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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بیــش از 30 روز اســت کــه از 
مناقشه و درگیری نظامی در قره باغ 
می گذرد. با یــک تاخیر حدودا یک 
ماهه ســیدعباس عراقچی، معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه، به عنوان 
فرســتاده ویژه جمهوری اسالمی 
ایران از سه شــنبه گذشته سفری 
منطقه ای به آذربایجان، روســیه، 

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

یعنی روسیه و ترکیه رسانده است.
 دو موضع متفاوت 

در دو زمان متفاوت 
ششم مهرماه، وقتی درگیری در 
قره باغ تازه شروع شد، گمانه زنی ها 
دربــاره موضع ایران به هر ســویی 
می رفت. علی مطهــری در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »وزارت خارجه 
باید مراقب باشد مثل درگیری قبلی 
آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ، 

به خاطــر مالحظــات قومی طرف 
ارمنستان را نگیرد. صرف درخواست 
آتش بس و دعوت طرفین به مذاکره 
هم کافی نیســت؛ بایــد دید حق با 

کدام طرف است.«
اما معموال در اینگونه موارد بیش 
از آنکه »حق« مواضع را مشــخص 
کنــد؛ »سیاســت« تعیین کننده 
است. 28 ســال پیش، یعنی سال 
1992 میــالدی، وقتــی درگیری 
دیگری میان آذربایجان و ارمنستان 
رخ داده بــود، ایــران به شــدت به 
تحرکات موجود در آذربایجان برای 
پان ترکیسم حساس بود؛ تحرکاتی 
که بر گروه های جدایی طلب ترک در 

ایران بی تاثیر نبود. 
وجــود جمعیــت 30 میلیون 
نفری ترک زبانــان در ایران نیز این 
حساسیت را بیشــتر می کرد. از این 
رو و به دالیــل دیگر روابــط ایران 
و آذربایجــان همواره آســیب پذیر 
بوده اســت؛ به ویژه آنکــه باکو به 
شدت در حال و هوای توهم احیای 
امپراطوری عثمانــی اردوغان قدم 
می زنــد. بدیــن ترتیب ایــران در 
درگیری 28 سال پیش آذربایجان 
با ارمنســتان، جانب ارمنســتان را 
گرفت. این بار اما پس از قریب به سه 

دهه، شطرنج سیاست تغییر کرده، 
از این رو ایران نیز بــه نحو دیگری 

مهره ها را حرکت می دهد. 
پای اسرائیل در میان است

تغییرات بســیاری در منطقه رخ 
داده؛ از عادی ســازی روابط اسرائیل 
با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
تا ارتبــاط نزدیکی که ارمنســتان در 
این سال ها با اســرائیل و آمریکا ایجاد 

کرده است. 
گرچه باکو نیز بر اســاس منافعی، 
نزدیکی به اســرائیل برای جلب نظر 
واشنگتن را در دســتور کار داشته اما 
واشنگتن و به دنبال آن تل آویو در سایه 
انگیزه بی ثباتی در منطقه، حمایت از 
ارمنســتان را ارجح بر حمایت از یک 

کشور مسلمان می دانند. 
عادی ســازی روابط اســرائیل با 
کشــورهای عربی خلیج نیز، دســت 
تل آویو را برای فشــار بر باکو باز کرده 
اســت. آنها نمی خواهند با حمایت از 
آذربایجان، امتیاز تازه ای به اردوغان و 
توهمات نئوعثمانی او بدهند. در مقابل 

روسیه، مواضع متفاوتی دارد. 
از این رو همان صف بندی ســنتی 
قدرت های بزرگ در مقوله قره باغ نیز 
شــکل گرفته و ایران قطعا آن سمتی 

ایستاده که مقابل اسرائیل است. 

حمایت از آذربایجان در سطوحی 
غیر از دستگاه دیپلماسی

اوایل درگیری های تازه در قره باغ، 
برخی حتی چنان درباره حمایت ایران 
از ایروان اطمینان داشتند که ایران را 
متهم کردند به اینکه خاک خود را محل 
ترانزیت سالح به ارمنستان قرار داده 
است. اکنون اما مشخص شده که ایران 
این بار برخالف 1992، قره باغ را متعلق 
به آذربایجان می داند. ایــران از همه 
طرف ها خواســته که تمامیت ارضی 

