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 باغمخاطرات مناقشه قره           روز حرف▼

های نظامی میان آذربایجان و گیری درگیریبا توجه به اوج
 اهمیت و ضرورت دارد: زیرارمنستان، توجه به نکات 

سال است که میان دو 93 باغ بیش ازمناقشه بر سر قره ـ8

 8331جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریان است و از سال 
بس برقرار شد، در تمام این مدت ن این دو کشور آتشکه میا

سیاست مبنایی جمهوری اسالمی ایران حمایت از مذاکرات 

مستقیم جمهوری آذربایجان و ارمنستان و اعالم آمادگی برای 
در رویدادهای اخیر نیز مسیر دیپلماسی  .گری بوده استمیانجی

شخص ایران ل میبه دال ایران بر همین اساس فعالیت کرده است.

باغ و رعایت آمیز مناقشه قرهبه معنای واقعی کلمه از حل مسالمت
رو بر خالف برد، از اینتمامیت ارضی کشورها در منطقه نفع می

ای، در پی آن است تا ری از بازیگران داخلی و فرامنطقهبسیا
چرا که وجود  ؛مناقشه در فرآیند مذاکره و حل و فصل قرار گیرد

نی در نزدیکی مرزهای شمالی ایران، شرایط یک کانون ناام
های رقبا و دشمنان ایران اسالمی فراهم مساعدی را برای دخالت

فرانسه( سه دهه است  روسیه، مریکا،آگروه مینسک )ـ 9کند. می

اند این مشکل را حل کنند و ناکارآمدی اند یا نخواستهکه نتوانسته

محوریت این گروه در اند و ضرورتی بر تداوم خود را نشان داده
برخالف برخی کشورها از جمله سران مدیریت بحران نیست. 

کنند، باغ استفاده ابزاری میکه از مناقشه قره گروه مینسک
سیاست اصولی ایران حل این مناقشه بر اساس قواعد حقوق 

الملل و احترام به تمامیت ارضی کشورهاست؛ جمهوری بین
به دنبال اداره ابزاری و مدیریت  اسالمی برخالف دیگر بازیگران،

رژیم صهیونیستی با ایجاد یک رقابت ـ 0باغ نیست. بحران قره
کاذب و هدفمند میان آذربایجان و ارمنستان برای افزایش نفوذ 
در هر دو طرف منازعه برای این رژیم جعلی و فروش تسلیحات، 
باالترین نقش را در ایجاد درگیری و دامن زدن به آن با هدف 

طی روزهای گذشته ـ 1سازی در مرزهای ایران دارد. ثباتبی
شود گرا، اخبار جعلی و هدفمند که گفته میهای قومبرخی گروه

های حامل تسلیحات نظامی روسیه از مسیر ایران ترانزیت کامیون

 به ارمنستان است، به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر
ان از ارمنستان با هدف اند که هدف آن القای حمایت ایرکرده

تحریک هموطنان آذری زبان است که چنین خبرهای جعلی 
 اساس است.کذب و بی کامالً

حلی غیر از مذاکره و توافق میان هیچ راه نکته راهبردی:

ساله  93آذربایجان و ارمنستان برای خاتمه دادن به این بحران 
ا حل قطع تداوم جنگ نه تنها مشکلی ر وجود ندارد و به طور

کند. پیشنهاد نخواهد کرد بلکه به وخامت وضعیت کمک می
ترکیه به عنوان سه  روسیه، )ایران، 0+0شود در یک ترکیب می

ارمنستان و  همسایه قفقاز با سه کشور قفقازی آذربایجان،
ارهای بس فوری، شروع مذاکرات و سازوکگرجستان( مسیر آتش

 یز غضنفری()نویسنده: عز رسیدن به توافق طراحی شود.

