
آمادگی سفارت ایران برای ارائه 
خدمات کنسولی به تجار پاکستانی

سللفیر جمهوری اسامی در اسللام آباد از آمادگی 
این سفارتخانه برای ارائه خدمات کنسولی به تجار 
و اعضای اتاق های بازرگانی پاکسللتان و عاقه مند 

به تجارت و سرمایه گذاری در ایران خبر داد.
سللید محمدعلی حسینی با تشریح دیدار با محمد 
نصیللر میرزا رئیللس اتللاق بازرگانللی راولپندی و 
معاونانش پرداخت و به اراده مشللترک مقامات دو 
کشللور برای افزایش سطح کنونی مراودات تجاری 

اشاره کرد.
وی افزود: ضرورت رایزنی و تعامل نزدیکتر و بیشتر 
بخش های خصوصی دو کشللور در کنار بخش های 
دولتی از جمله مواردی بود که در این دیدار بر آن 

تاکید شد.
سللفیر جمهوری اسللامی ایللران در اسللام آباد 
همچنین آمادگی سللفارت ایران برای ارائه خدمات 
کنسللولی به تجللار و اعضللای اتاق هللای بازرگانی 
پاکسللتان و عاقه مند به تجارت و سرمایه گذاری 

در ایران را اعام کرد.
وی همچنین گفت که طرفین برای تقویت صنعت 
گردشگری زیارتی، سیاحتی و سامت بین ایران و 

پاکستان اعام آمادگی کردند.

اخبار

آذربایجان و ارمنستان در انتظار صلح 
قطعی می مانند؟

اسللتاد علوم سیاسللی دانشللگاه فردوسللی مشهد 
گفت: در سلله روز اخیر تنش ها میان ارمنسللتان و 
آذربایجان با میانجیگری روسیه کنترل شده و این 
وضعیللت ادامه پیدا می کند امللا قطعا صلح قطعی 

بین این دو کشور اتفاق نمی افتد.
دکتر احمللد فاطمی نژاد اظهار کللرد: اگر بخواهیم 
علللل درگیللری میللان آذربایجان و ارمنسللتان را 
بررسللی کنیم باید برگردیم به ۳۰ سللال پیش که 
آذربایجان و ارمنستان بخش هایی از شوروی سابق 
بودند. در اتحاد جماهیر شللوروی سللابق هر کدام 
از این مناطق به عنللوان جمهوری های خودمختار 
تقسیم بندی شللده بودند و این منطقه که امروز به 
عنوان قره باغ یا قره باغ کوهستانی شناخته می شود، 
به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان آن زمان در 

بین اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: از همللان زمان یک گروه ارمنی تبار 
در منطقلله قره باغ زندگللی می کردند ولی چون در 
آن زمان مسئله داخلی بود، خیلی بحث جدی نبود. 
مشللابه این مسئله در طرف دیگر دریای خزر یعنی 
آسیای مرکزی داریم، بخش زیادی از تاجیک ها در 
قالب جمهوری ازبکسللتان سللابق بودند و کماکان 
بعد از اینکه شللوروی فروپاشللید، بیشتر تاجیک ها 
در ازبکسللتان باقی ماندند، بلله نحوی که جمعیت 
تاجیک هایی که در ازبکستان زندگی می کنند بیشتر 

از کل جمعیت تاجیک های تاجیکستان است.
فاطمی نللژاد بیان کرد: مسللئله قره بللاغ در زمان 
جماهیر شوروی، مسئله جدی نبود زیرا بخش هایی 
از یللک قومیت، اقلیت و ملیت در دل یک اسللتان 
یا جمهللوری خودمختار دیگر بودند و از این منظر 
بخشللی از ارمنی ها در قالب جمهللوری آذربایجان 

قرار گرفتند.
این تحلیل گر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه بعد 
از اینکه شوروی فروپاشید و در آستانه فروپاشی بود 
این تنش ها از همان زمان آغاز شللد، ادامه داد: این 
تنش هللا به این دلیل بود که ارمنی تبارهای قره باغ 
خواهان اسللتقال و مورد حمایت ارمنستان بودند 
و از آن طللرف آذربایجان بر مرزهایی که به عنوان 
مرزهای جمهوری آذربایجان شللناخته می شللوند، 