آذربایجان را رعایت کنند. 
این موضوع نه در ســطح دستگاه 
دیپلماســی، بلکه در ســطوح دیگر 
مانند نمایندگان والیت فقیه و مراجع 
تقلید نیز مطرح می شود. نمایندگان 
ولی فقیه در چهار اســتان آذربایجان 
غربــی، اردبیل، آذربایجان شــرقی و 

زنجان بــا صدور بیانیــه ای نیروهای 
آذربایجان کــه در درگیری های اخیر 
قره باغ کشته شدند را »شهید« خطاب 
و تاکیــد کردند: »هیــچ تردیدی در 
تعلــق قره باغ به آذربایجان و اشــغال 
آن و لزوم بازگشــت ایــن اراضی به 
آذربایجان، کشــور اهل بیت نیست. 
دولــت آذربایجــان در بازپس گیری 
این اراضی کاماًل قانونی و شرعی عمل 
کرده و با این اقــدام درصدد اجرای 4 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 

برآمده است.«
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز بیانیه ای 
داد و در آن اعــالم کــرد: »بــر همه 
مسلمانان حمایت از آزادی منطقه قره 
باغ همچون حمایت از آزادی فلسطین 
و دیگر بالد اسالمی از اشغالگری الزم 
اســت و ما نیز بر ایــن حمایت تأکید 
می کنیــم و الزم می دانیــم هر گونه 
میانجیگری، مذاکره و تصمیم گیری 
منجر بــه آزادی کامل ایــن منطقه و 

بازگشت آن به جهان اسالم شود.«
 بدین ترتیب به نظر می رسد حمایت 
از آذربایجان، سیاست ایران در سطوح 
باالی حاکمیت اســت. اما حال سوال 
اینجاست که دستگاه دیپلماسی ایران 
تا چه حد می تواند در این میان اثرگذار 
باشد و حمایت خود را به نتیجه رساند. 

ایران منفعل بود
وحید جالل زاده، نماینده مجلس و 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجه مجلس شورای اسالمی در این 
مورد گفتگویی انجام داده و در آنجا به 
عملکرد وزارت خارجه برای ورود به 
موضوع انتقاد و تاکید کرده: »وزارت 
امور خارجه با تعلل و تأخیر خود باعث 
شــده که عماًل، نیروهای تروریستی 
و رژیم غاصب صهیونیســتی خود را 
به منازعه قره بــاغ و در کنار مرزهای 
ایران برسانند. اینجاست که باید این 
انفعال وزارت امــور خارجه مبنی بر 
راهبرد بی طرفی فعال مورد نقد جدی 

قرار گیرد.«
وی با طرح این پرســش که »چه 
کســی اکنون جوابگوی این شرایط 
است؟« افزوده است: »جا داشت وزارت 
امور خارجه از همان روزها و ســاعات 
اولیه مناقشــه قره باغ با یک سیاست 
خارجی فعال مانع از ورود تروریست ها 

و یا رژیم غاصب صهیونیســتی شود. 
چطور می توان از سیاســت بی طرفی 
فعال در قبال مناقشــه قره باغ سخن 
گفــت زمانــی کــه رژیــم غاصب 
صهیونیســتی و نیروهای تروریستی 

اکنون بیخ گوش ما قرار دارند؟«
ضرورت دیپلماسی فعال ایران 

در مسئله قره باغ
علی رغم این انتقادات اما عراقچی 
دستاوردهای سفر اخیر خود به چهار 
کشور دخیل در منازعه قره باغ را مثبت 
ارزیابی کرده و حتی روز گذشــته در 
توئیتر خود با اشــاره به رایزنی هایش 
در مسکو نوشــت که »ایران و روسیه 
رویکردهای مشــترکی در خصوص 

مناقشه قره باغ دارند.«
روسیه نیز طبیعتا مانند گذشته باید 
حامی ارمنستان باشد اما اگر اینطور که 
عراقچی می گوید رویکرد مشترکی با 
ایران داشته باشــد، می تواند به عنوان 
یک قدرت بــزرگ، کمکی برای ایران 
باشد تا سیاســت خود را در حمایت از 

آذربایجان به نتیجه برساند. 
در ســفرهای چهارگانه عراقچی، 
باکو و ایروان نیز هر یک جداگانه سفر 
عراقچی را پرثمر خوانده، ایران را کشور 
دوست و برادر دانسته و تاکید کرده اند 
که طرح ایران را با حساســیت دنبال 

خواهند کرد. 
اما آنچه در این میان مهم اســت، 
این است که ایران اگر این مناقشه را به 
حال خود رها کند، نتیجه نهایی ممکن 
است به نزدیکی بیش از پیش اسرائیل 
به مرزهای ایــران و تضعیف ایران در 
منطقه بینجامد؛ از این رو تحلیلگران 
تاکید می کنند که موضوع قره باغ اتفاقا 
دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی را 

می طلبد.

