
واکنش مرندی به اظهارات 
تهدیدآمیز زلنسکی علیه ایران

سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران 
در مذاکرات هسته ای در صفحه توییترش در واکنش 
به یک خبر شبکه بی بی سی مبنی بر این که »کی یف 
درباره حمایت از روســیه به ایران هشدار می دهد«، 
نوشــت: »اوکراین در صورت هر گونه اقدام خصمانه 
از جانب کی یف، با پیامدهای بسیار بزرگ تری مواجه 
خواهد شد.« واکنش مرندی در پی این مطرح می شود 
که به نوشته بی بی ســی، ولودیمیر زلنسکی، رییس 
جمهور اوکراین »به ایران درباره حمایت از روســیه 
هشــدار داده و گفت که این کار نتیجه عکس خواهد 

داشت.«
    

بورل: 
اوضاع درباره برجام 

به درستی پیش نمی رود
جوزپ بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا در توئیتی نوشــت: »در مونســتر، گفت وگوی 
مهمی درباره ایران داشتیم. اعتراضات در پی کشته 
شدن مهســا امینی ادامه دارد. شجاعت زنان ایران را 
که در خط مقدم اعتراضات مســالمت آمیز هستند، 
تحســین می کنیم. من این پیام را به شــکل بسیار 
شفاف به حســین امیرعبداللهیان همتای خود در 
تماس چهارشنبه گذشته منتقل کردم..« او سپس به 
مذاکرات احیای برجام اشاره کرد و افزود: »در خصوص 
برجام، اوضاع به درستی پیش نمی رود. مواضع بین 
طرف ها هنوز به هم نزدیک نشــده است. ایران باید با 
آژانس بین المللی اتمی به شکلی سازنده تعامل کند.«

    
آلمان: 

در پی بسته جدید 
تحریم علیه ایران هستیم 

سخنگوی دولت آلمان گفت: »در حال کار بر روی 
اعمال بسته جدید تحریم ها علیه ایران هستیم.« این 
مقام آلمانی افزود: »اتحادیه اروپــا باید درباره اینکه 
سپاه پاسداران را تحریم می کند یا خیر تصمیم گیری 
کند.« اظهارات وی پس از آن مطرح شده که نشریه 
آلمانی »اشپیگل« روز شــنبه اعالم کرد یک بسته 
تحریمی شامل ۳۱ مورد پیشنهادی، روز دوم نوامبر 
)چهارشنبه( توسط برلین و هشت عضو دیگر اتحادیه 
اروپا با ادعای پاســخگو قرار دادن عوامل سرکوب در 

ایران تهیه شده است.
    

گفت وگوی امارات و انگلیس 
درباره برجام

به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، محمد بن زاید، 
رئیس دولت امارات در حاشیه نشست تغییرات آب 
وهوایی موسوم به »کوپ ۲۷« که در شهر شرم الشیخ 
مصر برگزار شد با ریشی سوناک، نخست وزیر جدید 
انگلیس دیدار و رایزنی کرد. دو طــرف در این دیدار 
در خصوص امنیت منطقه ای بــه ویژه اوضاع ایران و 
مذاکرات احیای توافق هسته ای رایزنی کردند. ریشی 
سوناک و بن زاید در خصوص تداوم همکاری مشترک 
میان انگلیس و کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فــارس در زمینه دفاع و امنیــت و تجارت نیز 

رایزنی کردند.
    

معاون جوانان وزیر ورزش:
مشت آخر را زده و وارث جهان می شویم!

وحیــد یامین پور معــاون جوانــان وزیر ورزش 
گفت: علت اصلی اعتراضات اخیر اقتصادی نیســت. 
تحلیل های جزیی ما را از اصل ماجــرا دور می کند. 
وضعیت ما مثل دو بوکســوری اســت که در دو راند 
همدیگر را زده و خسته شده اند؛ حاال در راند آخر چه 
کسی است که مشت آخر را بزند؟ وی افزود: با اروپایی 
مواجه ایم که در آستانه فروپاشی است؛ قیمت سوخت 
در فرانسه ۲۲ برابر شــده است. صنایع بزرگ در اروپا 
بخاطر کمبود انرژی در حال تعطیلی است. ما مشت 

آخر را به آمریکا می زنیم و وارث جهان خواهیم شد!
    

