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ادامه از صفحه 3

بدل دیپلماتیک
مجموعه ایــن تالش های قطر گویای آن اســت کــه دوحه با 
نزدیک شــدن به زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در این 
کشــور هر تالشــی برای تعدیل تنش و اختالفات را در دستور کار 
خود دارد، چه تالش بــرای احیای برجام و چه احیای روابط ایران 
و عربســتان ســعودی؛ چرا که قطر تمام اعتبار و آبروی سیاسی و 
اقتصادی خود را روی میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ گذاشــته اســت؛ 
بنابرایــن هر گونــه فضــای آشــفته در منطقه می توانــد تمام این 
سرمایه گذاری های کالن دوحه را تحت الشعاع قرار دهد. از این نظر 
قطر در ماه های اخیر جدی ترین بازیگر برای احیای برجام به شمار 
می رود. حتی در زمان حضور رئیســی در نیویــورک نیز تالش های 
میانجی گرانه قطری ها در مقر ســازمان ملل ادامه داشــت. البته 
ناگفته نماند دوحه با میانجیگری در اختالفات تهران – واشــنگتن 
و حتی احیای روابط ایران و عربســتان می تواند به وزن دیپلماتیک 

خود در سطح منطقه و جهان بیفزاید.
در مقابل نگاه دوحه، ایران از همان ابتدا تأکید کرده اســت که 
تالش هــای دیپلماتیک برای آزاد کردن زندانیان دو کشــور (ایران و 
آمریکا) هیــچ ارتباطی به مذاکرات احیای برجــام ندارد. با وجود 
ایــن گفته مقامات دولت رئیســی مبنی بر نبــود ارتباط بین این دو 
مقوله باید پرســید کــه آیا دو حوزه مذاکرات با وجود اســتقالل از 
همدیگر بر یکدیگر اثرگذار نیســتند؟ آیا موفقیت در مذاکرات برای 
آزاد کردن زندانیان دوتابعتی و آزادشــدن اموال بلوکه شــده ایران 
نمی تواند اثری مثبت، هرچند حداقلــی بر مذاکرات احیای برجام 

داشته باشد؟
ایران   و   بازی  هوشمندانه

درست در شرایطی که دولت بایدن در آستانه انتخابات کنست 
در ســرزمین های اشــغالی و نیز انتخابات میان دوره ای کنگره ترمز 
مذاکرات با ایران را کشــیده و بــه موازاتش هم در هفته های اخیر 
مرتب در حال گسترش دایره تحریم ها علیه تهران است، جمهوری 
اســالمی با اقدامش برای آزادکردن نمازی ها عمال فضا را به نفع 
خود تغییر داد؛ چرا که این گونه استنباط خواهد شد که ایران بازیگر 
مخل مذاکرات نبوده است؛ یعنی به دنبال تأکید بر ادعای آمادگی 
تهران برای مذاکرات هسته ای، اقدام عملی در آزاد کردن نمازی ها 
می تواند به تالش ها در زمینه ترســیم چهره ای مذاکره گریز یا حتی 
مذاکره ناپذیــر از ایران پایان دهد یا این تالش ها را کم اثر کند. ضمنا 
 آنکه نباید فراموش کرد که با آزادکردن نمازی ها، تهران توانســت 
فضــای کنونی مذاکــرات را از وخیم تر شــدن دور کند و حداقل در 

فضای فعلی فریز و ثابت کند.
البتــه در این بیــن تداوم سیاســت دولــت بایدن بــرای اعمال 
تحریم هــای بیشــتر می تواند قدری محاســبات تهــران را به هم 
بریــزد؛ هرچند به باور برخــی از مقامات دولت ســیزدهم اعمال 
تحریم از ســوی آمریکا عمال بی فایده خواهد بود؛ کما اینکه مشاور 
تیم مذاکره کننده هســته ای معتقد اســت که آمریکا در حال حاضر 
سیاست فشــار حداکثری را علیه ایران اعمال کرده است؛ بنابراین 

وضع تحریم های جدید بی معنی خواهد بود.
محمد مرندی، مشــاور رســانه ای تیم مذاکره کننده هســته ای 
کشورمان، در گفت وگویی با شبکه راشاتودی و در پاسخ به سؤالی 
درباره تحریم های جدید آمریکا علیه صادرات ایران و اینکه آیا این 
نشــان دهنده یک شــکاف جدید در روابط تهران و واشنگتن است، 
گفت: «ایاالت متحده سیاست فشار حداکثری را علیه ایران اعمال 
کرده اســت و در واقــع رئیس جمهور بایدن در حــال دنبال کردن 
سیاســت های دونالد ترامپ است. او تالش می کند فشار اقتصادی 
را تــا حد امکان افزایــش دهد؛ چیزی که به عموم مردم آســیب 

