکید کرد: آمریکا از برجام خارج شللده 
اسللت و از این رو، حق اقدام برای از سللرگیری روند تمدید تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران را از دسللت داده است. گفتنی است؛ هنوز کشورهای اروپایی به 

هیچ کدام از تعهدات برجامی خود عمل نکرده اند.  تسنیم 

انتقاد وزیر خارجه کوبا از خروج آمریکا از توافق هسته ای
وزیللر امور خارجه کوبا از سیاسللت های دولت آمریللکا در زمینه خلع 
ساح هسللته ای و عدم اشاعه تسلیحات هسته ای از جمله تصمیم آن 

برای خروج از توافق هسته ای انتقاد کرد.
برونو رودریگز، درباره تهدیدهای ناشی از رویکرد جنگ طلبانه آمریکا 
نسبت به اقدامات بین المللی درباره خلع ساح هسته ای هشدار داد. 

رودریگز همچنین به شللدت از تصمیم واشللنگتن برای خللروج از توافق 
هسللته ای با ایران و معاهده امضا شللده میان آمریکا وروسیه بر سر موشک های 
میللان برد انتقاد کرد و آن ها را اقداماتی یللک جانبه با عواقبی جدی برای ثبات 
و امنیت بین المللی دانسللت. گفتنی است؛ با آمدن دونالد ترامپ رییس جمهور 
آمریللکا به کاخ سللفید وی برجام را پللاره کردو از آن خارج شللد و تحریم های 

ضدایرانی را اعمال کرد. فارس 

ایران و سیاست شفاف در قفقاز جنوبی
سیاست ایران در منطقه قفقاز جنوبی )گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان( 
برخاف بسللیاری از قدرت های منطقه ای و جهانی، تابع منافع کوتاه مدت نیست و 

تهران شفاف ترین رویکرد را در این منطقه داشته است.
توییت هللا، بیانیه های و مقاله هایی که پس از درگیری هللای اخیر قره باغ در ایران 
منتشللر شللد، حاصل فضای باز رسللانه ای و چندصدایی جامعۀ ایللران بود. برخی 
موضع گیری ها در سللطح شللبکه های اجتماعی، طوری بود که گویی عده ای گمان 
کرده اند که اتحاد جماهیر شوروی تازه فروپاشیده است و باید برای شرایط جدید، 

چاره اندیشی کرد.
واقعیت این اسللت که ایران شللفاف ترین و شللاید متفاوت ترین رویکللرد را از روز 
اسللتقال جمهوری های شللوروی سللابق در منطقه قفقاز و آسللیای میانه داشته 
اسللت. ملت هللای این منطقه در زمان فروپاشللی شللوروی، برای آمریللکا، اروپا و 
آسیا، سللرزمین هایی نوظهور بودند، اما ایرانیان قرن های متمادی با همین ملت ها 
خویشللاوندی و برادری تاریخی داشتند. مشخصا در مورد قفقاز جنوبی، تا دو قرن 
پیش از فروپاشللی شللوروی، با این ملت ها بر سر یک سللفره بودیم. طبیعی است 
که ایران خوشنودترین کشللور جهان بابت استقال این سرزمین ها بود و از اولین 

کشورهایی بود که استقال آنان را به رسمیت شناخت.
منافللع ملی آمریکا و اروپا اقتضا می کند که در سیاسللت گذاری برای منطقه قفقاز 
جنوبللی، آن را به عنوان ابزار تعامل یا رقابت با روسللیه در نظر بگیرند. منافع ملی 
برخی کشورهای همسایه ایران، اقتضا می کند که قفقاز جنوبی را نه تنها منطقه ای 
برای رقابت با روسللیه، بلکه منطقه ای برای تثبیللت رهبری خود بر امپراتوری های 
فرضی و ذهنی شللان بدانند. اما ایران نه در آن رقابت ها شللریک اسللت و نه قصد 
دارد شللریک امپراتوری دیگران باشد. نسبت تهران با ایروان، باکو و تفلیس، نسبت 
همسایه ای و خانوادگی است که ریشه در تاریخ دارد. واقعیت این است که هر نوع 
بحران و تنش در قره باغ، به معنای ناامنی در مرزهای ایران اسللت و نه مرز آمریکا، 
اروپا، ترکیه و دیگران. بنابراین، طبیعی اسللت که ایران بیش از هر کشللور دیگری، 
خواهان صلح و امنیت در مرزهای خود باشد. دور جدید درگیری ها در قره باغ، صبح 
ششم مهرماه ۱۳۹۹ آغاز شد. در همان روز، یعنی قبل از آنکه بسیاری از قدرت های 
جهانی نظری اعام کنند، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، با انتشار یک پیام 
توییتری، سیاسللت ایران را بیان کرد: »ایران خشللونت های نگران کننده در ناگورنو 
قره بللاغ را به دقت زیر نظر دارد. ما خواهان توقف فوری درگیری ها و حل اختافات 
از طریق مذاکره هسللتیم. همسایگان ما، اولویت ما هستند و ما آماده ایم که فضای 

