
بازگشایی ایستگاه های جمهوری 
آذربایجان مرزی با ایران 

جمه��وری آذربایجان از بازگش��ایی چند ایس��تگاه 
مرزی در مرز با ایران بعد از آزاد ش��دن این مناطق 

از کنترل قره باغ کوهستانی خبر داد.
خبرگزاری »ترند« جمهوری آذربایجان گزارش داد 
که نیروه��ای گارد مرزی این کش��ور پرچم خود را 
در پاس��گاه های م��رزی »س��لطانلی«، »خالفلی«، 
»خداآفری��ن« و »گوم��الگ« در منطق��ه زنگیالن 
و جبرائی��ل برافراش��تند و فعالیت ه��ا و خدم��ات 
نظامی خود را در این ایس��تگاه ها از س��ر گرفته اند.  
برگزارکنندگان مراسم افتتاحیه این ایستگاه ها اعالم 
کردند که »آزادسازی این مناطق باستانی جمهوری 
آذربایجان از اشغال جمهوری ارمنستان تحت رهبری 
الهام علی اف، با موفقیت انجام ش��ده است و باکو را 
به روز پیروزی بزرگ برای مردم این کشور نزدیک تر 
کرده است«.خبرگزاری ترند در ادامه گزارش خود به 
نقل از مقامات باکو افزود، آزادس��ازی ۱۳۲ کیلومتر 
از مرزهای جمهوری آذربایجان با ایران نقش کلیدی 
در توس��عه همکاری های س��طح باال با مقامات گارد 
مرزی ایران و تبادالت مرزی با گارد مرزی ایران ایفا 
خواهد کرد و در تضمین امنیت مرزی نقش مهمی 

خواهد داشت.  فارس

ایمیل های تهدیدآمیز کار هکرهای 
ایرانی است

مقامات آمریکایی مدعی شدند که هکرهای ایرانی 
پش��ت ایمیل ه��ای تهدیدآمی��زی ق��رار دارند که 
چندی پیش برای هزاران آمریکایی ارس��ال ش��ده 
و توانس��تند به ط��ور موفقیت آمیز ب��ه جمع آوری 

اطالعات بپردازند.
 پلی��س فدرال آمری��کا و وزارت امنیت داخلی این 
کش��ور در بیانیه مش��ترکی اعالم کردندک که یک 
عامل به طور موفقی��ت آمیزی اطالعات ثبت نامی 
رای دهندگان آمریکایی را در دست کم یک ایالت 
بدست آورده است. مقامات آمریکایی مدعی شدند 
که هکرهای ایرانی پش��ت ایمیل های تهدیدآمیزی 
هس��تند که اوایل ماه ج��اری میالدی برای هزاران 
آمریکایی ارس��ال ش��ده و به طور موفقیت آمیزی 

توانسته به جمع آوری اطالعات بپردازد. ایرنا

اخبار

غرب پس  از انقالب ایران نفاق را در 
منطقه رواج داد

نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت که پ��س از پیروزی 
انقالب اس��المی در ایران  کش��ورهای غربی نقشه 
هرج  و مرج، نفاق و اختالف افکنی در کش��ورهای 

اسالمی را به اجرا گذاشتند.
رس��انه های پاکس��تان محوره��ای مه��م مصاحبه 
اختصاصی "عمران خان" نخس��ت وزیر این کش��ور 
با "اش��پیگل" نش��ریه معروف آلمان��ی را منعکس 
کردند.خ��ان ۶۸ س��اله در این گفت وگ��و از تالش 
کش��ورش برای میانجی گری بین جمهوری اسالمی 
ایران و عربس��تان س��عودی، انتظارات پاکستان از 
رئیس جمه��ور آتی آمریکا، موقعیت دونالد ترامپ و 
ج��و بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری، موضوع 
افغانس��تان، مذاک��رات صل��ح میان دول��ت کابل و 
طالبان، رویکرد ضدچینی آمریکا و تالش کاخ سفید 
برای ایجاد جبهه ای جدید در شبه قاره علیه پکن و 

وضعیت ویروس کرونا در پاکستان سخن گفت.
نخس��ت وزی��ر پاکس��تان از ابت��کار میانجی گری 
کش��ورش در منطق��ه برای رفع اختالفات س��خن 
گفت و با اش��اره به تح��والت خاورمیانه و تنش ها 
میان جمهوری اس��المی ایران و عربستان سعودی ، 
گف��ت: دولت ح��زب وی )جنب��ش عدالت( پس از 
رسیدن به قدرت تالش کرد تا در بحث جنگ یمن 
میانجی گ��ری کند و با همی��ن نیت برای کمک به 