می زند».
مرندی ادامه داد: «این سیاست آمریکاست و ایران به تحریم ها 
عادت کرده اســت؛ بنابرایــن تحریم های جدید بی معنی هســتند. 
ایــن تحریم ها هیچ تأثیری بر صــادرات ایرانی ها ندارند؛ اما آمریکا 
تمام تالش خود را برای خفه کردن ایران به کار می گیرد. این کشور 
رسانه های فارسی زبان متعددی در اختیار دارد و به همراه متحدان 
اروپایی و عربستان سعودی پول زیادی را علیه ایران هزینه می کنند 
و در هفته های گذشــته آشکارا از مردم ایران می خواهند که دست 

به خشونت زده و به افسران پلیس حمله کنند».
او همچنین تصریح کرد: «این رسانه ها نیز اغلب در لندن مستقر 
هســتند. ارتش سایبری آنها در آلبانی، فلسطین و عربستان به  طور 
فعــال از افراد خود می خواهند که به مردم خشــونت و چگونگی 
ســاخت کوکتل مولوتف را آموزش دهند. آنها مردم را به خشونت 
دعوت می کنند؛ بنابراین این کشــورها و آمریکا باید هزینه این کارها 

را پرداخت کنند».
حــال باید دید کــه اقــدام تهــران در آزادی نمازی ها چگونه 
می تواند در یک محاسبه هوشمندانه به تغییر معادالت بینجامد؟
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 بنام   مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه کسب  فرزند 
مصطفی شماره پروانه  ۲۵۰/۲۴۹۷شماره مسلسل 
۵۰۸۷۴۹۷ جدید ۲۹۶۳ قدیم  مربوط به اتحادیه 
 صنف درودگران و مبل سازان تهران مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی   فرزند حسن 
به شماره شناسنامه ۹۴۵ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

ناپیوسته رشته برق قدرت صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ابهر با شماره ۲۸۹۲۰۷۰۲۰۴۸   مفقود گردیده  است و فاقد 

اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد ابهر به نشانی ابهر بلوار دانشجو ارسال نماید.

پیامد و  راه چاره  سندروم پرونده های باز
جریان ارتباطات از باال به پایین، آمرانه و غیرگفت وگویی اســت؛ درحالی که نســل نوی ایرانی، نســلی خودبنیاد، غیرایدئولوژیک و دارای ارزش ها و سبک زندگی نسل 

ناشی از بهره مندی منابع جامعه پذیری و هویتی متنوع و متکثر و نو است که با دست پر و نگاه به آینده، ارزش های تک پایه ای، و سنت محور را به چالش می کشد.
نســل نوی اجتماعی ایرانی، اهل مدارا، همکاری و گفت وگو اســت. نسلی است که به صورت شفاف و منطقی سبک زندگی و ارزش های انسانی خود را بیان می کند. 
اگر دیده و شــنیده نشــود، اعتراض می کند . حکمرانی باید آنها را ببیند و بشنود. برخورد غیرگفت وگویی و آمرانه دولت با ارزش ها و هنجارهای نسل های جدید در حوزه 
باورها و هنجارها و ســبک زندگی، به جای اســتفاده از تعامل و مدارا، منجر به تعمیق شــکاف های اجتماعی، قطبی شدن بیشتر جامعه و تعمیق شکاف دولت-ملت و 
آسیب پذیری سرمایه اجتماعی و تعمیق بحران و تدوام سندروم پرونده های باز می شود. اگر دولت ظرفیت و توان پذیرش و گفت وگو با حامالن ارزش های نو را از دست 