امیرآبادی فراهانی: 
مقایسه حجاب با کاپیتوالسیون 

منصفانه نیست
احمد امیرآبــادی فراهانی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس در نشســت گفت وگوی دانشجویی دانشگاه 
شــریف گفت: اگر در این مجلس هــم قانونی مانند 
کاپیتوالسیون تصویب شد، حتما مقابلش بایستید، اما 
مقایسه حجاب با کاپیتوالسیون منصفانه نیست. قانون 
حجاب هم در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب 
شده اســت. وی در بخش دیگری از اظهارات خود با 
اشاره به بزرگنمایی برخی موارد به قصد سیاه نمایی، 
اظهار کرد که عدد 9۲ هــزار میلیارد در پرونده فوالد 
اختالس نبوده بلکه ۵۷ هزار میلیارد تومان دســتور 
وزیر بود که فوالد مبارکه تخفیف بدهد به ایران خودرو 

و سایپا تا خودرو گران نشود. 
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هاشمی رفسنجانی در خاطرات 
خود مربوط به اوایل دهه ۷0 شمسی، 
از آذربایجان ضعیفی می گوید که در 
جنگ با ارمنستان عاجز شده، تمنای 
کمک از ایران دارد و حتی پیشنهاد 
می دهــد کــه ایــران، جمهوری 

آذربایجان را اداره کند!
او در خاطراتش نوشــته اســت: 
»پیشــنهاد مشــخص با اصرار این 
اســت که ما در جنگ بــه نفع آنها 
شــرکت کنیم. صریحا می گویند ما 
همه آذربایجان را در اختیار شــما 
می گذاریــم و آماده ایــم جمهوری 
اســالمی در آذربایجان تشــکیل 

شود.«
آذربایجان امــروز امــا از آنچه 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود 
توصیف کرده، بســیار متفاوت شده 
است. در کنار حمایت های ترکیه و 
روسیه دست به کشورگشایی زده، 
بر قره باغ مسلط شــده، روابط خود 
با اسرائیل را به ســطح بسیار باالیی 
رسانده و حســن همجواری ایران را 

نیز زیر سوال می برد.

  واکنش های ایران؛ از هشدار
 روی ارس تا لحن مالیم امام جمعه 
ایــران امــا همچون همیشــه 
می کوشــد از تندی بــا آذربایجان 
بپرهیزد؛ به ویژه که با وجود انبوهی از 
چالش های سیاست خارجی از برجام 
و تحریم گرفته تا موقعیت ایران در 
میان کشورهای حوزه خلیج فارس، 
شرایط به گونه ای است که حتی یک 
دشــمن هم برای ایران زیاد است؛ 
مخصوصا که این دشمن بخواهد از 

منطقه قفقاز باشد. 
در جهــت همین تــالش برای 
پرهیز از منازعه با آذربایجان، آیت اهلل 
حســن عاملی، امام جمعه اردبیل 
در خطبه های نمــاز جمعه دو هفته 

پیش گفــت: »در خصــوص مانور 
سپاه و ارتش در شمال کشور در مرز 
آذربایجان چند کلمه الزم اســت به 
ملت بزرگ کشور آذربایجان عرض 
کنم با شروع این مانور سیل آسا هجوم 
به کشور ما در رسانه ها و روزنامه های 
آذربایجان شروع شد و هنوز هم ادامه 
دارد؛ ملــت آذربایجــان توجه کند 
این مانور تهدید آذربایجان نیســت 
اظهار قــدرت در برابــر آذربایجان 
نیست قصد ورود به خاک آذربایجان 
نیســت مانور، مانور تدافعی است نه 