تنش زدایی میان تهران و ریاض گام برداشت.
عمران خان اظهار داشت: ما با طرف ایرانی در تماس 
بودیم و همزمان گفت وگوهایی با ولیعهد س��عودی 
انجام دادیم در عین ح��ال ما نمی توانیم هر یک از 
طرف ها را برای مذاکره مجبور کنیم.وی هشدار داد: 
هرگون��ه رویارویی نظامی در منطقه به ضرر جامعه 
جهانی تمام می ش��ود، این وضعیت برای کشورهای 
در حال توسعه ویرانگر بوده و قیمت جهانی نفت نیز 
افزایش پیدا می کند. الزم به ذکر است که پاکستان 
طی دوران نخس��ت وزیری عمران خان تالش های 
بس��یاری برای میانجی گری میان ایران و عربستان 
صورت داده که به دلیل عدم رویکرد تعاملی سعودی 

این روند با ناکامی همراه شده است. 

گزارش

گزارش

ائتالف س��عودی- غربی ک��ه در برابر مقاومت 
یمن ناتوان شده است برای فرار از این باتالق 
تالش دارد تا با تصور کارایی سیاست تهدید و 
مذاکره به دنبال برخوردار شدن از ظرفیت های 

ایران برای فرار از این بحران است. 
کشورهای غربی در حالی ادعای لزوم پایان آنچه مداخالت 
منطقه ای ایران می نامند را مطرح و حتی س��عی دارند تا 
اج��رای برج��ام را نیز به این ادعا گره زنن��د که در عمل و 
واقعی��ت خود ادعان دارند که هیچ تحولی در منطقه بودن 
حضور ای��ران روی نخواهد داد. نمود عین��ی این امر را در 
افغانستان و عراق می توان مشاهده کرد که آمریکایی ها در 
نهایت مجبور به درخواست مذاکره با ایران شدند. در حوزه 
مبارزه با تروریس��م نیز جهانیان اذعان دارند اگر ایران نبود 
اگ��ر داع��ش کل منطقه و حتی جهان را فرا گرفته اس��ت. 
پس از نزدیک به ۶ س��ال از تجاوز ائتالف س��عودی- غربی 

به یمن نه تنها آنها اهدافش��ان محقق نشده بلکه مقاومت 
یمنی رسوایی بزرگی را برای آنان رقم زده است. اکنون که 
شکس��ت در یمن برای آنها مسلم ش��ده است به دنبال راه 
ف��راری از این باتالق هس��تند در حالی که ایران را کلیدی 
برای تحقق این مهم می دانند اما همچنان حاضر به اذعان 
ب��ه نقش ایران نبوده و با توهم تهدی��د و مذاکره به دنبال 
تحمیل زیاده خواهیش��ان به ایران هستند در حالی که در 
ظاهر ادعای رویکرد سیاس��ی برای حل بحران یمن را سر 

می دهند. 
در همی��ن چارچوب وزیر مش��اور دول��ت انگلیس در امور 
غرب آس��یا، ضمن بیان سخنانی علیه ایران درباره تحوالت 
یمن گفت ک��ه زمان حل بحران یم��ن از طریق مذاکره و 

دیپلماسی فرارسیده است.
»جیمز کلیفرلی« در گفت وگو با روزنامه »الشرق االوسط« 
گف��ت که با جنب��ش انصار اهلل گفت وگو ک��رده و به تعبیر 

خ��ود از این جنبش خواس��ته گام های بیش��تری را برای 
اعتمادسازی بردارد.