 

 
 
 

 

 

 

 خواهد؟يدر قفقاز چه م هيترک                           روز گزارش▼

بحران مانند ترکمنستان و  یادار یکه کشورها است یاحاکم بر منطقه قفقاز به گونه طیشرا

و  گرانیبر باز هیبحران و حل و فصل منازعه، با تک تیریدر مد ناتوانی لیبه دل جانیآذربا

 .کنندیمناسبات و اهداف خود را دنبال م یاو فرامنطقه یاهمنطق یهاقدرت

ترک  ـتشیدر نشست مرکز فهم بر یسخنان یط هیدفاع ترک ریوز ،آکار یخلوص :یزاره خبرگ

 یاز جمهور تیباغ گفت که آنکارا به حماارمنستان در قره یاشغالگر انیبر لزوم پا دأکیبا ت

 ادامه خواهد داد. جانیآذربا

با  یکیو نزد یحضور فعال در منطقه قفقاز و همکار یبرا هیعالقه ترک ییچرا :يليحلگزاره ت 

 :برشمرد گونهنیا توانیرا م جانیآذربا

اردوغان و  یخارج استیس یبخش اساس ییگراینوعثمان کردیبا رو یتوسعه عمق راهبرد ـ8

در مناقشات در  ژهیوه فعال در منطقه ب یگریداده و حضور و باز لیرا تشک هیحزب حاکم بر ترک

و  انهیگراینگاه مل کیبا  یورود به منطقه قفقاز جنوب یبرا هیترک زهیانگ ـ9 .استچارچوب  نیا

و  ژهیکه اردوغان نگاه و شدهو مذهب مشترک باعث  نید ،یهمراه است. زبان ترک زین کیدئولوژیا

به  هیترک ینگاه اقتصاد ـ0 اشد.داشته ب جانیباغ از کشور آذربارا در مسئله قره تیبا حما ختهیآم

 ـسیتفل ـباکو یتوسعه و گسترش خط لوله نفت قیخود از طر یانرژ نیمأبر ت یمنطقه قفقاز مبتن

به منطقه قفقاز  کینگاه استراتژ هیترک ـ1. استخصوص  نیدر ا جانیبا آذربا یو همکار هانیج

؛ از این رو دارد رانیو ا هیمانند روس یامنطقه گرانیدر رقابت با باز یموازنه راهبرد جادیا یبرا

 .استراست نیدر ا جانیاز آذربا هیترک تیحما لیاز دال یکی

 رسدیاست. به نظر م یالمللنیو ب یامنطقه ،یمنشأ درون یباغ دارامناقشه قره :یبندجمع 

و فصل که بر حل  یاسالم یمنازعه به جز جمهور نیدر ا ریدرگ یالمللنیو ب یامنطقه گرانیباز

 یلیها اراده و تماطرف دیگردارد،  دیکأت یگریانجیم قیهم از طر آن زیآممسالمت وهیآن به ش

نگاه  که صرفاً هیترک ژهیبه و گرانیباز نیا رسازندهیحل و فصل آن ندارند. توجه به نقش غ یبرا

مانند گروه  گرانیباز ریسا نداشتن لیدر کنار تما ،به موضوع دارد زیآممسالمت ریو غ طرفهکی

 به گر،یکدیاختالف منافع با  لیحل و فصل مناقشه به دل یو فرانسه( برا هیروس کا،ی)آمر نسکیم

 شود. دهید یگریانجیم قیحل و فصل آن از طر یبرا یاکه در کوتاه مدت نشانه رسدینظر نم

 (ی: احمد بنافسندهی)نو

 د!بو هااللهيحزب مال اقتصادی فساد اگر              ویژه خبر ▼

 از هاییبخش در» اینکه به پاسخ مهر ماه( در 3) «توقف بدون» برنامه در نقدی محمدرضا سردار

 درستی برخورد و همراهی اقتصادی فساد با مبارزان و گرانمطالبه با هااستان بسیج و سپاه

 رزهمبا فساد با بخواهید اگر شما. رفتم دادگاه فساد با مبارزه برای خودم من»: گفت «شودنمی

 اژدهای با مبارزه مثل ند،پیچمی تانپای به جا هزار از باشید، هم رفتن دادگاه آماده باید کنید،

 بگوییم شودنمی باشد، کلفت پوستت باید شویمی مبارزه وارد وقتی شما است، سر چند

 و دارد عمل آزادی بسیج باشد. نداشته کاری ما به هم کسی کنیممی کارگران حقوق از طرفداری

 حامی همیشه سپاه. نیست ،شود داده دستور باال از چیز همه که شکل این به نظامی تشکیالت