تهاجمی.«
از فحــوای کالم او دلجویــی 
و  ن  یجــا با ر ذ آ ز جمهــوری  ا
اطمینان بخشی به آن بابت رزمایشی 
که سپاه اخیرا در ارس برگزار کرده، 

برمی آید. 
نماینده ولی فقیــه در اردبیل در 
این دلجویی پیشــتر رفتــه و ادامه 
داده: »ایران هیچ وقت نگفته ارمنی 
ناموس ماســت یا ارمنی خط قرمز 
ماســت؛ خط قرمز ما قره باغ است و 
هیچ کس مثل من در این تریبون از 
تمامیت ارضی قره باغ و لزوم عودت 
قره باغ به آذربایجان صحبت نکرده 
است. من بارها گفتم راه چاره جنگ 
است نه گروه مینسک و نه مذاکره، 
جنگ هم اتفاق افتــاد و الحمداهلل 

قره باغ آزاد شد.«

 صدای تنش از باکو
باکو اما طی هفته های اخیر نشان 
داده که برنامه اش برای منطقه قفقاز 
به قره باغ ختم نمی شود و در گام دوم 
در پی اشغال جنوب ارمنستان و مرز 
مشــترک آن با ایران است؛ اقدامی 
که منجر به تغییرات ژئوپلتیکی در 
منطقه قفقاز جنوبــی و حذف یک 
همسایه ایران شــده و تبعات بسیار 
منفی سیاسی و اقتصادی برای ایران 

خواهد داشت. 
محمــد جمشــیدی، معــاون 

سیاســی دفتر رئیس جمهوری در 
واکنش بــه همین تصمیــم باکو، 
هفته گذشته در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »جمهوری اسالمی ایران از 
آزادسازی سرزمین های اسالمی و 
بازگشت آنها به جمهوری آذربایجان 
حمایت کرد. اینک که آزادســازی 
محقــق شــده، هرگونــه تصرف 
ســرزمین های دیگر، اشــغالگرانه 

است.«
رزمایش ســپاه روی ارس نیز در 
امتداد همین هشدارها به باکو بود. 
از جمهوری آذربایجان اما صداهایی 
مملو از خصومت با ایــران به گوش 
می رســد. »ســیاوش نوروزوف«، 
رئیس کمیته امور منطقه ای پارلمان 
جمهوری آذربایجان اوایل ماه جاری 
با حمله تنــدی به رزمایش ســپاه 
روی ارس، گفت که »اقدامات اخیر 
ایران علیه جمهــوری آذربایجان را 
نمی توان روابط حســن همجواری 

تلقی کرد.«
او درباره حساسیت ایران نسبت 
به تغییر مرزهای تاریخی نیز گفته 
بود: »امروز، ایــران اظهارتی درباره 
این که مرزهــا را نمی تــوان تغییر 
داد، بیــان می کند. ما دربــاره مرز 
ارمنستان و )جمهوری( آذربایجان 
حرف می زنیــم. )جمهوری های( 
ارمنســتان و آذربایجان بر اســاس 
نقشه برخی دوران ها تصمیم گیری 

خواهند کرد و مرزهای بین دو کشور 
منطبق با آن تعیین خواهد شد. این 
چه ربطی به یک کشور ثالث از جمله 
ایران دارد که در این مسائل مداخله 

می کند؟«
اظهارات این نماینــده پارلمان 
آذربایجان در حالی اســت که ایران 
از طریق همین مــرز 40 کیلومتری 
با ارمنستان که اکنون از سوی باکو 
تهدید می شــود، به قفقاز جنوبی و 
گرجستان دسترسی دارد و با از بین 
رفتن این مرز، این دسترسی نیز قطع 

خواهد شد. 