وزیر انگلیس��ی درباره ایران و نق��ش آن در منطقه هم در 
اظهاراتی که به ش��کلی عقده گش��ایی انگلی��س از تحکیم 
روابط تهران با کش��ورهای منطقه اس��ت، گفت: »انگلیس 
می خواهد که ایران یک همس��ایه خوب باشد. می خواهیم 
که ایران در کش��ورهای دیگر و بیرون از مرزهایش دخالت 
نکند. ملت ایران از پیش��ینه قوی در علوم، فنون و فرهنگ 
برخوردار است، اما دخالت آن در خارج از مرزهایش به این 

امر منجر نمی شود«.
وی افزود: »انگلیس  بس��یار صریح و ش��فاف بوده اس��ت، 
فعالیت هایی که به منظور دس��تیابی به سالح اتمی است، 
امری غیرقابل قبول است؛ اما اگر ایران بتواند آمادگی خود 
را نش��ان دهد که یک همسایه خوب و نیز یک طرف موثر 
و مسؤولیت پذیر در صحنه بین المللی است، از آن استقبال 
خواهد ش��د.« کلیفرلی گفت: »ما ب��ه تالش ادامه خواهیم 
داد تا به ایران مس��المت آمیز و یک همس��ایه خوب برسیم 
هم��ان طور ک��ه پیش از ای��ن به تاریخ، هن��ر و فرهنگش 
مش��هور بوده است به جای اینکه درباره نفوذش در منطقه 

نگرانی وجود داشته باشد.«
ای��ن مواضع تهدی��د آمیز و البت��ه با چاش��نی مذاکره در 
حالی مطرح می ش��ود که پیش از این نیز سفیر آمریکا در 
عربس��تان س��عودی مدعی ش��د که مداخله ایران در یمن 

مانعی در مسیر صلح شده است.
جان ابیزید سفیر آمریکا در عربستان سعودی در سخنانی 
بر اهمیت پیش��برد امنیت در خاورمیان��ه و بازدارندگی از 
آن چیزی که وی تهدید مخرب ایران در منطقه دانس��ت، 
تاکید کرد و مدعی ش��د که مداخل��ه ایران در یمن مانعی 
در مسیر صلح است.وی که در یک ویدئو کنفرانس صحبت 
می ک��رد به آینده روابط ریاض و واش��نگتن اش��اره کرد و 
گفت به نظر نمی رس��د که تغییری در آینده روابط این دو 

کشور حاصل شود.
سفیر آمریکا در ریاض گفت: »ممکن است برخی تاکیدات 
در زمینه های مختلف وجود داشته باشد که متفاوت خواهد 
بود اما من پیش بینی  نمی کنم که روابط چیزی غیر از آن 
باش��د که برای ۷۵ سال گذش��ته بوده است که این روابط 
سنگ ثبات در منطقه بوده اس��ت.«ابیزید در ادامه مدعی 

ش��د: »مداخله ایران در یمن این را برای حوثی ها سخت تر 
کرده تا مسیری برای صلح پیدا کنند.«

س��فیر آمریکا در ریاض ادعا کرد که س��عودی ها و آمریکا 
هدف مشترکی در پیشبرد صلح و ثبات در منطقه دارند.

وی همچنین مدعی ش��د که اقدام ایران در استقرار سالح 
در عراق، س��وریه، لبنان و یمن تهدی��دی برای منطقه به 

شمار می آید.
همچنین وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تکرار اتهامات خود 
علی��ه جنبش انصاراهلل یمن، از آن خواس��ت به همکاری با 
ای��ران خاتمه دهد.»مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا 
روز پنجش��نبه با تک��رار ادعاهای همیش��گی علیه جنبش 
»انصاراهلل یمن«، پاس��خ های نظامی به حمالت عربس��تان 

سعودی را محکوم کرد.
پامپئ��و پاس��خ های دفاعی یم��ن به حمالت عربس��تان را 
حمله نامید و مدعی ش��د: »حمالت ش��به نظامیان حوثی 
که ب��ا حمایت ایران ص��ورت می گیرد، امنی��ت منطقه را 
م��ورد تهدید قرار می دهد«.در حال��ی که هزاران یمنی در 
نتیجه حمایت آمریکا از جنگ عربس��تان در یمن کش��ته 
ش��ده اند، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: »حمالت حوثی ها 
امنیت غیرنظامیان و همچنین جان آمریکایی ها را به خطر 
انداخته اس��ت«. وی افزود: »حوثی ها بای��د به همکاری و 
تعام��ل با ایران خاتمه دهند. آن ه��ا باید به تهدیدات خود 
علیه امنیت منطقه پایان دهند«.سخنگوی ائتالف سعودی 
متجاوز به یمن چهارش��نبه  شب مدعی شد که پدافند این 
ائتالف دو  فروند موشک بالستیک را که به سمت »نجران« 
جنوب غربی عربس��تان شلیک شده بود، رهگیری و منهدم 
کرده اس��ت.این ائتالف همچنین مدعی شده بود که شش 
فروند پهپادی را که از سمت یمن به سوی اراضی عربستان 
س��عودی ارسال ش��ده بود، رهگیری و منهدم کرده است. 
تحرکات کش��ورهای غربی برای متهم سازی ایران و البته 
ادعاهای بدون س��ند و مدرک درب��اره نقش ایران در یمن 
در حالی مطرح می ش��ود که کش��ورهای مذکرو در طول 
س��ال ها جنگ یمن از هیچگونه جنایتی علیه مردمی یمن 
خ��ودداری نکرده و حتی از س��الح های ممنونه در این راه 
اس��تفاده کرده اند. جمهوری اس��المی با طرحی 4 ماده ای 
خواستار پایان جنگ یمن شده است که به دلیل کارشکنی 

