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روی موج کوتاه

دور جدید درگیری های خونین 
میــان جمهــوری آذربایجــان و 
ارمنســتان بر ســر قره باغ، از صبح 
ششم مهرماه آغاز شــد و به سرعت 

باال گرفت.
دامنــه این منازعات کــه تلفات 
زیادی از جمله در میان غیرنظامیان 
به جا گذاشــته، به ســرعت در حال 
سرایت به مناطق دیگر است. ارتش 
جمهوری آذربایجــان دیروز اعالم 
کرد که کنتــرل هفت روســتا را به 
دست گرفته است. در مقابل نیروهای 
ارمنی در قره باغ می گویند که موضع 
خود را در خط مقــدم جنگ بهبود 
بخشیده اند. باران راکت و موشک بر 
سر مردم شهرهای دو طرف باریدن 

گرفته و 
طرفه آنکه شهرهای مرزی ایران 

نیز از این حمالت در امان نمانده اند.
دیــروز فرمانــدار خداآفرین در 
استان آذربایجان شــرقی گفت که 
شــنبه بیش از ۱۰ گلولــه دیگر از 
منطقه جنگــی قره باغ بــه مناطق 
غیرمســکونی در روســتاهای قلی 
بیگلو و خلف بیگلو در این شهرستان 

اصابت کرد .
ولی امیری راد، اضافه کرد که این 
گلوله ها به محدوده غیرمســکونی 
اصابت کرده و خسارت جانی نداشته 

است.
روز جمعه نیز رســانه ها گزارش 
دادند کــه دســت کم ۲۰ خمپاره  

متعلق به طرف هــای درگیر منازعه 
قره باغ به نزدیکی روستاهای مرزی 

ایران برخورد کرده است.
همچنین روز چهارشنبه تعدادی 
خمپاره  به »مناطق مرزی و حاشیه 
رود ارس و روســتاهای مــرزی 
شهرستان اصالندوز اصابت کرده بود 
که بر اثر آن یک کودک بر اثر جراحات 
به بیمارســتان منتقل و شش واحد 

مسکونی نیز تخریب شد.
واکنش های ناگزیر 

در همــان روز شــروع منازعات، 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، 
با انتشار یک پیام توئیتری، سیاست 
ایران را درقبال اختالف دو کشــور 
درگیر به تصریح بیــان کرد: »ایران 
خشونت های نگران کننده در ناگورنو 
قره بــاغ را به دقت زیر نظــر دارد. ما 
خواهان توقف فوری درگیری ها و حل 
اختالفات از طریق مذاکره هستیم. 
همسایگان ما، اولویت ما هستند و ما 
آماده ایم که فضای مذاکره را برایشان 
فراهــم کنیم. منطقۀ مــا، اکنون به 

صلح نیاز دارد.«
اما بــه رغــم  این سیاســت که 
می تــوان از آن تعبیر به سیاســت 
»کنشگری بی طرفانه« کرد، تداوم 
اصابــت گلوله هــا و خمپاره هــا به 
روســتاهای مرزی کشــور، نگرانی 
مردم و مقامات ایران را برانگیخت و 
آنها را به واکنش واداشت. سخنگوی 
وزارت امور خارجه روز شــنبه گفت 

که »هرگونه تعرض« به خاک ایران 
»غیرقابــل تحمل« اســت و در این 
زمینه بــه کشــورهای آذربایجان و 
ارمنستان »هشدار جدی« می دهیم 
که »مراقبت الزم« را به عمل آورند. 
دیروز  نیز اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجــی مجلس 
روانه نوار مرزی ایــران و جمهوری 
آذربایجان شدند و ابوالفضل عمویی، 
ســخنگوی این کمیســیون هدف 
از این بازدید را بررســی مناقشــه 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 

مساله قره باغ در منطقه اعالم کرد.
بحران قره باغ و آثار امنیتی 

بلندمدت برای منطقه 
یک تحلیلگر مســایل سیاســت 
خارجی ایران، درگیری ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان را دارای تبعات 
امنیتی بلندمدت برای منطقه دانست 
و گفت ایران باید با استفاده از قدرت 
خود به حــل و فصل ســریع تر این 

بحران کمک کند.
کاوه افراســیابی در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا تصریــح کرد: این هم 
عامل نگرانی ســاز دیگر برای ایران 
اســت چون رژیم صهیونیستی پس 
از عادی ســازی روابط با کشورهای 
عربی خلیج فارس، مطمئنا خواهان 
تنش و عدم ثبات در مناطق پیرامون 
ایران است. برای همین این جریان در 
قفقاز جنوبی را باید به فال بد بگیریم 

و به تبعات آن بیندیشیم.