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

ایرانوچرخشسیاستدرمناقشهقرهباغ

خبر

عضو مجمع روحانیون مبارز جزییات جلســات اخیر این 
مجمع در خصوص انتخابات و همچنین تشکیل کمیته انتخاباتی 

این تشکل سیاسی اصالح طلب را تشریح کرد.
محمدعلی ابطحی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص آخرین 
فعالیت های مجمع روحانیون مبارز، روند جلسات و تصمیم گیری 
آن ها در خصوص انتخابات، گفت: مسئله انتخابات از چند جلسه 
قبل مطرح بود، البته نه به صورت جاری که اکنون بحث آن وجود 
دارد و یا موضوع بحث هم شرکت در انتخابات یا معرفی کاندیدا 
باشد، بلکه بیشتر از همه حساسیتی نسبت به اصل انتخاب کردن 
و حقوق مدنی مردم و تحقق جمهوریت بود که اعضا احساس 

می کردند جمهوریت نظام دچار یک آفت شدید شده است.
ابطحی افزود: مجموعه دیدگاه ها این بود که این مسئله در 
طول این ایام دچار خلل شده و بخش جمهوریت دچار آسیب 

فراوان شده، لذا الزم است که مجمع روحانیون مبارز به عنوان 
یک مجموعه فعال در عرصه سیاست دیدگاه خود را نسبت به 
اصل انتخاب کردن، انتخابات، قدرت انتخابات و توجه به مردم 

را بازتاب داده و دنبال کند.
عضو مجمع روحانیون مبارز با اشاره به بیانیه اخیر موسوی 
خوئینی ها، بیان داشت: بعد از انتشــار بیانیه آیت اهلل موسوی 
خوئینی ها اگرچــه آن بیانیه، بیانیه مجمع نبــود اما یک خیز 
جدیدی این مسئله گرفت و موضوع در جلسات مجمع روحانیون 
که خود آقای خوئینی ها هم در آن حضور داشــتند، به صورت 
جدی تری مطرح شد و اکنون چند جلسه است که در مورد این 

موضوع صحبت می شود.
وی با اشــاره به ناامیدی در میان اعضای مجمع روحانیون، 
گفت: اگرچه در همان جلسه هم مطرح شد که این امیدواری به 

یک تغییر در روش حاکمیت به چشم نمی خورد اما می توانستیم 
این پیش فرض را کنار بگذاریم و بگوییم که می توان برای احقاق 
حقوق مردم و زمینه سازی برای حضور مردم فعال بود تا ببینیم 
که این تصویری که ما اکنون داریم همچنان درست است و یا خیر. 
به عبارت دیگر باید بسنجیم و ببینیم که مزه انتخابات مجلس 
یازدهم به مذاق حاکمیت خوش آمده اســت و برای آینده هم 

می خواهد همین گونه ادامه دهد یا خیر؟
ابطحی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل اصلی افزایش مشارکت 
در انتخابات این است که مردم احساس کنند که شرکت و حضور 
آن ها در انتخابات موثر است، اظهار کرد: به همین دلیل قرار شد که 
کمیته ای در مجمع روحانیون مبارز تشکیل شود تا در این کمیته 
بحث ها درخصوص اینکه ما چگونه می توانیم موانع مشارکت فعال 
خودمان و جامعه را از سر راه برداریم بحث و بررسی صورت گیرد.

این فعال سیاسی اصالح طلب در پایان بیان داشت: همه 
عوامل در اختیار ما نیســت، بخش مهم این مسئله در دست 
حاکمیت است و باید ببینیم که چقدر از این حضور استقبال 
خواهد شد. این مسیری است که باید طی کنیم تا بعد از آن 
مشخص شــود که در انتخابات آینده چه شیوه و مسیری را 
باید در پیش بگیریم و چه راهکارهایی باید برای ادامه مسیر 

در نظر گرفته شود.