غرب همچنان اجرایی نشده است. 
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غرب با سیاست تهدید و مذاکره به ظرفیت های منطقه ای جمهوری اسالمی اذعان می کند

ایران کلید  پایان بحران یمن 

اعالم آمادگی ایران جهت کمک به زلزله زدگان ترکیه
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: پس از زلزله دلخراش در 
ترکیه، ما با دوستانمان در ترکیه در تماس نزدیک هستیم و آماده ارائه 

هر گونه کمک احتمالی هستیم.
س��عید خطیب زاده در حس��اب توییتری خود به مناس��بت روز جهانی 

شهر ها و همدردی با مردم ازمیر، نوشت: پس از زلزله دلخراش در ترکیه، 
ما با دوس��تانمان در ترکیه در تماس نزدیک هس��تیم و آماده ارائه هر گونه 

کمک احتمالی هس��تیم. در »روز جهانی ش��هرها«، ب��رای ازمیر آرزوی بهبودی 
کامل داریم و با همه ساکنان آن از صمیم قلب ابراز همدردی می کنیم. زلزله ای 
بزرگ با قدرت ۶.۶ ریش��تر جزیره »دودکانسا« در یونان را لرزاند که در آتن نیز 
حس شده است. زلزله ای با همین شدت نیز سواحل استان ازمیر ترکیه را لرزانده 

است و در آتن نیز احساس شده است.  میزان

ادعای آبرامز درباره تاثیر تحریم های آمریکا 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی ش��د که به خاطر تحریم های 
آمریکا بس��یاری از صاحبان کس��ب و کارها در جهان از انجام تبادالت 

تجاری و اقتصادی با ایران رویگردان هستند.
به گزارش پایگاه خبری واش��نگتن فری بیک��ن، الیوت آبرامز در گفت 

و گو با این پایگاه خبری مدعی ش��د که تحریم های آمریکا بیشتر پول 
ایران را در خارج بلوکه کرده و ایران توان اس��تفاده از آن برای رس��یدن به 

اهدافش را ندارد. او در پاس��خ ب��ه اختالف آمریکا با اتحادی��ه اروپا درباره تاثیر 
تحری��م های آمریکا بر تبادالت اقتصادی و تج��اری با ایران هم گفت: اظهارات 
دیپلمات ها و سیاس��تمداران از جمله وزرای ام��ور خارجه مبنی بر این که این 
تحریم ها واقعا تاثیری ندارند، از آن ها پیروی نخواهد ش��د یا کارآمد نخواهند 

بود، صحیح نیست. 

وحدت شیعه و سنی در برابر گستاخی فرانسه 
س��فیر ایران و مفتی مس��لمانان بالروس با تاکید بر وحدت ش��یعه و 
سنی، گس��تاخی اخیر در فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اکرم )ص( 

را محکوم کردند.
سعید یاری به مناسبت ایام میالد پیامبر اکرم )ص( و هفته وحدت با 

»ابوبکر ش��عبانویچ« مفتی مسلمانان بالروس دیدار کرد.سفیر ایران در 
این دیدار ، ضمن تبریک میالد با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی، درباره 

مس��ائل جهان اس��الم با وی تبادل نظر کرد.دو طرف با تاکید بر وحدت شیعه و 
س��نی، گستاخی انجام گرفته در فرانسه به س��احت مقدس پیامبر اکرم )ص( را 
محکوم کردند. سعید یاری با یادآوری اینکه اسالم دین برادری و مهربانی است، 
به روابط خوب شیعیان با برادران اهل سنت در ایران اشاره و تحکیم همبستگی 