 مسئله نخجوان
اصرار جمهوری آذربایجان برای 
تصرف استان ســیونیک به عنوان 
تنها استان ارمنی هم مرز با ایران اما 
به بهانه متصل شــدن به نخجوان و 
یکپارچه سازی جمهوری آذربایجان 

است. 
نخجوان، از اراضی شــمال ارس 
است که به همراه چند منطقه دیگر 
پس از جنگ های ایران و روسیه در 
دوره قاجار طی عهدنامه ترکمانچای 
از ایران جدا شــد و اکنــون یکی از 
برون بوم های )سرزمینی متعلق به 
یک کشــور که در خاک یک یا چند 
کشــور دیگر قــرار دارد( جمهوری 
آذربایجان است که ارتباط زمینی با 

این کشور ندارد.
آذربایجــان می خواهد با تصرف 
اراضی جنوبی ارمنستان و به دنبال 
آن اتصال به نخجوان، این جمهوری 
را یکپارچه کند. عــالوه بر علی اف، 
اردوغان در آنکارا نیــز به دنبال این 

اتصال است. 
به دلیل وابســتگی و پیوستگی 
تاریخی نخجوان بــه ایران، همواره 
گروه هایــی بوده اند که خواســتار 
بازگشــت این منطقه به سرزمین 
مادری شده اند؛ موضوعی که ایران در 
سیاست رسمی خود همواره با تاکید 

بر اصل احترام به حاکمیت دولت ها 
آن را رد کرده  است.

اکنون که ایــران مخالفت خود 
با تغییــرات ژئوپلیتیکــی در قفقاز 
جنوبی را اعالم کرده، برخی با طرح 
ادعای قصد ایران برای دست اندازی 
بر نخجوان، انگشت اتهام را به سوی 
تهران گرفته اند. رسانه های جمهوری 
آذربایجان پس از برگزاری رزمایش 
سپاه روی ارس نوشــتند که سپاه 
ایران می خواهد نخجوان را گرفته و 

ضمیمه خاک خود کند.
رســانه العربیه نیــز همان زمان 
نوشت که سپاه پاسداران ایران مدعی 
وجود جنبشی مردمی در نخجوان 
برای پیوستن به ایران شده و خواستار 
کمک های مردمی و نظامی در همین 

جهت هم شده است. 
این دســت اخبار غیررسمی که 
شــواهدی نیز بر اثبات آنهــا ارائه 
نمی شــود، بیش از هر چیز تالشی 
برای به پا کــردن آتش میان تهران 
و باکو به نظر می رســند. در همین 
ارتباط نامه ای نیز دو روز پیش توسط 
یک فعال رسانه ای در فضای مجازی 
منتشر شد که بر اساس آن ادعا شده 
بود شــهروندان نخجوان با نوشتن 
این نامه به مقامــات ایران خواهان 
بازگشــت خاک ایــن جمهوری به 

ایران شده اند. 
برخی اشــکاالت در نامه موجب 
شد که بسیاری آن را یک نامه جعلی 
تلقی کنند. ضمــن آنکه هیچ تایید 
یا اظهارنظر رسمی در مورد آن نیز 
صورت نگرفــت. اما به هــر ترتیب 
می تــوان آن را در زمــره سلســله 
اقداماتی که به دنبال باال بردن تب 
خصومت میان دو کشور است، آورد.    

 دو گزارش از دو نهاد اطالعاتی 
در دو کشور همسایه

گذشــته از اختالفاتــی که در 
خصــوص مرزهای منطقــه قفقاز 
میان تهــران و باکو بــروز کرده، در 
حوزه امنیتی نیز دو کشور در سطح 
قابل مالحظه ای از تنش هســتند. 
ســرویس امنیت دولتی آذربایجان 
چند روز پیش طی گزارشی ادعا کرد 
که یک گروه مســلح تحت کنترل 
جمهوری اسالمی ایران را بازداشت 

