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رایزنی های عراقچی بر سر یک درگیری منطقه ای 
پایان یافت؛

ایران  و  چرخش 
سیاست  در 

مناقشه  قره باغ

سياست 2

بیش از 30 روز اســت که از مناقشــه و درگیری نظامی در قره باغ 
می گذرد. با یک تاخیر حدودا یک ماهه ســیدعباس عراقچی، معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه، به عنوان فرستاده ویژه جمهوری اسالمی 
ایران از سه شنبه گذشــته ســفری منطقه ای به آذربایجان، روسیه، 

ارمنستان و ترکیه را آغاز کرد. 
شالوده این ســفر نیز اعالم و تبیین طرح ابتکاری ایران برای حل 
مناقشه قره باغ میان دو طرف درگیر بود؛ طرحی که تاکنون جزئیاتی 
از آن منتشر نشده اما به هر حال عراقچی اعالم کرده که این طرح را به 
اطالع دو طرف درگیر و دو طرف دخیل، یعنی روسیه و ترکیه رسانده 

است.
دوموضعمتفاوتدردوزمانمتفاوت

ششم مهرماه، وقتی درگیری در قره باغ تازه شروع شد، گمانه زنی ها 
درباره موضع ایران به هر سویی می رفت. علی مطهری در صفحه توئیتر 
خود نوشــت: »وزارت خارجه باید مراقب باشــد مثل درگیری قبلی 
آذربایجان و ارمنستان بر ســر قره باغ، به خاطر مالحظات قومی طرف 
ارمنســتان را نگیرد. صرف درخواســت آتش بس و دعوت طرفین به 

مذاکره هم کافی نیست؛ باید دید حق با کدام طرف است.«
اما معموال در اینگونه موارد بیش از آنکه »حق« مواضع را مشخص 

کند؛ »سیاست« تعیین کننده است...
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زلزله ای مهیب  ترکیه را لرزاند