جهان اسالم را سیاست اصولی جمهوری اسالمی عنوان نمود. ایسنا

ط��ی روزهای آتی در حالی انتخاب��ات آمریکا در فضایی 
تنش آلود برگزار می ش��ود که یک اندیش��کده انگلیسی 
در تحلیلی به مواضع احتمالی جو بایدن و دونالد ترامپ 
درباره روابط تهران-واشنگتن پس از پیروزی هر یک در 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخت.
به گزارش اندیشکده RUSI )مطالعات امنیتی و دفاعی 
انگلیس(، روابط ایران و آمریکا در یک بن بست قرار دارد. 
اعمال فش��ار واشنگتن برای از بین بردن توافق هسته ای 
ب��ا تالش آن برای اعمال تحریم های س��ازمان ملل علیه 
ایران، آخرین ش��ور و ح��رارت کارزار فش��ارحداک�ثری 
آمریکا علیه ایران بود. ایران با تشویق اروپا موضع »صبر 
اس��تراتژیک« را اتخاذ کرده است که شامل عدم درگیر 
شدن یا واکنش دادن به اقدامات آمریکاست و گمان برده 
می ش��ود که حداقل تا پایان انتخابات ریاس��ت جمهوری 

آمریکا در هفته بعد به قوت خود باقی باشد.
در ای��ن گزارش ب��ا بیان این ک��ه احتم��ال دارد دونالد 
ترام��پ رئیس جمهور فعلی آمریکا در دور دوم ریاس��ت 
جمهوری نیز پیروز ش��ود، در این م��ورد، برای ایران دو 
س��ناریو تعری��ف کرده و آمده اس��ت: اول این که ممکن 
اس��ت ترامپ به سیاست کارزار فشار حداکثری اش ادامه 
ده��د. همچنین این احتمال هم وجود دارد ترامپ که از 
نگرانی های پیروزی مجدد در انتخابات رهایی یافته است، 
یک اس��تراتژی دیپلماتیک معتبر برای تعامل با ایران به 
کار ببندد. اولین روند به درگیری آش��کار میان دو کشور 
منتهی می ش��ود. اگرچه ممکن نیز هس��ت ایران به این 
نتیجه برس��د که برای تعامل با ترامپ و رهایی از فش��ار 
اقتصادی، مذاکره کند. ایران به احتمال زیاد با مذاکرات 

غیرمستقیم برای تنش زدایی موافقت خواهد کرد.
در ادام��ه ای��ن گزارش با بی��ان این که ترام��پ خواهان 
مذاکرات مس��تقیم و توافقی بزرگ خواهد بود اما مجبور 
اس��ت حداقل در ابتدای کار ب��رای غلبه بر تهدید کارزار 
فشارحداکثری و ترور سردار  قاسم سلیمانی به مذاکرات 
غیرمستقیم از طرف یک میانجی رضایت دهد، ادعا شده 
اس��ت: در تهران بسیاری بر این باورند که تنها والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه برای میانجیگری مورد اعتماد 
دو طرف اس��ت. با در نظر گرفت��ن این که ترامپ از آغاز 
کردن جنگی دیگر برای آمریکا بیزار است، ایران احتماال 
تهدید به درگیری خواهد ک��رد تا او امتیازاتی انحصاری 
بدهد.در بخ��ش دیگری از این گزارش آمده اس��ت: اگر 

جو بایدن در انتخابات پیروز ش��ود، انتظار می رود دولت 
او م��واردی را که در مقاله ش��بکه س��ی.ان.ان بایدن در 
ماه س��پتامبر ذکر شده اس��ت را در پیش بگیرد که یکی 
از آن ها بازگش��ت به توافق هس��ته ای همراه با انتظار از 
س��رگیری پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته ای اش 
می باشد. آمریکا پس از آن به دنبال مذاکرات بیشتر برای 
افزایش گستره برجام خواهد بود و به مسائل گسترده تری 
در منطقه خواهد پرداخت. بس��یاری در واشنگتن بر این 
عقیده اند که انتظار اعتراض کنگره آمریکا و متحدان این 
کش��ور در خاورمیانه به این تصمیم یا درخواس��ت برای 
به کارگیری وس��یله نفوذ ایجاد شده توسط ترامپ برای 
امتیازگیری قریب الوقوع از تهران بیش از حد خوش بینانه 
است. این اس��تدالل ها همین حاال هم موجب ایجاد این 
حال��ت در ایران ش��ده اند؛ محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه و مجید تخت روانچی نماینده ایران در نیویورک 
گفته اند که ایران خواستار جبران خسارات به بار آمده در 