این صاحب نظر مســائل سیاسی 
با بیان اینکه »چند موشک به سمت 
ایران شلیک شده است که مشخص 
نیست عمدی بوده است یا سهوی اما 
نشان می دهد شعله های آتش جنگ 
به ایران و مرزهای آن نزدیک است«، 
ادامه داد: این بحران می تواند به یک 
جنگ فرسایشی تبدیل شود که باعث 
گسترش نفوذ نیروهای تکفیری در 
منطقه و در نزدیکــی مرزهای ایران 

خواهد شد. 
افراســیابی توضیــح داد: به نظر 
می رسد تحوالت ژئوپلیتیک در این 
منطقه در حال وقوع است. ارمنستان 
برای مقابله با تکفیری ها در ســوریه 
نیرو فرســتاده اســت و از این زاویه 
متحد ایران، روسیه و سوریه محسوب 
می شود. جمهوری آذربایجان هم از 
طرفی دیگر، آن سیاست قبلی موازنه 
در روابطش با کشورها را با سیاست 

ائتالف با ترکیه عوض کرده است.
وی با تاکید بر اینکه این سیاست 
باعــث نگرانی هــای جدیــد برای 
کشورهای همسایه از جمله ایران و 
روسیه شده است، اضافه کرد: همگان 
می دانند که سیاست ایران بر اساس 
اصل روابط حســنه با همســایگان 
و موازنــه در روابطش بــا جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان، بوده است.
ایران می تواند نقش 
میانجیگری ایفا کند

این کارشناس سیاست خارجی 

ایران با یــادآوری عملکــرد دولت 
آیت اهلل رفســنجانی  در ایفای نقش 
میانجــی  در ســال ۱۳۷۱، افزود: 
االن هم ما شاهد هســتیم که ایران 
پیشــنهاد میانجی گری را بار دیگر 
مطرح کرده است و با توجه به اینکه 
ترکیــه از دیدگاه ارمنســتان قابل 
اعتماد نیســت و ایران روابط حسنه 
با هر دو کشور دارد، بعید نیست که 
شرایط برای یک نشســت صلح در 

تهران مهیا شود.
افراســیابی ادامــه داد: ایــران 
می توانــد در رایزنــی تنگاتنگ با 
گروه مینسک، این نقش را همچون 
گذشــته ایفا کنــد و میانجی این 

درگیری باشد.
وی در پاســخ به این پرسش که 
معضل دیپلماسی و امنیت ملی ایران 
و نیات و اهداف درازمدت جمهوری 
آذربایجان و متحــد بزرگش یعنی 
ترکیه در این جنگ چیست، اضافه 
کرد: ایــران از پیــروزی یک جانبه 
هیچ یک از دو کشــور آذربایجان و 
ارمنستان راضی نیست و این امر را به 

نفع امنیت ملی خود نمی بیند.
این صاحب نظر سیاســی تاکید 
کرد: ایــران، موازنــه در منطقه را 
دنبال می کند که پیروزی یکجانبه 
جمهوری آذربایجان در بحران فعلی 
می تواند این موازنه قوا را از بین ببرد و 
مسائل امنیتی جدیدی را برای ایران 
در میان مدت و بلندمدت ایجاد کند.
افراســیابی یــادآور شــد: مــا 
می شــنویم کــه بــه طــور مثال 
ترکیــه نیروهای مــزدور تکفیری 
را به جمهــوری آذربایجــان اعزام 
کرده اســت، همــان نیروهایی که 
در شرق ســوریه جنایات زیادی را 
مرتکب شدند و ســال ها نیروهای 
ســوری و ایران ضد این تروریست 
ها جنگیده اند. آمــدن اینها در کنار 
مرزهای ایران یــک تهدید بالقوه به 
حساب می آید و به عقیده من باید به 
طور رسمی اعتراض خود را به ترکیه 

اعالم کند.
وی تصریــح کرد ممکن اســت 
بیــن بهره مندی هــای کوتاه مدت 
این بحران برای حل و فصل مســاله 
قره باغ، پیامدهای ناخوشایند میان 
مدت و بلند مدتــی را ایجاد کند که 
آثار ژئوپلیتیک ناگواری برای منافع 
و امنیت ملی ایران دربرداشته باشد.