مذاکره را برایشان فراهم کنیم. منطقۀ ما، اکنون به صلح نیاز دارد.«
واقعیت این است که مناقشه ای که ریشه در تاریخ دارد و به قدمت عمر کشورهای 
درگیللر در آن اسللت را نمی تللوان با سللاح و زور حل و فصل کللرد. عاوه بر این 
واضح اسللت کشللوری که از یکللی از طرف های درگیر در جنللگ جانبداری کند، 
نمی توانللد »فضای مذاکره را برایشللان فراهم« کند. ایران سیاسللت »کنشللگرِی 
بی طرفانه« را در سراسر منطقه دنبال کرده است و اعام آمادگی برای میانجیگری 
منحصر به منازعه قره باغ نیسللت. ایران در مناقشه اوستیای جنوبی در گرجستان 
و در تنش هللای منطقلله خوارزم )قره قالپاقسللتان( در ازبکسللتان نیز همین خط 
مشللی بی طرفی را حفظ کرد. در جریان جنگ داخلی تاجیکسللتان هم سیاسللت 
میانجیگرانه و بی طرفانه حفظ شد و ایران از دخالت و حمایت از یکی از طرف های 

درگیر، اجتناب کرد.  ایرنا 

مسللئله قره باغ بیش از ۳ دهه اسللت که به کانون بحران تبدیل شللده و 
دشمنان به دنبال تحقق اهداف شوم خود هستند.

سیاسللت خارجی کشللور ما در سال های گذشللته در قبال مناقشه قره باغ، 
پیوسللته سیاست مصالحه، تعادل و آشللتی جویی بوده است و تهران تاش 
کرده تا در سیاسللت گذاری های خود، سیاسللت متوازن سازی و خط مشی 

حل و فصل اختافات کشور های همجوار را دنبال کند.
احمد سللبحانی کاردار اسللبق ایران در ارمنسللتان در گفت وگو با باشللگاه 
خبرنگاران جوان گفت که از جمله کشور های موفقی که توانسته در دوران 
آغاز جنگ بین ایروان و باکو فعالیت خوبی داشته باشند، جمهوری اسامی 
ایران بللود که هیئت های صلحللی را به جمهوری آذربایجان و ارمنسللتان 
فرسللتاد و چندین بار باعث آتش بس موثری شللد. در آتشی که در منطقه 
اتفاق افتاد بیش از همه ایران عاقمند بود که بین دو همسللایه خود یعنی 

ایروان و باکو ، صلح و آرامش برقرار شود.
کاردار اسبق ایران در ارمنستان همچنین گفت که امروز هم که جنگ بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان دوباره شعله ور شد و بخشی از گلوله های 
تللوپ طرف خاک ایران هم اصابت کرده اسللت، البته در ابتدای جنگ بین 
این دو کشور هم ما خسارت دیدیم از جمله راه آهنی که از مسیر جمهوری 
آذربایجان، از اروپا کاال های ما را آورده بود، متوقف شد، لذا ما تا به امروز از 

این مسیر خوب محروم شدیم.
سللبحانی اضافه کرد که عاوه بر خسارت اقتصادی که درگیری ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان بر ایران می گذارد، خسارت های اجتماعی زیادی هم 
برای ما به همراه داشته است، لذا ایران بیش از همه کشور ها الیق، مستحق 
و عاقمنللد برقللراری صلح بین ایروان و باکو اسللت، خوشللبختانه ایران با 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان روابط بسیار خوبی دارد و از ابتدای شروع 
جنگ فعالیت های موثری داشللته اسللت، چند روز گذشته دوباره آتش زیر 
خاکسللتر در روابط جمهوری آذربایجان و ارمنسللتان شعله ور شده است، 
مقامات ایرانی با هر دو کشللور در تماس هستند و آن ها را به خویشتنداری 
دعوت می کنند، لذا ما همواره در تاشللیم که به یک صلح پایدار و عادالنه 