تاکید می کرد.
وی در خصوص شروع تنش ها بیان کرد: تنش های 
میان آذربایجان و ارمنستان تا ۱۹۹۴ ادامه داشت. در 
سال ۱۹۹۴ با میانجیگری گروه مینسک آتش بسی 
ایجاد شللد ولی این آتش بس به این معنی نبود که 
مشکل حل شده است، به این دلیل که از یک طرف 
مناطقی از آذربایجان که عمدتاً ارمنی نشللین است 
تحت اشغال ارمنستان باقی مانده بود و این مسئله 
حل نشللده بود، ایللن بحث حل نشللده همواره در 
طول این سال ها یک تنش بوده، هرچند تنش های 
محدود، از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۶ خیلی جدی نبودند 
و درگیری ها و تنش های گذرا مرزی بود که در سال 
۲۰۱۶ چند روزی این درگیری ها تشللدید شدند تا 
امروز، به نحوی می توان گفت این منازعه ای که از ۶ 
مهر آغاز شللده طوالنی ترین درگیری بعد از ۱۹۹۴  

در این منطقه است. ایسنا

از نگاه دیگران 

گزارش

روزناملله آمریکایی اقدام دولت آن کشللور بلله تحریم ۱8 
بانللک ایرانی با هللدف قطع کامللل ارتباط مالللی ایران با 
جهللان در دوران همه گیری کرونا را ادامه سیاسللت ناکام 
فشللار حداکثری واشللنگتن علیلله تهران دانسللته و آن را 

»بی رحمانه« توصیف کرد.
نیویورک تایمز در گزارشللی به تحریم هللای جدید آمریکا 
علیه بانک های ایرانی با هدف قطع کامل ارتباط مالی ایران 
با جهان در دوران کرونا پرداخته و نوشته: در حالی که آمار 
قربانیان کرونا در ایران در حال افزایش است، دولت آمریکا 
مخالفت خود را با درخواست ایران برای دریافت ۵ میلیارد 
دالر وام از صنللدوق بین المللی پول به منظور مبارزه با این 
همه گیری، اعام کرده اسللت. آمریکا همچنین تحریم های 
بیشللتری را علیه ایران که پیش از این هم با مشللکل برای 

خرید داروهای ضروری مواجه بود، وضع کرده است.
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشللت: هفته گذشته دولت 
ترامپ ۱8 بانللک ایرانی را که همچنان ارتباطات بین المللی 
خود را حفظ کرده بودند، مورد تحریم قرار داد. از نظر دولت 
ترامپ، ایرانی بودن خود به اندازه کافی جرم اسللت. فهرست 
جدید تحریمی آمریکا علیه ایران موسساتی مثل بانک مسکن 
را شللامل می شللود که در زمینه اعطای وام مسکن فعالیت 

می کند و بانک کشاورزی که به کشاورزان وام می دهد.
به نوشللته نیویورک تایمز، »باربارا اسللاوین« مدیر ابتکار 
آینده ایران در شورای آتانتیک، کارزار »فشار حداکثری« 
آمریکا علیه ایران را سادیسللم توصیللف کرده که در قالب 

سیاست خارجی ارائه می شود.

در اداملله ایللن گللزارش آمده اسللت: در گذشللته تحریم 
بانک های ایرانی بخشی از راهکار گسترده تر با هدف مجبور 
کردن ایران به موافقت با محدود کردن برنامه هسته ای آن 
بللود که متحدان اروپایی آمریکا، روسللیه و چین هم از آن 
حمایللت می کردند. اما دولت ترامپ از توافقی حاصل از آن 
تحریم ها خارج شللد و از آن زمان ایاالت متحده تقریباً در 
شورای امنیت سازمان ملل در تاش برای افزایش فشار بر 
ایران تنها بوده اسللت. ماهیت یکجانبه و فراسرزمینی این 

تحریم هللا که تهدیدی برای ایران و هر شللرکتی در جهان 
که با آن تجارت می کند است، نزدیکترین متحدان آمریکا 