اثر خروج آمریکا از توافق هسته ای است.
در ای��ن گزارش با بی��ان این که یک عام��ل مهم، بزرگی 
پیروزی بایدن خواهد بود، آمده است: اگر مقیاس این پیروی 
کوچک باشد و اگر جمهوری خواهان در مدت 4 نوامبر و ۳۰ 
ژانویه که فاصله زمانی پیروزی یک نامزد در انتخابات و روی 
کار آمدن او در دولت اس��ت، در مجلس نمایندگان آمریکا 
پیشرفتی حاصل کنند، این موضوع موجب محدود کردن 
توان رئیس جمهور جدید در انجام دادن اقدامات برجسته 
در سیاس��ت خارجی خواهد ش��د. سپس کاخ سفید به در 
پیش گرفتن یک موضع سیاس��ی بی خط��ر در برابر ایران 
خواهد شد، اگرچه پیشنهاد »پایبندی برای پایبندی« یک 
روند کند می شود، برجام)توافق هسته ای( کم کم پس وپیش 
می رود و  چش��م انداز گس��ترش آن یا دربرگیری مس��ائل 
گس��ترده تر منطقه ای یا موش��کی بعید خواهد بود. نتیجه 
احتماال تکی��ه آمریکا بر تحریم ها، دور زدن خط قرمزهای 
واشنگتن توسط ایران و اعمال فشار آن بر آمریکا در منطقه 
ب��رای امتیازگیری خواهد بود.اما اگ��ر از طرف دیگر بایدن 
پیروزی قاطعانه ای داش��ته باشد و دموکرات ها در مجلس 
نمایندگان یا س��نا پیش رفتی حاصل کنند، رئیس جمهور 
جدید از همان ابتدا فضای چش��م گیری برای مانور خواهد 
داش��ت. بایدن دقیقا مطابق وعده انتخاباتی اش در موضع 
مقابله ب��ا مقاومت کنگره و فش��ار متح��دان آمریکا برای 

بازگشت به برجام قرار می گیرد. ایسنا

در ادام��ه تالش های جمهوری اس��المی ب��رای برقراری 
ثب��ات و امنیت در قره باغ معاون سیاس��ی وزیر خارجه 
گفتگوهایش با همتای ترکیه ای درباره مناقشه قره باغ را 
پربار خواند و گفت: ایران و ترکیه نقش غیر قابل انکاری 

در صلح و امنیت منطقه دارند.
طی روزه��ای اخیر جمهوری اس��المی ای��ران اقدامات 
گس��ترده ای را برای پایان دادن به بح��ران ایروان- باکو 
در پیش گرفته اس��ت که در ای��ن چارچوب نیز در کنار 
تماس های تلفی، دیدارهای حضوری میان مقامات ایرانی 
و کش��ورهای درگیر در منازعه قره باغ صورت گرفته که 
به اذعان س��ران ارمنس��تان و آذربایجان گام های مهمی 
برای حل این بحران بوده است . در ادامه این تالش ها، 
س��ید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه 
پس از دیدار با معاون وزیر امور خارجه ترکیه در حساب 
کاربری خود در توئیتر، نوشت:گفتگو های صریح و پربار 
با »سدات اونال« معاون وزیر امور خارجه در آنکارا. ایران 
و ترکیه دو بازیگر اصلی در منطقه هستند که نقش غیر 
قابل انکاری در صلح و امنیت منطقه دارند.فرستاده ویژه 
ای��ران برای حل و فصل مناقش��ه قره باغ، پس از مذاکره 
ب��ا مقامات جمهوری آذربایجان، روس��یه و ارمنس��تان، 
جمعه ش��ب وارد آنکارا - پایتخت ترکیه - شد. عراقچی 
در جریان این سفر با »س��ادات اونال« معاون وزیر امور 