این کارشــناس مسایل سیاست 

خارجی ایران با اشــاره بــه وقایع 
تاریخــی از زمــان ابوالفضل ایلچی 
بیگ در جمهوری آذربایجان تا روی 
کار آمدن سیاست پارلمانی در باکو، 
گفت: بــه این ترتیب شــاهد بهبود 
روابط با ایران بودیــم اما اگر اکنون 
به تراز تجــاری ایــران و جمهوری 
آذربایجان نگاه کنیم، می بینیم تراز 
امسال به نسبت سال گذشته کاهش 
زیادی داشته است که باید به تمکین 
باکو به سیاست تحریمی ترامپ علیه 

ایران مرتبط دانست.
 خطر احیای گروه های 
تروریستی و تکفیری

در همیــن ارتبــاط احســان 
هوشمند، جامعه شناس و پژوهشگر 
مســائل قومــی در یادداشــتی در 
روزنامه شرق نوشــت: رویداد های 
اخیر در منطقه قره باغ در مقایســه 
 بــا درگیری هــای ماه گذشــته و 
ســال های قبل دارای وجه ممیزه 
بزرگی اســت. ورود جــدی ترکیه 
به مناقشــه و حمایــت کامل این 
کشــور از یکی از طرفین درگیری و 
هم زمان انتشــار اخبار وسیعی دال 
بر اعزام گروه های تروریستی مستقر 
در ســوریه و هم پیمان بــا ترکیه به 
منطقه قره باغ موجب بروز نگرانی در 
محافل سیاســی در کشور می شود. 
در حالی که کشور هزینه زیادی برای 
دور کردن گروه های تروریســتی و 
تکفیری از مرز های ایران در عراق و 

سوریه پرداخته است.
وی معتقد اســت، امروز حضور 
بخشــی از این گروه از تکفیری ها و 
ارتش آزاد سوریه در محیط بالفصل 
امنیتی کشــور و در جــداره مرزی 
کشــور، نگران کننده است و تهدید 

تلقی می شود. 

سیاستی که ایران به رغم تهدید روستاهای مرزی کشور در جنگ قره باغ پی می گیرد؛

کنشگرِیبیطرفانه

خبر

وزیر امور خارجه که به نمایندگی از رئیس جمهوری به منظور 
ابراز همدردی با دولت و مردم کویت به مناسبت درگذشت امیر 
فقید شیخ صباح االحمد الجابر الصباح به کویت سفر کرده است، با 
شیخ نواف االحمد الجابر الصباح امیر جدید دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور 

خارجه، »محمد جواد ظریف« در این دیدار ضمن ابالغ مراتب 
تسلیت و همدردی جمهوری اسالمی ایران، انتخاب امیر جدید 
کویت را تبریک گفته و حمایت جمهوری اسالمی ایران از این 

کشور را مورد تاکید قرار داد.
شــیخ »صباح االحمد الجابر الصباح«، امیــر فقید کویت 

سه شنبه گذشته در ۹۱ ســالگی در آمریکا درگذشت. وی ۲۳ 
جوالی برای ادامه تکمیل روند درمان و بنا به توصیه تیم پزشکان 

به آمریکا رفته بود.
شیخ صباح پس از اســتقالل کویت در سال ۱۹۶۱ بعنوان 
پنجمین حاکم کویت این ســمت را عهده دار شد. وی در سال 
۲۰۰۶ و بعد از اینکه  ۴ دهه وزیــر خارجه کویت بود قدرت را به 
دست گرفت و تا روز وفات نیز سمت امیری کویت را برعهده داشت 
.نواف االحمد الصباح برادر شیخ صباح چهارشنبه گذشته مراسم 

سوگند خود را به جا آورد.