دهد و سعی کند با به کارگیری قوه قهریه به دنبال حل یک مسئله اجتماعی باشد، دست به خودزنی می زند و بحران را تشدید و تعمیق می کند.
نســل حکمرانی به جای تقابل با ارزش ها و ســبک زندگی نسل های اجتماعی نو، باید با پذیرش زیست جهان آنها و گفت وگوی بین نسلی، در ساختن آینده مشترک به 
آنها کمک کند.  راه مواجهه صحیح و آینده نگرانه حکمرانی با مســائل اجتماعی، قهر و  بســتن اینترنت و رسانه های اجتماعی یعنی بستن بستر کنشگری، تعامل، زندگی 
و خلق ارزش و کســب وکار آنان نیســت. بستن به انباشت خشم می انجامد، نه حل شدن و بستن پرونده مسئله. به جای قهر و  قبض، از رسانه های اجتماعی برای شنیدن 
جامعه اســتفاده کنید. راه حل مسئله های اجتماعی، قهر نیســت؛ بلکه سیاست ورزی و گفت وگو است. جامعه را بشنوید و وارد گفت وگو شوید تا از سندروم پرونده های 

باز نجات پیدا کنید.
* استادیار ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 مشاور حقوقی کابینه اسرائیل، در تصمیمی که گامی عملی 
در راســتای هموار کردن مســیر امضای توافق نامــه مرزبندی 
دریایی بین اســرائیل و لبنان به شــمار مــی رود، تصمیم گیری 
دربــاره امضای توافق نامــه تعیین مرزهای دریایــی با لبنان را 
به کابینه امنیتی اســرائیل واگذار کرد و بــا اتخاذ این تصمیم، 
دادخواســت های ارائه شــده انجمن های راســت گرا به دیوان 
عالی اسرائیل مبنی بر جلوگیری از امضای توافق نامه با بیروت 

قبل از برگزاری همه پرسی را ملغی کرد.
به دنبــال اتخاذ این تصمیم از ســوی گالی باهــاراف میارا، 
یائیر الپید، نخست وزیر اســرائیل، کابینه امنیتی را به جلسه ای 
فراخواند تا درباره شــروط توافق و چگونگی حرکت به ســوی 

امضای آن بحث و گفت وگو کنند.
در عین حال  پیشرفت چشمگیر مذاکرات انجام شده از طرف 
«آموس هوخشــتاین» میانجی آمریکایی  که ممکن است طی 
یــک هفته به امضــای توافق نامه تعیین مرزهــای دریایی بین 
اسرائیل و لبنان منجر شود، نشان می دهد تالش های واشنگتن 
و تل آویو برای رسیدن به این هدف در چند روز گذشته به شدت 

افزایش یافته است.
در حالی که هیئت اســرائیلی به ریاســت ایال هوالتا، مشاور 
امنیت ملی اســرائیل، در واشنگتن سرگرم مذاکره درباره تعیین 
مرزهای دریایی با لبنان اســت، یک منبــع آگاه در گفت وگو با 
ایندیپندنــت تأیید کرد کــه دو طرف به مراحل نهایی شــروط 
مندرج در توافق نامه رســیده اند و این امر مقام های تل آویو را 
بر آن داشــت تا برای غلبه بر موانعی که کار آغاز استخراج گاز 
از میدان هــای گازی در دریای مدیترانــه را به تأخیر می اندازد، 
گام های ســریع تری بردارنــد. مقام های ذی ربــط به زودی کار 
بررســی خطوط لوله گاز در سکوی استخراج میدان «کاریش» 
را آغاز می کنند تا اطمینان حاصل کنند که تل آویو استخراج گاز 
را بدون مشکل تراشی «به نفع اسرائیل و لبنان» ادامه می دهد. 
منبع آگاه یادشــده افزود کــه این گام ها با توجه به پیشــرفت 
چشــمگیری که در مذاکرات به دســت آمده اســت، برداشته 

می شود.

د رهمین حال یک مقام اسرائیلی گفت بررسی خطوط لوله 
ممکن است هفته ها طول بکشد و این امر به مذاکرات با لبنان 
مهلت می دهد و دو طرف مذاکره کننده در این مدت می توانند 
اطمینان پیدا  کنند که به محض امضای توافق نامه، اســتخراج 

از میدان گازی کاریش آغاز می شود.
از ســوی دیگــر و در بحبوحــه خوش بینی تل آویــو درباره 
پیشــرفت در امضای توافق نامه با بیروت، احزاب راســت گرای 
اســرائیل با هشــدار مبنی بر اینکه «امنیت اســرائیل در خطر 
است» دست به اقدام هایی زده اند که هدف از آن جلوگیری از 
امضای توافق نامه با لبنان است. احزاب راست گرای اسرائیل با 
بهره گیری از این موضوع در تبلیغات انتخاباتی، از یک ســو، در 
تالش برای تضعیف یائیر الپید بودند و از ســوی دیگر، او را به 