خارجه ترکیه دیدار و رایزنی کرد.
س��یدعباس عراقچی گفت: بس��ته پیشنهادی جمهوری 
اس��المی ایران برای ح��ل بحران قره باغ ب��ا هدف رفع 
نواقص و مکمل ابتکارات گروه مینس��ک می باشد.معاون 
سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در ادامه س��فر 
منطقه ای اش به کشورهای جمهوری آذربایجان؛ روسیه 
و ارمنستان در آخرین مقصد مأموریت اش در آنکارا پس 
از دیدار و مذاکره با س��دات اونال همتای ترکیه ای خود 
ضمن مثبت ارزیابی کردن رویکرد کشورهای درگیر در 
مناقش��ه قره باغ در مواجهه با طرح جمهوری اس��المی 
ای��ران گفت: با توجه به ظرفیت های جمهوری اس��المی 
ایران در منطقه و ارتباط نزدیک با کشورهای آذربایجان 
و ارمنس��تان، امکان حضور مؤثر ب��رای حل و فصل این 
بحران را داش��ته و با بررسی های مفصل در این خصوص 
پیش��نهادی برای دستیابی به یک صلح پایدار در منطقه 
قفقاز که برای همه کش��ورهای منطقه اهمیت دارد ارائه 

کرده است.

فرستاده ویژه جمهوری اسالمی ایران برای حل مناقشه 
قره باغ با اش��اره به ویژگی های مؤثر طرح پیش��نهادی 
کش��ورمان اف��زود: رویک��رد منطق��ه ای ای��ن ط��رح از 
ویژگی های بارزی اس��ت که بازیگ��ران اصلی منطقه را 

برای حل این بحران درگیر می کند.
عراقچی با اشاره به ناتوانی گروه مینسک در حل بحران 
ق��ره ب��اغ تصریح کرد: مکانیس��م های دیگ��ر مثل گروه 
مینسک را رد نمی کنیم، طرح ما هم جایگزین ابتکارات 
مینس��ک نیست بلکه مکمل آن است و ما در صدد آنیم 
که از طریق ی��ک رویکرد منطق��ه ای و بکارگیری همه 
بازیگران مؤثر منطقه برای حل این بحران به تالش های 
جاری گروه مینس��ک کمک کنی��م و نقاط ضعف آن را 

پوشش دهیم.
عراقچ��ی واق��ع گرا ب��ودن و میدان��ی بودن براس��اس 
اص��ول پذیرفته ش��ده در حقوق بین الملل��ی را از دیگر 
ویژگی ه��ای این ط��رح عنوان کرد و اف��زود: این اصول 
شامل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، تغییر ناپذیر 
بودن مرزها، لزوم خاتمه اش��غال، لزوم احترام به حقوق 
اقلیت ها، بازگشت آوارگان، عدم دخالت خارجی، خروج 
عوام��ل خارجی از منطقه می ش��ود و انتظ��ار داریم این 
اصول م��ورد توافق اولیه قرار گرفت��ه و پس از آن آتش 
بس و ش��روع مذاکره دنبال ش��ود.معاون سیاس��ی وزیر 
امور خارجه کش��ورمان با مثب��ت ارزیابی کردن طرح از 
سوی همه کش��ورهای درگیر ابراز امیدواری کرد با حل 
چالش ه��ا و رفع نگرانی های طرف ه��ای درگیر از جمله 
آذربایجان و ارمنستان به نتیجه مطلوب دست یابیم. ما 
منتظر بررسی طرح و دریافت پاسخ از سوی چهار کشور 
در ی��ک فاصله کوتاه بوده تا با تکمیل آن به گونه ای که 
مورد پذیرش همگان قرار بگیرد راه را برای حل و فصل 

بحران قره باغ هموار کنیم.
عراقچی با اش��اره به مذاکرات سازنده و مفصل با همتای 
ترکیه ای خود درباره بحران قره باغ و موضوعات دیگری 
همچون تحوالت فرانسه و سایر موضوعات جهان اسالم 
گفت: بحث اهانت به پیامبر اس��الم )ص( و خشم ایجاد 
ش��ده در جامعه اسالمی باید ریش��ه یابی و بجای نفرت 
افکنی با آنان برخورد مؤثر شود. فرستاده ویژه جمهوری 
اسالمی ایران برای حل مناقشه قره باغ پس از مذاکرات 
فش��رده در باکو؛ مسکو؛ ایروان وآنکارا؛ پایتخت ترکیه را 

به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

اندیشکده مطالعات امنیتی و دفاعی انگلیس مطرح کرد

مواضع احتمالی درباره روابط تهران-واشنگتن
 پس ازانتخابات

طرح جمهوری اسالمی برای حل اختالفات ایروان -باکومکمل ابتکارات گروه مینسک است

رایزنی های تهران- آنکارا برای خاموش کردن 
آتش قره باغ