ظریف با امیر جدید کویت دیدار کرد
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ظریف: 
کاندیدای ریاست جمهوری 

سال ۱۴۰۰ نمی شوم
وزیر امور خارجه اعالم کرد که  در ســال ۱۴۰۰ 
کاندیدای ریاست جمهوری نمی شود.  محمدجواد 
ظریف، در گفت وگو با روزنامــه کاروکارگر با بیان 
اینکه عده ای از ترس کاندیداتوری او در انتخابات سال 
آینده به طور مداوم در کار وزارت خارجه کارشکنی 
می کنند، تاکید کرد که برای »اجماع ملی« تالش 

می کند، اما قصد ندارد رئیس جمهور شود.
    

 بدون تبعیض قائل شدن 
برای سخنرانان یا مداحان خاص؛ 

مرز عراق باید برای »همه« بسته باشد
جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنکی مجلس، 
ضمن مردمی خواندن مراسم اربعین حسینی)ع( 
تاکید کرد: وقتی مرز عراق بسته می شود باید برای 
همه بسته باشد، اینکه سخنرانان خاص یا مداحان 
خاص اعزام شــوند و در این خصوص تبعیض قائل 

شوند، صحیح نیست.
    

نخست وزیر عراق:
روابط مان با ایران خوب است

نخســت وزیر عراق در گفت وگویی تاکید کرد: 
سیاست دولت ما مبتنی بر ایجاد تعادل و عدم دخالت 
در امور داخلی کشــورهای دیگر است. به گزارش 
ایسنا به نقل از بغدادالیوم، مصطفی الکاظمی، گفت: 
روابط ما با کشــورهای عربی خوب است، روابط ما 
با جمهوری اســالمی ایران نیز خوب است و تالش 
می کنیم که این روابط را حفظ کنیم؛ اما برخی آرزو 

دارند که این روابط بد شود.
    

امام جمعه بجنورد:
موافق برخورد فیزیکی با 

بدحجاب ها نیستم
امام جمعه بجنورد خبر منتشــر شده مبنی بر 
درخواســت وی از ناجا برای ناامــن کردن زندگی 
بدحجابان را تکذیب کرد. آیت اهلل یعقوبی در پاسخ 
خبرنگار خراســان گفت: اعتقــاد دارم باورها به 
زور اصالح نمی شــوند و اصالح باورها نیازمند کار 
فرهنگی است و لذا با برخورد فیزیکی به هیچ عنوان 

موافق نبوده و نیستم.
    

   فریبا عادلخواه موقتا از زندان 
آزاد شد

وکیل فریبا عادلخواه به خبرگزاری فرانسه گفت 
که »او با یک دستبند الکترونیکی آزاد شد و حاال در 
تهران به خانواده اش پیوسته است.« سعید دهقان، 
افزود: »ما امیدواریم آزادی موقت او دائمی شود.« 
فریبا عادلخواه، پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی 
پاریس )سیانس پو(، ژوئن سال گذشته در یکی از 
سفرهای خود به ایران به اتهام جاسوسی بازداشت 
شد که به گفته وکیلش از این اتهام تبرئه شده است.

    
 ترکیب شورای ائتالف 

تغییر خواهد کرد 
نایب رئیس شورای ائتالف، گفت: ترکیب شورای 
ائتالف تغییر خواهد کرد، در حال حاضر شــورای 
اجرایی عهده دار پیشبرد کارها است، بعد از پایان این 
مرحله شورای اجرایی مجمعی را تشکل خواهد داد 
و شورای ائتالف باید از درون آن مجمع انتخاب شود. 
مهدی چمران در گفت وگو با ایلنا، درخصوص آخرین 
تصمیم های اتخاذ شده در این شورا، افزود: تا زمان 
نهایی شدن از اعالم تصمیمات اتخاذ شده معذور 
هستیم، هر زمانی که تصمیمات و اقدامات نهایی 

شود، حتما اطالع رسانی صورت خواهد گرفت.
    

تمدید ماموریت ائتالف اروپایی 
در خلیج فارس تا سال ۲۰۲۱

فرانسه از تمدید ماموریت ائتالف دریایی اروپا 
در خلیج فارس و تنگه هرمز تا سال ۲۰۲۱ خبر داد. 
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای 
در مورد ائتالف دریایی اروپا در خلیج فارس اعالم 
کرد:  حضور این ائتالف در خلیج فارس و تنگه هرمز 
برای توسعه و تقویت همکاری و هماهنگی در منافع 
مشترک و بهره مندی از تجارت جهانی بوده و بسیار 

ضروری و مهم است.
    