را هم آزرده می کند.   
بنابر این مطلللب، تحریم های جدید علیه این ۱8 بانک در 
دوران همه گیری بخصوص از سللایر تحریم ها بی رحمانه تر 
اسللت. مقامات دولت ترامپ اصرار دارنللد تحریم ها که در 
ماه دسللامبر اجرایی می شللوند، در مورد غذا و دارو اعمال 
نخواهند شللد. آن هللا همچنین می گویند مراقللب بوده اند 

معافیت هایللی را برای شللرکت هایی کلله می خواهند لوازم 
ضروری به ایران بفروشند، در نظر بگیرند.

در اداملله نیویللورک تایمللز ادعاهللای مقامللات آمریکایی 
را زیر سللوال برده و می نویسللد: اما رونللد تایید معافیت ها 
دست وپاگیرتر و زمانبر تر از آن است که نیازهای بهداشتی 
و درمانللی ایران در دوران کرونا را برطرف کند؛ و حتی اگر 
این شللرکت ها معافیت فروش تجهیزات پزشکی مورد نیاز 
را به ایران دریافت کنند، ایران همچنان برای پرداخت پول 
به آن ها با مشللکل روبروست؛ زیرا ایران به دلیل تاش های 
دولت ترامللپ برای ممانعللت از خرید محصللوالت ایرانی 
بخصوص نفت از سللوی سایر کشللورها و همچنین به این 
دلیل که تحریم های بانکی آمریکا دستیابی ایران به درآمد 
حاصل از صادرات این کشللور را دشللوار کللرده، با کمبود 

ارزهای احتیاطی مواجه است.
به نوشته این نشللریه، شکی نیست که این سیاست اقتصاد 
ایران و مردم آن را با مشکل مواجه کرده، اما به هدف خود در 

تسلیم شدن تهران در مقابل واشنگتن دست نیافته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده اسللت: این سیاستی 
است که در طول زمان بازه کمتری به همراه دارد و هرچه 
آمریکا از قدرت و نفوذش بیشللتر اسللتفاده کند، اشللتیاق 
بیشتری برای ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین در سراسر 
جهان بوجود خواهد آمد که در نهایت واشللنگتن را از نفوذ 
جهانی خود محروم خواهد کرد و توقف انباشللت تحریم ها 
علیه ایران در دوران همه گیری اقدام عاقانه تری از سللوی 

مقامات آمریکایی خواهد بود. فارس 
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نیویورکتایمز:

 تحریم های آمریکا علیه ایران در دوران کرونا »بی رحمانه« است

ایران و ترکیه در منازعه قره باغ دخالت نکنند
نامزد دموکرات انتخابات ریاسللت جمهوری آمریکا از فرسنگ ها دورتر از 
منطقه درگیری ها بین دو همسایه ایران بر سر قره باغ کوهستانی بیانیه 
صادر کرد و خواسللتار عدم دخالت ایران و ترکیه در این منازعه شللده 
اسللت. جو بایدن در این بیانیه به آتش بس اخیر توافق شللده بین باکو 

و ایروان با میانجیگری مسللکو اشاره کرد؛ آتش بس شکننده ای که بنا بر 
گزارش رسللانه ها، آنها به آن پایبند نبوده اند و هر طرفی، دیگری را به عدم 

پایبندی متهم کرده است. رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر 
تصریح کرد: من به شللدت درباره فروپاشللی آتش بس دهم اکتبر و از سللرگیری 
درگیللری در ناگورنو-قره باغ )قره باغ کوهسللتانی( و اطراف آن نگرانم. پهپادها، 
خمپاره ها و آتش بارهای دور برد دارد جان صدها نفر از هر دو طرف خط تماس 

را می گیرد و هزاران غیر نظامی را بی خانمان می کند. فارس 

ایران امنیت عربستان سعودی را به خطر می اندازد
وزیر امور خارجه آمریکا در نشسللت خبری مشللترک با همتای سعودی 
خود مدعی شد که سیاست های منطقه ای ایران امنیت عربستان سعودی 
و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می کند. مایک پامپئو در نشست خبری 
مشللترک با همتای سعودی خود »فیصل بن فرحان«، جمهوری اسامی 