تسلیم شدن در برابر حزب اهللا لبنان متهم می کنند.
در پــی این تحرکات که ممکن اســت در صورت پیوســتن 
اکثریت بــه آن، به جلوگیری از امضای توافق نامه در کنســت 
(پارلمان اسرائیل) منجر شــود، مشاور حقوقی کابینه اسرائیل 
تصمیم گرفت موافقت نامه را برای رأی گیری به کنســت ارائه 
نکند و زمانی که توافق نامه امضا شــد یک نسخه از آن را تنها 
با هدف اطالع رســانی به کنست ارســال کند. با این حال، برخی 
معتقدنــد که برای جلوگیری از پیامدهای منفی امضای توافق 
مرزهای دریایی بر محبوبیت یائیر الپید، بعید اســت که زمینه 
دســتیابی به توافق نهایی قبل از اجــرای انتخابات اول نوامبر 

آینده فراهم شود.
از ســوی دیگر، حامیان امضای ایــن توافق نامه، کارزاری را 
بــرای حمایــت از انعقــاد توافق نامه تعیین مرزهــای دریایی 
بــا لبنان راه انــدازی کرده اند کــه وضعیت فعلــی را به دلیل 
تهدیدهایــی که احتمــال حمله بــه میــدان گازی کاریش را 
افزایش می دهــد، نگران کننده می داند. بر اســاس گزارش ها، 
در صــورت وقوع حملــه به میــدان گازی کاریش، اســرائیل 
نه تنها از لحــاظ اقتصادی  بلکه از لحاظ نظامــی نیز به  دلیل 
آمادگی نداشــتن ارتش برای مقابله با سناریوهای احتمالی، با 
تهدید بزرگی روبه رو خواهد شــد. افزون بــر اینکه در صورت 

وقوع جنگ و شــلیک موشک به سمت تل آویو و سایر شهرها، 
ارتش اســرائیل آمادگی الزم برای مقابله با موشک ها را ندارد. 
به گفته اسرائیلی ها، امضای این توافق نامه به توزیع سود مورد 
انتظار از ذخایر گازی که در منطقه دریایی مورد مناقشــه واقع 
شده اســت، کمک خواهد کرد. منطقه مورد مناقشه مثلثی را 
به مســاحت ۵۳۰ کیلومتر مربع در ناحیه مرزی بین اسرائیل و 
لبنان تشــکیل می دهد که هر دو منطقه آن را بخشی از قلمرو 

خود می دانند.
بر اســاس گزارش هایی کــه پیش از آخریــن دور مذاکرات 
منتشــر شد، قرار اســت برای تعیین میزان سودی که هر طرف 
از میدان های گازی در منطقه مورد مناقشه به دست می آورد، 
طــرف ثالثی که مورد پذیــرش همه طرف ها باشــد، به عنوان 
میانجی تعیین شــود تا مسئولیت نظارت و کنترل انتقال پول و 

گاز مربوط به هر کدام از طرفین را بر عهده داشته باشد.
  نخست وزیر اســرائیل روز گذشته در نخســتین روز کاری از 
طرح ایاالت متحده آمریکا بــرای حل اختالف مرزی دریایی با 

لبنان بر سر میدان مشترک گازی در مدیترانه استقبال کرد.
پس از کشــف منابع عظیم گاز در شرق دریای مدیترانه در 
ســال های اخیر، اختالف مرزی و ارضی دریایی میان اســرائیل 
و لبنــان بار دیگر باال گرفت. اســرائیل و لبنان به صورت نظری 
همچنــان در وضعیت جنگ قرار دارند و پیمان صلح میان دو 

طرف امضا نشده است.
به گفته مقام های تل آویو و بیروت، پیشــنهاد ایاالت متحده 
آمریکا روز شــنبه به هر دو طرف ارائه شد. یائیر الپید می گوید 

این پیش نویس پیش از تصویب، مورد بررســی دقیق کابینه و 
کارشناســان قرار خواهد گرفت. با این حال نخست وزیر اسرائیل 
طرح واشــنگتن را برای حل اختالف مرزی، اقتصاد اسرائیل و 
تقویت امنیت در منطقه، مفید ارزیابی کرد. در ماه های گذشته 
و هم زمــان با باالگرفتن اختالف میان اســرائیل و لبنان بر ســر 
حق اســتحصال گاز طبیعی از میــدان کاریش، حزب اهللا لبنان 
به اســرائیل هشــدار داد در صــورت آغاز بهره بــرداری بدون 
در نظر گرفتن منافع لبنــان، با واکنش نظامی این جریان مواجه 