 ظریفیان:
رسالت اصالح طلبان به سیاست 

خالصه نمی شود
عضو  شورای مرکزی مجمع ایثارگران اصالح طلب 
با بیان اینکه رسالت اصالح طلبان به حوزه سیاست 
خالصه نمی شود و می توان این گفتمان بلندمدت را به 
عرصه های فرهنگ و اجتماع برد، گفت: اصالح طلبی 
به میزانی که از جامعه فاصله بگیرد،  آســیب های 

بیشتری متوجه خود و مردم می کند.

 یک تحلیلگر مسائل 
سیاست خارجی ایران: 
شعله های آتش جنگ 

قره باغ به ایران و مرزهای 
آن نزدیک است و این 
بحران می تواند به یک 

جنگ فرسایشی تبدیل 
شود که باعث گسترش 
نفوذ نیروهای تکفیری 
در منطقه و در نزدیکی 

مرزهای ایران خواهد شد

ســفیر روســیه در تهران، تهدیدات آمریکا بر همکاری 
تســلیحاتی روســیه با ایران را بی اثر خواند و اعالم کرد: از 

تهدیدهای آمریکا نمی ترسیم و بر تعهدات پایبند هستیم.
به گزارش پایگاه خبری بــورس پرس، لوان جاگاریان به 
روزنامه رسالت گفت: سامانه موشکی اس۳۰۰  به ایران تحویل 

داده شده و برای تحویل اس۴۰۰ هم مشکلی نداریم.

وی افزود: اگر طرف ایرانی پیشــنهادهای خاصی درباره 
خرید سالح از روسیه دارد، آمادگی داریم بعد از ۱8 اکتبر) ۲۷ 

مهر( به دقت پیشنهادها را پیگیری کنیم.
این مقام مســئول ادامه داد: روسیه پس ازخروج آمریکا 
از برجام سرســختانه علیه آمریکا موضع گرفت و خواستار 
همکاری اعضای اروپایی برای حفظ توافق  شــد. اروپایی ها 
به رغم مخالفت با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از فعالیت 
منطقه ای ایران انتقــاد می کنند. امیدوار هســتیم در ماه 
اکتبر)نیمه اول مهر( که روسیه ریاست شورای امنیت سازمان 
ملل را برعهده می گیرد، بتوانیم روند مقابله با زیاده خواهی 
آمریکا را دنبال کنیم. جاگاریان گفت: همه در مناقشــات 
منطقه و ســایر نقاط جهان، قربانی مبارزات داخلی آمریکا 
شدیم، در حالی که به جای مداخله در امور خارجی کشورهای 

مستقل، باید بر مشکالت داخلی تمرکز کنند.

سفیر کشورمان در عراق در دیدار با رئیس جمهور 
این کشور بر حمایت های ایران از ثبات عراق و تقویت 

روابط اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور تاکید کرد.
به گــزارش ایلنا، دفتر ریاســت جمهــوری عراق 
در بیانیــه ای اعالم کرد که ایرج مســجدی، ســفیر 
جمهوری اســالمی ایــران در بغداد با برهــم صالح، 

 رئیس جمهــور عــراق دیــدار و گفت وگــو کــرد.
در این دیدار دو طــرف در رابطه با روابــط دوجانبه و 
راه های گسترش همکاری های مشــترک در تمامی 
زمینه ها که به ســود دو ملت و دو کشور است، بحث و 

رایزنی کردند.
مســجدی و صالح همچنین در رابطــه با آخرین 
تحوالت سیاســی منطقــه، اهمیت کاهــش تنش، 
پایبندی به گفت وگو و تقویت امنیت و صلح در منطقه 

گفت وگو کردند.
در این دیدار همچنین بر ضرورت حمایت از اقدامات 
دولت عراق برای محافظت از هیات های دیپلماتیک و 
تقویت سلطه دولت و اجرای قوانین و نیز ثبات عراق و 
عبور از بحران های منطقه و تحقق صلح و روی آوردن به 

همکاری مشترک تاکید شد.

سفیر روسیه در تهران:

تهدیدات آمریکا تأثیری در همکاری تسلیحاتی روسیه با ایران ندارد 
در دیدار مسجدی با برهم صالح تأکید شد

حمایت ایران از ثبات عراق و تقویت روابط دو کشور