ایران را به ایجاد بی ثباتی در منطقه خلیج فارس و تهدید امنیت عربستان 
و دیگر کشورهای منطقه متهم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای 

بی اسللاس خود علیه ایران اظهار داشت: بر هیچ کس پوشیده نیست که رفتارهای 
بی ثبات کننده ایران امنیت عربستان سعودی را به خطر می اندازد و تجارت جهانی 
را دچار اختال می کند. وی در ادامه مدعی شد: حوثی ها همچنان به بمباران قلمرو 
عربستان سعودی با استفاده از راکت ها، پهپادها و دیگر فناوری های مرگباری که از 

سوی ایران تأمین می شود، ادامه می دهند. صداوسیما 

اقدام آمریکا علیه  ایران جنایت علیه بشریت است
وزیرخارجه کشللورمان در گفت وگوی تلفنی با همتای ژاپنی، با اشاره 
به لزوم اسللتفاده جمهوری اسامی ایران از منابع ارزی خود در ژاپن، 
اعمال محدودیت های غیر قانونی توسللط رژیم آمریکا در این مسیر را 
محکوم کرد و جلوگیری از خرید دارو و غذا برای مردم ایران را جنایت 

علیه بشللریت دانست. محمد جواد ظریف انتخاب آقای سوگا به سمت 
نخسللت وزیر و همچنین انتصاب مجدد آقای موته گی به سمت وزیر امور 

خارجه را تبریک گفت و اظهار امیدواری نمود سیاسللت پیشللین این کشور در 
تللاش برای ایفای نقللش ژاپن در کمک به ثبات منطقه در دولت  آقای سللوگا 
نیللز ادامه یابد.  وی  تاکید کرد از دولت ژاپن توقع داریم در چارچوب تعهد عام 
کشورها به اجرای قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۲۳۱، مانع از 

این اقدام غیر قانونی آمریکا شود. تسنیم 

روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در یادداشللتی با اشاره به 
ناموفللق بودن اقدامات آمریکا در قبال ایران نوشللت که 
تحریم هللای آمریکا نه ایران را به میز مذاکره کشللاند، 
نلله نفوذ منطقه ای آن را متوقللف کرد و نه فعالیت های 

هسته ای و موشکی و نظامی تهران را متوقف کرد.
روزنامه رای الیوم چاپ لندن در یادداشتی به قلم محمد 
مصطفی العمرانی با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا علیه 
ایران که ۱8 بانک ایرانی را شامل شد به تاریخ تحریم های 

واشنگتن علیه تهران و شکست این تحریم ها پرداخت.
در این یادداشت آمده است که هرکس تاریخ تحریم های 
آمریکا علیه ایللران را دنبال می کند خواهد دید که این 
تحریک ها بعد از انقاب اسامی ایران در سال ۱۹7۹ و 
در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر آغاز شد، در اوایل 
قرن بیسللت و یکم و در زمان ریاست کلینتون و بوش به 
دلیل گسترده شدن برنامه هسته ای ایران و حمایت این 
کشور از حزب اهلل لبنان تحریم ها افزایش یافت، با روی 
کار آمللدن باراک اوبا این تحریم هللا تداوم یافت اما اوباما 
سیاسللتی مایم تر در رابطه با تهران اتخاذ کرد و روابط 
تهران و واشللنگتن نزدیک تر شللد تا جایی که ما شاهد 
امضای توافق هسللته ای بودیم. طولی نکشید که دونالد 
ترامپ روی کار آمد و از برجام خارج شللد و شدیدترین 
تحریللم ها را علیه ایللران وضع کرد که هدف آن به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران و سپس نشاندن ایران به میز 