کرده است.
این گــزارش ادعــا می کرد که 
بازداشــتی ها عضو گروه »جنبش 
وحدت مســلمانان« هســتند که 
توســط ســرویس اطالعاتی ایران 
تامین مالی می شوند، آموزش های 
مذهبــی رادیــکال و آموزش های 
نظامی در ایران و ســوریه دیده اند و 
قصد ضربه زدن به امنیت ملی باکو 

را داشته اند. 
سرویس امنیت ملی آذربایجان 
در ادامه ادعاهای خود اضافه کرده 
بود که یکــی از متهمــان در حال 
ارتــکاب عمل تروریســتی در یک 

کشور دیگر بازداشت شد. 
تنها چند روز پس از این گزارش، 
روز گذشــته وزارت اطالعــات 
ایــران طی اطالعیــه ای اعالم کرد 
که هماهنگ کننــده اصلی جنایت 
تروریستی اخیر در حرم شاهچراغ 
تابعیت جمهوری آذربایجان را دارد. 

در ایــن اطــــالعیه آمــده 
اســت: »عنصــر اصلــی هدایت و 
هماهنگ کننده ی عملیات در داخل 
کشور، تبعه ی جمهوری آذربایجان 
بوده کــه از فــرودگاه بین المللی 
حیدرعلی اف در باکــو پرواز و از مرز 
هوایی فرودگاه امــام خمینی )ره( 
وارد کشور شده است. این فرد پس 
از رســیدن به تهران خبــر حضور 
خود را به عنصر هماهنگ کننده در 
جمهوری آذربایجــان اعالم نمود. 
بالفاصله از طریق ســرپل عملیاتی 
داعش در افغانســتان با شبکه اتباع 
خارجی داعش نیــز ارتباط گرفته 
و حضور خود در تهــران را به اطالع 

آن ها رسانده است.«
این دســت گزارش ها بــا توجه 
به نزدیکی جمهــوری آذربایجان 
و اسرائیل حساســیت بیشتری نیز 
پیدا می کنند. جمهوری آذربایجان 
جزو اولین کشورهای مسلمان است 
که اســرائیل را به رسمیت شناخت 
و شواهد بســیاری از همکاری های 
سیاسی، نظامی و امنیتی دو کشور 
علیه ایران وجــود دارد تا جایی که 
بســیاری از تحلیلگران جمهوری 
آذربایجان را میدان نبرد اسرائیل با 

ایران می دانند. 
۱۳ ســال پیش شــبکه خبری 
ای.ان.ان در جریان ســفر شیمون 
پرز به جمهوری آذربایجان با تاکید 
بر شکســت ایران برای جلوگیری 
از این ســفر، نوشــت: »اســرائیل 
شبکه های جاسوسی قدرتمندی را 
در آذربایجان سازماندهی کرده و در 
تالش است، بتواند عمدتا اطالعاتی 
را از راه شــنود از مرز آذربایجان با 
ایران به دســت آورد.« دو کشــور 
همچنین سه سال پیش توافقنامه 
ایجاد یک سیستم اطالعاتی ملی را 

امضا کردند. 
این نزدیکی نظامــی و امنیتی 
میان اســرائیل و آذربایجان که به 
دنبال دکتریــن پیرامونی تل آویو 
شــکل گرفته و با بازگشت بنیامین 
نتانیاهو به صحنه قدرت در اسرائیل 
تشدید نیز خواهد شد، گره اختالفات 
ایران و آذربایجان بر ســر تغییرات 
مــرزی در قفقاز جنوبی را بیشــتر 
خواهد کرد و بعید نیســت منطقه 
قفقــاز را نیز از همســایه ای باثبات 
برای تهران بــه محل جدیدی برای 
دردسرهای سیاست خارجی ایران 

تبدیل کند.