خواهند شد.
یائیر الپید در جریان جلســه کابینه همچنین اعالم کرد «ما 
مشــکلی با توســعه برنامه های اســتخراج گاز لبنان، به شرط 
آنکه ســهم اسرائیل حفظ شود، نداریم. چنین روندی می تواند 
باعــث کاهش وابســتگی لبنان بــه ایران و کمترشــدن نفوذ 

حزب اهللا  شود».
با اینکه لبنان هنوز رســما دربــاره طرح آمریکا اظهارنظری 
نکرده است اما به نظر می رسد این طرح دست کم تا حد زیادی 

نظر مثبت مقام های ارشد دو طرف را هم جلب کرده است.
در همیــن حال، نبیه بری، رئیــس مجلس لبنان از جنبش 
شــیعه امل می گوید پروژه آمریکا دســت کم در اصول، منافع 
لبنان را در نظر گرفته اســت. لبنان از سال ۲۰۱۹ وارد یک دوره 
بحران بی ســابقه اقتصادی شده است. تالش ها برای اخذ وام 
از نهادهای مالی جهانی با توجه به وضعیت آشــفته سیاسی 
این کشور و فســاد و ناکارآمدی گســترده تاکنون بدون نتیجه 

مانده است.

با میانجیگری واشنگتن صورت می گیرد

لبنان و اسرائیل 
در آستانه توافق گازي

 حاصل دو روز درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان ۱۷۰ کشته است که 
خشونت  آمیزترین درگیری از زمان آتش  بس دو سال پیش به حساب می آید. چند هفته 
پیش، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان و الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، 
مصمم به پیشــبرد روند صلح بین دو همســایه، زیر نظر اتحادیه اروپا در بروکســل با 
یکدیگــر دیدار کردند. اما با وجود پایان «جنگ ۴۴ روزه» و واگذاری بســیاری از مناطق 
تحت اختیار ارمنســتان، مناقشــه حول حاکمیت کامل بر قره باغ کوهستانی همچنان 
پابرجاســت. تشدید تنش اخیر گواه بر این است که جمهوری آذربایجان از دیپلماسی 
خصومــت به عنوان گزینه راهبردی برای گرفتن امتیاز از ارمنســتان پیروی می کند. در 
این خصوص، مناقشــه مرتبط با موضوع منطقه تحــت محاصره جدایی  طلبان یعنی 
کریدور موســوم به زنگزور است که باید منطقه نخجوان تحت حاکمیت آذربایجان را 
از طریق جنوب ارمنســتان به بقیه جمهوری آذربایجان متصل کند. این پروژه از نوامبر 
۲۰۲۰ به  عنوان یکی از اصلی ترین مناقشــات بین دو کشور باقی مانده است. در واقع، 
ارمنســتان طبق توافق آتش بس باید اجازه دهد این مســیر ترافیکی باز شــود و برای 
تضمیــن امنیت آن، باکو مرتب ایروان را در این رابطه بــه عدم انجام تعهدات متهم 
می کند. این کریدور هم از لحاظ مســیر و هم از لحاظ وضعیت حقوقی حائز اهمیت 
است. در اواخر ماه آگوست، ارمنستان مسیر جایگزینی را پیشنهاد کرد که در مجاورت 
ســرزمین های آذربایجانی مانند کلباجار و گوبدلی قــرار دارد؛ اما آذربایجان خواهان 

مســیری اســت که نخجوان را به شــهر زنگالن در امتداد مرزهای جنوبی ارمنستان 
متصل می کند و ایروان قاطعانه از این خواسته سر باز می زند.

وضعیت این جاده سؤال برانگیز است. بر اساس توافق آتش بس، خطوط ارتباطی 
جدید باید تحت کنترل مرزبانان روســیه به عنوان نیــروی حافظ صلح در منطقه قرار 
بگیرند. عالوه بر این، جمهوری آذربایجان از اتباع خود می خواهد بدون عبور از گمرک 
از خاک ارمنستان عبور کنند؛ بنابراین ارمنستان عمدا به دنبال جداسازی پروژه جاده از 
پروژه راه آهن اســت که مسیر پیشنهادی آذربایجان را دنبال می کند تا به این طریق به 
باکو اجازه تأسیس کریدوری مشــابه الچین را که ارمنستان را در قره باغ کوهستانی از 