مذاکرات و پذیرش شروط ۱۲ گانه مایک پمپئو بود.
نویسنده می گوید: علیرغم اینکه تحریم های آمریکا آسیب 
های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد اما این کشور تسلیم 
تحریم ها و فشللارها نشللد و سیاسللت خود در نپذیرفتن 
مذاکره با واشللنگتن را ادامه داد، تمام مسئوالن ایرانی از 
مقامات ارشد آن گرفته تا کوچک ترین مسئول بارها تاکید 
کردند که با آمریکا مذاکره نمی کنند مگر اینکه واشنگتن 

به برجام بازگردد و تمام تحریم ها را بردارد.
در ادامه این یادداشللت آمده است: ایران به دنبال یافتن 
گزینه های جدید اسللت و سفر محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران به چین در فردای تحریم نشان دهنده این 
امر اسللت، ظریف تاکید کرد که رایزنی های مثمرثمری 
در رابطلله با ایجاد شللراکت راهبردی و فراگیر با همتای 
چینی خود داشته است و هر دو با یکجانبه گری آمریکا 
و تاش این کشللور برای ایجللاد نظام جهانی تک قطبی 

مخالفت کردند.
نویسللنده تاکیللد می کند: روی آوردن ایللران به چین و 
روسیه و منتظر ماندن نتایج انتخابات آمریکا و همچنین 
همکاری اقتصادی با کشللورهای همسللایه مانند عراق، 
امارات و ترکیه و دور زدن تحریم های آمریکا برجسللته 
ترین سیاسللت هایی اسللت که ایران برای مقابله با این 
تحریم های سخت در پیش گرفته است؛ تحریم هایی که 

شللهروندان ایرانی از آن رنج می برند اما هیچ تاثیری بر 
پایه های نظام نداشته است.

در این یادداشت آمده است: تحریم های آمریکا همانگونه 
کلله در متقاعد کللردن ایران به رفتن بلله میز مذاکرات 
شکسللت خورده اسللت در توقف نفوذ منطقه ایران نیز 
شکست خورده است و بر همپیمانان منطقه ای آن تاثیر 
منفی نگذاشته اسللت، با وجود اینکه تحریم های آمریکا 
حمایت های مللادی آمریکا از حزب اهلل لبنان را بسللیار 
کاهش داده اسللت اما فعالیت های این حزب تداوم دارد 
و وضعیللت دیگر هم پیمانان ایللران در عراق و یمن نیز 
همین گونه است و آن ها منابع مالی در داخل کشورهای 
خود دارند، بنابراین تحریم های واشنگتن نتوانسته است 
بلله طور زیادی نفوذ ایللران در منطقه را تحت تاثیر قرار 
دهللد زیرا همپیمانللان ایران برای سللامان دادن اوضاع 
مالی شللان کانال ها و مکانیزم های خود را دارند و ایران 
آن هللا را راهنمایی می کند تا موسسللات مالی و تجاری 
تاسللیس کننللد و از حمایت های مالی ایللران به جز در 

موارد ضروری و استثنائی بی نیاز شوند.
نویسللنده می گوید: تحریم های آمریللکا همانگونه که در 
کشللاندن ایران به میز مذاکرات و توقف نفوذ این کشور 
در منطقه شکست خورده است، در توقف برنامه هسته ای 
و موشکی و فعالیت های نظامی ایران نیز شکست خورده 
است زیرا ایران به رزمایش و تولیدات نظامی خود ادامه 
می دهد و در ۲۲ آوریل گذشللته ماهواره نظامی به فضا 
فرسللتاد. همچنین ایران به سللاخت موشک های کوتاه 
برد و میللان برد خود ادامه می دهللد و در تاریخ 8 اوت 
در یک رزمایش نظامی از موشللک بالسللتیک "قاسللم 
سلللیمانی " که برد آن ۱۴۰۰ کیلومتر اسللت و موشک 
کروز "ابومهدی المهنللدس" که برد آن ۱۰۰۰ کیلومتر 

است رونمایی کرد.
وی با اشللاره به ساخت دیگر تجهیزات نظامی در داخل 
ایران می نویسللد: ایران برای گسترش برنامه هسته ای 
خللود بودجه خاصللی دارد و درهر صورت بودجه نظامی 
ایللران تحللت تاثیر تحریم ها قرار نخواهللد گرفت و این 
کشور بعد از رفع تحریم های تسلیحاتی از سوی شورای 
امنیللت به دنبال خرید جنگنده های روسللی و سللامانه 
دفاعی اس ۴۰۰ و صادرات انواع موشک و پهپادی است 