بین دو ملت آذری و ارمنی برسیم.
سیدرضا صدرالحسللینی کارشناس مسائل غرب آسیا هم در این باره گفت 
کلله ایران یک طرح میانجیگری را در اختیار کشللور های منطقه گذاشللته 
و اعللام آمادگی کرده اسللت که به عنوان یک کشللور بللزرگ، مقتدر و با 
توانمندی های دفاعی بومی می تواند بین دو کشللور جمهوری آذربایجان و 
ارمنسللتان میانجیگری کند و از تنش های پیش آمده، بکاهد، اما متاسفانه 
در طول ۷ روز گذشللته هیچ یک از طرفین نسبت به کاهش تنش ها اظهار 

تمایل نکرده است.
سابقه میانجیگری ایران برای پایان دادن درگیری بین ایروان و باکو حکایت 
امروز و دیروز نیسللت، بللا نگاهی به تاریخ متوجه نقللش ایران در خاموش 
کردن آتش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان را می بینیم؛ در زمانی که 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور کشورمان بود شاهد بودیم که او 

چندین مرتبه به شیوه های متعدد تشویق، تنبیه، تطمیع دیپلماتیک جلوی 
زیاده خواهی های دو طرف را گرفت.

افشللار سلللیمانی سللفیر پیشللین جمهوری اسللامی ایران در جمهوری 
آذربایجللان گفت که همواره موضع ایران این بوده که بحران قره باغ باید در 
چارچوب قواعد بین المللی و براسللاس مذاکرات مسالمت آمیز و عادالنه دو 
طرف صورت بگیرد، ایران نیز بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل که اشللغال ۲۰ درصد از خاک جمهوری آذربایجان توسللط ارمنستان 
را تایید کرده  و خواهان خروج نیرو های نظامی ارمنی از این مناطق اسللت، 

تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت می شناسد.
درباره ریشلله بحران قره بللاغ، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ از یک سللو 
بحث هللای تاریخی، قومللی، مذهبللی و ژئوپلیتیکی در ایللن زمینه مطرح 
می شللود که مجموعه این ها در واقع منجر به افزایش بحران شللده است، با 
نگاهی به تاریخ این درگیری متوجه می شللویم که ریشلله بحران قره باغ به 
نحوه اسکان ارامنه در آن منطقه بر می گردد، که عمدتاً از ترکیه و ایران در 
مقاطع مختلف تاریخی به آنجا کوچ کرده اند، آن ها ادعا هایی دارند که قبل 
از مسلمانان ارامنه در آنجا بودند و آذربایجانی ها نیز مدعی هستند به لحاظ 
تاریخی و ملی قبل از ارمنی ها سللاکن قره باغ بودند و آنجا سللرزمین آبا و 

اجدادی آنهاست که اسناد تاریخی گواه بر صحت این ادعاست.
صدرالحسللینی کارشللناس مسائل غرب آسللیا نیز در این باره می گوید که 
متاسفانه سازمان ملل متحد، شورای امنیت و کشور هایی مینسک در طول 
سللالیان گذشللته هیچ اقدام موثری را در کاهش درگیللری بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنسللتان انجام ندادند، به نظر می رسد که کشور های منطقه 
باید خودشللان در ارتباط با این تنش بین ایروان و باکو وارد عمل شللوند و 

هرچه سریعتر این اختاف به وجود آمده را کاهش دهند.
گر آذربایجان 5 منطقه غیر قره باغی را تصرف کند، احتمال شروع مذاکرات 
بسیار باالست که اینبار چینش مذاکره کنندگان و کشورهای حاضر نیز می 
تواند تغییر کند که یک پیروزی بزرگ برای علی اف و یک شکسللت بزرگ 

برای پاشینیان باشد.
درباره موضع کشللورهای ذینفع نیز می توان گفت که این جنگ نتیجه به 
بن بسللت رسیدن پیشللنهادات و اقدامات کشورهای آمریکا، روسیه، ترکیه 
و ایران و اروپا در ارائه راه حل بود و از سللوی دیگر باکو در عرصه حقوقی 
دسللت باال را دارد؛ به همین دلیل هیچیک از مجامع بین المللی علیه باکو 
هیچ موضع گیری نداشللته و صرفاً توصیه بلله توقف جنگ و آغاز مذاکرات 

را دارند.
اگر باکو بتواند سیاسللت همراه سازی کشللورهای اسامی را با خود داشته 
باشللد، شاید در آینده مذاکرات سیاسی باکو و ایروان بتوان شاهد تحوالتی 
بود.باید منتظر ماند و دید که این پیش روی ها تا کجا ادامه خواهد یافت.

تنها کشللوری که می تواند در میدان عمل تاثیر قابل توجهی داشللته باشد 
روسیه است که در شرایط کنونی فشار چندانی به طرفین برای پایان جنگ 

وارد نمی کند.. باشگاه خبرنگاران 

  چه کسی می تواند آتش تفرقه میان ایروان و باکو 

را خاموش کند؟