ابطحی تشریح کرد؛

جزئیات جلسه اخیر مجمع روحانیون مبارز درباره انتخابات ۱۴۰۰
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انگلیس سفیر ایران در لندن را 
احضار کرد

وزارت خارجه انگلیس از احضار سفیر ایران در 
لندن به این وزارت خانه خبر داد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از رویترز، وزارت خارجه انگلیس اعالم کرده 
که روز پنج شنبه حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در این کشور را در پی انتشار برخی اخبار 
مبنی بر فراخوانده شدن نازنین زاغری، زندانی امنیتی 
به دادگاه، احضار کرده است. بنا بر این بیانیه، مقامات 
انگلیسی نگرانی عمیق خود را با بعیدی نژاد ابراز کرده 

و خواستار پایان دادن به حبس زاغری شدند.
    

پمپئو حمالت انصاراهلل و ارتش یمن 
به عربستان را به ایران مرتبط کرد

وزیر امور خارجه آمریکا حمالت روز گذشــته 
انصاراهلل و ارتش یمن به عربستان را به ایران مرتبط 
کرد. مایک پمپئو تاکید کرد: ایاالت متحده از ایران 
می خواهد که دیگر برخالف قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل تسلیحات به حوثی ها قاچاق 
نکند و کمک به اقدامات ستیزه جویانه حوثی ها علیه 
یمن و همسایگانش از جمله عربستان سعودی را 

متوقف کند.
    

صفحه فرانسوی زبان اینستاگرام 
سایت رهبر انقالب مسدود شد

صفحه اینستاگرام، حساب رسمی پایگاه اطالع 
رسانی رهبر انقالب اســالمی به زبان فرانسوی را 
مسدود کرده است. رهبر انقالب چهارشنبه شب، در 
پیامی کوتاه به جوانان فرانسه که از طریق شبکه های 
اجتماعی منتشر شــد، از آنان خواستند از رئیس 
جمهور خود سوال کنند که چرا از اهانت به پیامبر خدا 
حمایت می کند و آن را آزادی بیان می شمارد ولی 
تردید در هولوکاست در آنجا جرم است و اگر کسی 

چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود. 
    

به دلیل نقض تحریم های پتروشیمی صورت گرفت؛
 تحریم های تازه علیه 
اشخاص و شرکت ها

وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم هایی 
جدید علیه اشــخاص و نهادهای ایرانی خبر داد، 
تحریم هایی که به اذعان کارشناســان غربی دیگر 
چندان تاثیــر اقتصادی و مالی بــرای ایران ندارد. 
حســین فیروزی آرانی )ارتباط با بازرگانی کاالی 
باختر(، امیرحســین بحرینی )ارتباط با شرکت 
پلیمر آریا ساسول(، مرتضی مصطفی منیر )ارتباط با 
شرکت کشتیرانی و نفتکش استریت شیپ بروکر(، 
رمضان اوالدی )ارتباط با شرکت پتروشیمی کیوان( 
و لین نا وی )ارتباط با شرکت Binrin( و 11 شرکت 

و نهاد اقتصادی، در لیست این تحریم ها هستند. 
    

درخواست ویژه مجلسی ها از 
محمدجواد ظریف

تسنیم نوشــت: ابوالفضل عمویی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره اظهارات اخیر مکرون 
رئیس جمهور فرانســه در اهانت به ساحت قدسی 
پیامبر گرامی اسالمی حضرت محمد)ص(، گفت: 
پس از بحث و بررسی ها اعضای کمیسیون نامه ای 
را به وزارت امور خارجه واصل داشتند و در آن نامه 
خواسته شد که دستگاه دیپلماسی واکنش جدی 

به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه نشان دهد.
    

دهنوی:
»قالیباف« در مجلس قرنطینه است

سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در حساب کاربری خود در توئیتر، 
نوشت: بابت هماهنگی سوال از وزرا در صحن مجلس 
طی هفته های آتی، با محمدباقر قالیباف مکالمه 
داشتم. وی با بیان اینکه او به دلیل ابتالء به کرونا در 
قرنطینه است، اما نه در خانه خودش بلکه در »خانه 
ملت«، تاکید کرد: از اول وقت پیگیر مشکالت مردم 
است تا ذره ای از امور به تعویق نیفتد. دهنوی در پایان 
مطلب خود آورده است: البته ترسوها حق ندارند اسم 

عقالنیت را بیاورند.
    

امیر حیدری:
 خطری شمالغرب کشور را 

تهدید نمی کند
امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی 
زمینی ارتــش در بازدید از مناطق مــرزی جلفا و 
خداآفرین آذربایجان شرقی، با اشاره به درگیری های 
نظامی دو کشور ارمنستان و آذربایجان تاکید کرد: 
نیروهای جــان برکف ارتش در راســتای عمل به 
وظایف ذاتی خود در نقاطی از مرزهای شمالغرب 
کشور اســتقرار پیدا کرده اند و هدف اصلی از این 
اقدام، حفاظت از حریم هایی است که خطوط قرمز 

ما تعریف شده است. 