که خودش تولید می کند.
در این یادداشت آمده است که ایرانی ها به این تحریم ها 
عادت کرده اند و در دور زدن تحریم های آمریکا و استفاده 
از شللکاف های موجود خبره شللده اند، ایللن تحریم ها بر 
خاف چیزی که آمریکایی ها توقع آن را داشللتند باعث 
شد بسللیاری از مردم ایران بیشللتر به نظام حاکم روی 
بیاورند زیرا آن ها اکنون وضعیت این نظام و فشللارهایی 

که به آن وارد شده است را درک می کنند. ایسنا 

منازعلله دیرپللای قللره باغ بعللد از نزدیک بلله دو هفته 
درگیری جدید؛ با میانجیگری روسللیه به آرامش نسبی 
رسید و وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آدربایجان 
پس از دعوت سللرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
به توافقی در خصوص اعام آتش بس دست یافتند ایران 
و روسللیه به عنوان همسللایگان این دو کشللور از همان 
ابتدای بحران خواستار برقراری آتش بس و حل منازعه 

از طریق گفت وگو و راههای مسالمت آمیز شدند.
با توجه به اهمیت موضوع و سطح باالی درگیری در این 
منازعلله و البته رویکرد صلح آفریللن و مثبت جمهوری 
اسللامی ایران در کاهللش منازعه و دعللوت طرفین به 
آرامللش، نظللرات و دیللدگاه هللای دکتللر "محمد علی 
بصیری" استاد دانشللگاه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان 
را در خصللوص نقش روسللیه و ایران در اعام آتش بس 

جویا شده ایم.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بعد از دو هفته درگیری 
مداوم بر سللر قره باغ با واسطه گرای مستقیم روسیه به 
توافقی آتش بس دسللت یافتند. درگیری اخیر قره باغ با 
اینکه در بازه زمانی ۱۲ روزه رخ داد اما شللدت و گستره 
درگیری بلله لحاظ آتش توپخانه ای و تعداد کشللته ها 
و آواره ها، شللدید ترین درگیری طی سللی سللال اخیر 
بللود. جدیت و عزم باالی طرفین درگیری و ورود قدرت 
هایی نظیر ترکیه به این بحران، نگرانی ها را نسللبت به 
افزایش منازعات در قره باغ و تبدیل آن به بحرانی فراتر 
از جنگ ارمنسللتان جمهوری آذربایجان باال برد. در این 
عرصه دو کشللور ایران و روسیه از همان ابتدای بحران، 
رویکرد فعال و ثبات سللاز در قللره باغ در پیش گرفتند. 
ایران و روسللیه از همان ابتدای بحران، رویکردی فعال و 
ثبات سللاز در قره باغ در پیش گرفتند.دیپلماسی فعال 
ایران در این بحران از همان ابتدا مشهوداست. جدای از 
مکالمات دیپلماتیک رئیس جمهوری کشورمان با طرف 
هللای باکو و ارمنسللتان، موضع گیری هللا و و اظهارات 
مقامات بلندپایه کشللورمان که بر ضرورت صلح و ثبات 
در منطقلله تاکید داشللتند؛ تاثیر انکار ناپذیر در سللوق 
یافتن بحران به سمت آشللتی و مذاکره داشت. طبیعی 
است که روسیه هم به عنوان قدرتی که میراث دار اصلی 
اتحاد جماهیر شللوروی اسللت؛ نگاه و بلله نوعی تعصب 
خاصی به این منطقه داشللته باشللد. برای روسیه قفقاز 
جنوبی حائل امنیتی برای روسیه است و مردان سیاسی 
کرملیللن نقش یابی قدرت های بیرونی را در این منطقه 