طریق آذربایجان متصل می کند، ندهد.
کریدور زنگزور از لحاظ استراتژی برای کشور آذربایجان در اولویت قرار دارد. الهام 
علــی اف پیش از این تهدید کرده بود اگر مذاکرات با ارمنســتان خواســته های ارضی 
را بــرآورده نکند، مناطقی را که از کریدور عبــور می کنند، به زور ضمیمه خواهد کرد؛ 
درحالی که نیکول پاشــینیان وعده داد ارمنستان هرگز اجازه نخواهد داد تا آذربایجان 
از طریق خاک خود کریدوری داشته باشــد، زیرا این به معنای از دست دادن حاکمیت 

بر منطقه خواهد بود.
ایروان واهمه دارد که به طور قانونی کنترل مرز جنوبی خود را از دســت بدهد. این 
مرز از حمایت کشــور متحد و قدرتمند ایران نیز برخوردار اســت. عالوه بر این، تهران 
با توجه به اهمیت تجارت دوجانبه با کشــور همسایه و ارتباط زمینی برای رسیدن به 
قفقاز و اروپا از پروژه کریدور زنگزور اســتقبال می کند. ایران همچنین از محاصره شدن 
توسط آذربایجان و ترکیه بیم دارد، زیرا ائتالف دو کشور با آرمان مشترک پان ترکیستی، 
تهدید مستقیمی برای انسجام ارضی ایران محسوب می شود. این واقعیت که ایران به 
صراحت از پروژه کریدور انتقاد کرده، می تواند به ارمنســتان اعتبار بیشتری در مقابله 
با آذربایجان ببخشــد. با  این حال، موضع نخســت وزیر ارمنستان مبهم است؛ چراکه با 

وجود خشم شــدید مردم ارمنستان، پاشینیان به امید خاتمه بخشیدن به درگیری های 
قدیمی، اعطای حاکمیت کامل بر قره باغ کوهســتانی بــه آذربایجان را در نظر گرفته 

است.
روســیه یکی دیگر از قدرت های بزرگ درگیر است که نقشــی دوجانبه در منطقه 
دارد. کرملین همواره عالقه خاصی به باز کردن کانال های ارتباطی به ســمت ترکیه از 
طریق قفقاز نشــان داده است؛ خصوصا در حال حاضر که محورهای اروپایی به روی 
روسیه بسته شــده اند. اما روسیه همچنان یک نیروی میانجی و حافظ صلح و ضامن 
آتش بس میان آذربایجان و ارمنســتان است. این واقعیت که حمالت اخیر آذربایجان 
در زمان ضعف نظامی بزرگ روسیه رخ می دهد، می تواند برای روسیه انگیزه ای برای 
تقویت تفاهم بین دو کشــور متخاصم باشــد تا از این طریق جبهه جنگ دیگری را در 
نزدیکی خود دامن نزند؛ حتی اگر این موضوع به معنای به تعویق انداختن دستیابی به 

اهداف اقتصادی در منطقه باشد.
در داخل آذربایجان درباره خصومت های جدید اتفاق نظر وجود ندارد. درحالی که 
«جنگ ۴۴ روزه» در سال ۲۰۲۰ مورد استقبال گسترده افکار عمومی و مخالفان سیاسی 
آذری قــرار گرفت، حمالت اخیر هیــچ اتفاق نظری ایجاد نکرد. تلفات انســانی برای 
ارتش آذربایجان ســنگین بود و «مفید بودن» استراتژی آنها بیش از پیش مورد بحث 
قرار گرفت، زیرا هیچ گونه فایده ارضی و دیپلماتیک به همراه نداشت. مخالفان جنگ 
در آذربایجان از این واهمه دارند که تشدید خشونت های جدید به طور جدی به تعادل 
کشــور آسیب برســاند؛ به خصوص که حمایت بین المللی احتماال ناچیز خواهد بود. 
درحالی که اردوغان برای مبارزات دشــوار انتخاباتی آماده می شــود، احتماال با توجه 
به زمینــه اقتصادی فاجعه بار، تمایلی به حمایت از یک درگیری جدید ندارد. باکو نیز 
بدون برخورداری از حمایت آنکارا نتوانســته شــاهکار ۲۰۲۰ را تکرار کند و به همین 

دلیل گرفتار یک خطای استراتژیک جدی شده است.

جمهوری آذربایجان و  ارمنستان به مسیر  جنگ بازگشت 

ادامه از صفحه اول

اردوان امیراصالنی