 شده محکوم و رفته دادگاه به که درشتی هایپرونده این درصد 33 پیگیری و بوده فساد با مبارزه

 هم را ما خود گاهی نرفتید؟ اینها سراغ اول روز از چرا گویندمی برخی حاال است، سپاه دست

 فساد کنند،می وپاشریخت انقالب طرفداران و هااللهیحزب همین گویندمی و کنندمی متهم

 تعقیب تحت وقتی طبیعتاً  است، انقالبی نیروهای مال اقتصادی فساد اگر هاست،این مال اقتصادی

 روندمی اینها چرا پس شوند،می پناهنده حشدالشعبی و لبنان اهللحزب به روندمی گیرندمی قرار

 «گیرند؟می عکس آمریکا جمهوررئیس با و آمریکا و کانادا

 



 

  

 اخبار ▼

 کنند؟!نظاميان کودتا نمي

 جمهوررئیس»: جمهوری معتقد استکاندیدای دوره اخیر ریاست« طباهاشمی سیدمصطفی»

 االن. بکند تواندنمی خاصی کار. است همین هم بیاید خواهدمی چه هر غیرنظامی، نظامی،

توانا  و خوب هایانسان که است مطرح خوبی خیلی عملکردی رزومه با جوان نظامی هایامن

 بزرگ هایپروژه اداره در موفقیت با مملکت اداره اما هستند؛ خودشان حیطه در و کاربلدی

. دهندمی شعار دهند،نمی برنامه. دهندمی شعار نامزدی زمان در جمهوررؤسای. دارد تفاوت

 شعار روحانی، آقای چه و خاتمی آقای چه و نژاداحمدی آقای چه کند،نمی هم فرقی

« پورحقیقت منصور»در همین زمینه  «.باشد نظامی نیست مهم کاندیدا تن لباس. دهندمی

 اشکال تنها نه جمهوریریاست انتخابات در خوشنام نظامیان از یکی حضور»: اذعان داشت

 بعضا که منفی موج»: افزود مجلس ادوار ین نمایندها« .است خوب هم خیلی بلکه ندارد،

 کنند کودتا نیست قرار نظامیان که است شرایطی در افتد،می راه به نظامی هایگزینه درباره

 بدانیم، باید ما. گذارندمی عمومی رأی معرض در را خودشان مردم به خدمت برای فقط و

 گرفتن رأی برای تالش و انتخابات در رحضو برای شانمسلم حق از را نظامیان نداریم حق

 شهید پیکر تشییع در که باشکوهی مراسم»: کرد تصریح همچنین او «.کنیم محروم مردم از

 مردم به خدمت برای را کارشان اساس نظامی هایچهره اگر داد نشان شد، انجام سلیمانی

 «.کرد خواهد قدردانی شانهایتالش از حتما جامعه بگذارند،

 باغها از سوريه به قرهل تروريستانتقا

 واکنش در خبرنگاران جمع در شنبهپنج روز روسیه خارجه وزارت سخنگوی «زاخارووا ماریا»

 نفع به نبرد برای باغقره به سوریه از جنگجویان انتقال امکان مورد در خبرنگاری پرسش به

 در اطالعات داریم. این یاراخت در را معتبر اطالعات این ما»: گفت مناقشه هایطرف از یکی

 در که ایبیانیه برای و است شده منتشر اجتماعی هایشبکه در نیز و خبری هایرسانه

 اساس بر که داریم اختیار در کافی اطالعات کردیم، منتشر مورد این در روسیه خارجه وزارت

 که نداهشد مدعی اخیر روزهای در روسیه هایرسانه برخی «.است موجود هایواقعیت

 سوریه )گروه های تروریستی حاضر در سوریه( در جنگجویان از شماری آذربایجان، جمهوری

 باغ قره در مسلحانه خوردهای و زد در افراد این و کرده منتقل کشور این به ترکیه کمک با را

 اطالعات اساس بر»: افزود باره این در ایبیانیه در روسیه خارجه وزارت. کنندمی شرکت

 اقدامات در شرکت برای لیبی و سوریه از جویانیستیزه باغ قره مناقشه منطقه در د،موجو

 «.شوندمی منتقل نظامی

 طرح انحالل الحشدالشعبي!