تحت هیچ شرایطی نمی پذیرند.
در دکترین امنیتی روسیه هم باکو و هم ایروان به عنوان 
بخشی از مناطق حائل میان مرزهای روسیه و تهدیدهای 
بیرونی مطرح علیه منافع روسللیه حساب می شوند. راز 
بی طرفی فعال در این بحران در همین امر است که این 

کشللور تمایل ندارد زمینه رنجش یکی از این کشورها را 
فراهم سللازد. دولت روسللیه امیدواری فراوان دارد تا با 
میانجیگری مثبت و ایفای نقش فعال، اعتماد و رضایت 
هر دو کشللور آدربایجان و ارمنسللتان را حفظ و این دو 
قدرت را در حلقه استراتژیک خود حفظ کند. استراتژی 
که تاکنون جواب داده و هر دو کشللور با سیگنال مثبت 

به روسیه، اعام آتش بس نموده اند.
ایران جزء معدود کشللورهایی اسللت که با هر دو طرف 
منازعه یعنی باکو و ایروان رابطه دوستانه و نزدیک دارد. 
رئیس جمهوری ایران در پیامی، جمهوری آذربایجان را 
کشللوری برادر و ارمنستان را همسایه ای خوب توصیف 
کرد. ایران با هشللدار دادن خطر جنللگ منطقه ای، به 
روشللنی هر چه تمام تر، رهبران هر دو قدرت درگیر را 
نسبت به پیامدها و عواقب خطرناک تداوم درگیری آگاه 
و مطلع سللاخت. ایران به روشنی، رهبران هر دو قدرت 
درگیر را نسللبت بلله پیامدها و عواقللب خطرناک تداوم 
درگیری آگاه و مطلع سللاخت.جمهوری اسللامی ایران 
یللک نقش معنوی و الهام بخش در کاهش تنش در قره 
باغ داشللت. تشللویق ها و توصیه های ایران به صلح در 
ایللن منطقه و اقناع رهبران دو کشللور به ضرورت پایان 
درگیری، ذهنیت و فضای روانی رهبران این کشللورها را 
به مذاکره و گفت وگو میسللر و هموار سللاخت. در این 
شرایط هم انتظار بر این است که برای رسیدن به صلحی 
پایدار، هللم مذاکره و گفت و گو میان طرفین جمهوری 
آذربایجان و باکو اسللتمرار یابد و هم ایران و روسللیه به 
عنوان دو قدرت مهم منطقه ای که دارای مرز مشللترک 
با این کشللورها و همگرایی نزدیک اقتصادی و سیاسللی 
اسللت؛ به عنوان ناظران و راهبران اصلی صلح؛ در تعامل 
مداوم با رهبران باکو و ایروان باشللند و به رسیدن به راه 

حلی جامع و مرضی الطرفین کمک کنند.
نکتلله مهمی که در این زمینه مطرح اسللت؛ مکانیسللم 
نهایی حل این منازعه اسللت. الزم به اشاره است که این 
جنللگ راه حل نظامی نللدارد. در واقع نمی توان با توپ 
و تفنگ و ارسللال نیروی گسللترده به منازعه در قره باغ 
پایان داد. این منازعه اکنون وجه پیچیده ای پیدا کرده 
است. سرزمین قره باغ مال جمهوری آذربایجان است اما 
در این سللرزمین، اکثریت سللاکنان با ارمنی هاست. هر 
گونه راه حللل در قره باغ باید به این واقعیت مهم توجه 
کند. به عبارتی اتفاقی که اکنون رخ داده؛ این اسللت که 
جمهوری آذربایجان به نوعی موفق شللد موضوع قره باغ 
را سللر میز مذاکره بیاورد و طرف ارمنستان را به گفت و 
گو در این خصوص وادارد. امروز ارمنستان مجبور است 
درباره وضعیت حقوقی و سیاسللی قللره باغ با جمهوری 
آدربایجان مذاکره کند. اتفاقی که شاید در حالت عادی 

امکان وقوع نداشت. ایرنا 

رای الیوم:

تحریمهایآمریکانتوانستایرانرا
متوقفکند

در ادامه درگیری آذربایجان و ارمنستان:

ایرانوروسیهکجایبرقراریآتشبس
قرهباغایستادهاند؟