حمایت از آذربایجان، 
سیاست ایران در سطوح 
باالی حاکمیت است. اما 
حال سوال اینجاست که 

دستگاه دیپلماسی ایران تا 
چه حد می تواند در این میان 
اثرگذار باشد و حمایت خود 

را به نتیجه رساند

وحید جالل زاده: وزارت 
امور خارجه با تعلل و تأخیر 

خود باعث شده که عماًل، 
نیروهای تروریستی و رژیم 
غاصب صهیونیستی خود را 

به منازعه قره باغ و در کنار 
مرزهای ایران برسانند

دولت آمریکا اعالم کرد، محموله 1.1 میلیون 
بشــکه بنزین چهار کشــتی توقیفی ایران به 
فروش رســیده و عواید حاصل از فروش آن به 
خانواده هــای قربانیان تروریســم اختصاص 

خواهد یافت.
دولت آمریکا مرداد ماه ســال جاری اعالم 
کرد محمولــه بنزین چهار نفتکــش ایران را 
که عازم ونزوئال بود، توقیف کرده اســت. این 
محموله ها با نفتکش هایــی که در کنترل یک 
شرکت یونانی بود حمل می شد. سپس آمریکا 
محموله بنزیــن آنها را بــا دو نفتکش بزرگتر 

 حمل و به پایانه های نفتــی خود منتقل کرد.
مقام های آمریکایی می گوینــد این محموله 
بنزین به فروش رفته اســت و عواید حاصل از 

آن به خانواده قربانیان اختصاص خواهد یافت.
مایکل شــروین، کفیل دادستانی منطقه 
واشینگتن دی سی گفته است، برآوردها این 
است که در حدود 40 میلیون دالر از فروش این 
محموله ها به دست خواهد آمد که بخش اعظم 
آن به صندوق تروریسم اختصاص خواهد یافت.

به نقل از آشوســیتدپرس، الیــوت آبرامز، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئال، هم 

در این زمینه گفت که پول حاصل از فروش این 
محموله ها اکنون در مسیری به مراتب بهتری 
از آنچــه حکومت های ایران یــا ونزوئال تصور 
می کردند، هزینه خواهد شد، چرا که برای کمک 
به قربانیان تروریسم و نه عامالن چنین اقداماتی، 

هزینه خواهد شد.
شهریور ماه سال جاری چهار شرکت اماراتی 

و عمانی مدعی شــدند کــه محموله ها به این 
شرکت ها فروخته شده بود و قرار بود به تاجران 

پرویی و کلمبیایی تحویل داده شود.
این چهار شرکت شامل سیتی انرژی و مبین 
اینترنشــنال امارات، عمان فیول، سهار فیول 
عمان، علیه توقیف نفتکش ها به یک دادگاه در 
آمریکا شــکایت کردند و به همین خاطر روند 

تخلیه محموله ها برای هفته ها معطل ماند.
مقامات جمهوری اســالمی بالفاصله بعد 
از توقیــف محموله ها مدعی شــدند که این 
محموله ها متعلق به ایران نیست، اما بیژن نامدار 
زنگنه وزیر نفت ایران روز 2۷ مرداد تأیید کرد که 
این محموله ها متعلق به ایران بوده اما به  صورت 
فوب به ونزوئال فروخته و تحویل شده بود و پول 

آن نیز تسویه شده است.

پیش از این گزارش شــده بــود که یکی از 
نفتکش های حامل بنزیــن توقیفی ایران که 
با پرچم ســنگاپور حرکت می کرد، ۵۵۷ هزار 
بشکه محموله خود را به بندر نیویورک تخلیه 

کرده است.
ونزوئال بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد اما 
کمبود سرمایه گذاری، فساد و تحریم های آمریکا 
باعث شده است که هم تولید روزانه نفت آن از سه 
میلیون بشکه به حدود 340 هزار بشکه برسد و 
هم بخش اعظمی از پاالیشگاه هایش کهنه و از 

رده خارج شوند.
ایــران اخیرا چندین نفتکش ســوخت به 
ونزوئال فرستاده است. در بهار سال جاری ایران با 
پنج نفتکش در مجموع 1.۵ میلیون بشکه بنزین 

تحویل ونزوئال داده بود.

ادعای تازه واشنگتن؛

آمریکا محموله بنزین ایران را فروخت!