نامه ای مرموز از نخجوان و یک تروریست تبعه آذربایجان در شاهچراغ؛

کار تهران- باکو به کجا خواهد کشید؟
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

تنها چند روز پس از 
گزارش سرویس امنیت 

ملی آذربایجان مبنی 
بر بازداشت یک گروه 
منتسب به جمهوری 
اسالمی، روز گذشته 

وزارت اطالعات ایران طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که 

هماهنگ کننده اصلی 
جنایت تروریستی اخیر 

در حرم شاهچراغ تابعیت 
 جمهوری آذربایجان 

را دارد

اکنون که ایران مخالفت 
خود با تغییرات ژئوپلیتیکی 

در قفقاز جنوبی را اعالم 
کرده، برخی مقامات 
در آذربایجان با طرح 

ادعای قصد ایران برای 
دست اندازی بر نخجوان، 
انگشت اتهام را به سوی 

تهران گرفته اند

سفیر پیشین کشورمان در روسیه گفت: باید دید در موضوع ورود به جنگ 
اوکراین آیا ما منفعتی را برای خودمان تصور کرده ایم و قرار است عایدی برای 
ما داشته باشد که بتوانیم فروش تسلیحات به روسیه را توجیه کنیم؟ در غیر این 
صورت به نظر می رسد ما مغلوب یک عملیات فریب از جانب روسیه شده باشیم 

که به نظر من به هیچ عنوان تامین کننده منافع ملی ما نیست.
نعمت اهلل ایزدی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص تهدیدهایی که در جریان 
جنگ اوکراین متوجه ایران شــده، افزود: این موضــوع تبعات دیگری غیر از 
تبعات جنگ دارد که می توان به مواضع طرفین برنامه هسته ای اشاره کرد که 

موضوعی غیر مرتبط با جنگ را متوجه این بحران کرده اند.
وی افزود: جنگ اوکراین ارتباطی با برجام نداشــت اما وقتی این توافق و 
مذاکرات مرتبط با آن به موضوع فروش پهپادها به روسیه گره می خورد، منافع 
ملی ما را هدف قرار داده که باید در این مساله از مقامات روسیه طلبکار باشیم 

که ما را در جنگ اوکراین دخیل کرده اند. 

این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که دلیل کتمان واقعیت فروش 
پهپاد به روســیه و حضور این پهپادها در جنگ اوکراین از ســوی دســتگاه 
دیپلماســی ایران چه بود، اظهار کرد: چرای این ســوال را بنده اطالع ندارم 
که بخواهم پاسخ بدهم اما می توانم بگویم که هماهنگی میدان و دیپلماسی 
صرفا یک عنوان است؛ دیپلماسی جای خود را دارد و میدان هم به تعبیری که 
دوستان به کار می برند اگر وجود داشــته باشد، جای خود را دارد؛ لزوما وقتی 
دولت هماهنگ است، ناقض مسئولیت هایش در صحنه بین الملل نیست. تنها 
نکته این است در زمان یکدست شــدن باید با هم هماهنگ باشند اما شواهد 

نشان می دهد این هماهنگی صورت نگرفته است.
ایزدی در پاسخ به این ســوال که ایران در حالی به طور آگاهانه یا ناآگاهانه 
وارد بحران اوکراین شده و تبعاتی را نیز متحمل شده که معاون نخست وزیر 
روسیه در رابطه با توسعه همکاری هســته ای با ایران سخن از رعایت قوانین 
بین المللی می زند، امروز نگاه و رویکرد مسکو به تهران چیست، تصریح کرد: 

هر کشوری اعم از روســیه چه در سیاســت داخلی و چه سیاست خارجی، 
منافع ملی خود را بــر هر موضوع دیگری اولویت می دهد، در نتیجه اشــتباه 
است که ما فکر کنیم این کشــور منافع ملی خود را فدای منافع دیگران کند. 
در موضوع حمله بــه اوکراین نیــز علی رغم تعریف جهانــی از نقض قوانین 
 بین المللی روســیه بر اســاس تحلیلی، آن را در جهت تامیــن منافع خود 

دانسته است.

ایزدی:

به نظر می رسد مغلوب عملیات فریب مسکو شده باشیم

گفت وگو