 با راهی هر از آمریکا که اظهار داشت سخنانی در عراقی سیاسی تحلیلگر «الساعدی محمد»

 .کندمی استفاده حالل این گروهو ان الحشدالشعبی کردن متهم برای خود پیمانانهم همکاری

 زده الحشدالشعبی بردن بین از هدف با اتهامات این که گفت المعلومه وبگاه به الساعدی

گروه  شکست با توانست 9381 سال در مقاومت نهاد این که است این هم آن دلیل و شودمی

 این در ادامه .دگیر بازپس را عراق خاک و بگذارد ناکام را آمریکا برنامه داعشتروریستی 

 ایاالت متحده نفع به عراقکشور  در الحشدالشعبی حضور که کرد تأکید عراقی تحلیلگر

 نیروهای دارد تالش راهی هر از اربیل و نیست کردستان منطقه و امارات و عربستان آمریکا،

 طرح واشنگتن، حمایت با تا بمانند باقی کردستان در خصوص به عراق در آمریکایی

 راکتی حمله به الحشدالشعبی کردن متهم الساعدی، گفته به .ببرد پیش را خود لبیطجدایی

اظهار  پایان در او .است عراق در داخلی تنش و درگیری ایجاد برای تالشی تنها اربیل، به

 طرح بتواند الکاظمی دولت که شودمی ترویج هدف این با الحشدالشعبی انحالل که داشت

 کند. پیاده عراقکشور  دررا  آمریکا

 

 کوتاه اخبار ▼

همتی، رئیس کل بانک مرکزی   /خبرهای خوش ارزی! ◄

 90میانگین وزنی نرخ ارز نیمایی به محدوده »اظهار داشت: 

هزار تومان رسیده و به تدریج اثر خود را در بازار نشان خواهد 

میلیارد دالر از تعهدات ارزی ایفا نشده  8صادرکنندگان  داد.

در مورد دالیل افزایش  ه اقتصاد کشور آوردند.خود را به چرخ

 «های اخیر، به موقع توضیح خواهم داد.نرخ ارز در هفته

نسبت ساله را به مجلس  5قاليباف: ناکارآمدی  ◄

در مجلس هرگز » رئیس مجلس طی اظهاراتی گفت: دهند/مي

به حاشیه نخواهیم رفت و در برنامه هفتم توسعه، برنامه تحول و 

ساله را  ۷ناکارآمدی  اقتصاد کشور را اجرا خواهیم کرد. ثبات در

به مجلسی که چهار ماه است کار خود را آغاز کرده نسبت 

گویند مجلس سه ماه است آمده و قیمت دالر دو می دهند.می

مدیریت در بخش مهمی از مشکالت کشور ما سوء برابر شد.

ایم و هاستفاده از منابع است؛ مردم را از اقتصاد حذف کرد

 «کنیم؛ این وضعیت محکوم به فساد است.گری میتصدی

اویل »به گزارش  مشتری دائم برای همه نفت ايران/ ◄

ساله با چین، ایران برای  9۲با بسته شدن قرارداد  » ،«پرایس

بنابراین تهران  تمام نفت خود یک مشتری دائم خواهد داشت.

این توسعه نه  به سرعت در حال توسعه میادین نفتی خود است.

شود، بلکه میادین تنها شامل میادین اصلی در غرب کارون می

نفتی چالش برانگیزتر مثل میادین مشترک با عراق را هم در 

گیرد. چین متعهد شده تولید در میادین نفتی غرب کارون برمی

هزار بشکه در روز طی دو سال آینده افزایش  ۲33را حداقل 

 «دهد.

ها ران هر دقيقه تحت فشار قدرتگروسي: درباره اي ◄

المللی انرژی اتمی گزارش داد: مدیرکل آژانس بینهستم/ 

طی دو دهه گذشته، ایران پیگیری قابل توجهی در فعالیت »

ای ایران بسیار برنامه هسته خود نشان داده است.از ای هسته

ای است که قصد دارد پیچیده است و دارای یک نیروگاه هسته

سازی را برای آن سیسات غنیأای تحقیقاتی و تهآزمایشگاه

ای داریم. گسترش دهد. به همین دلیل ما رژیم بازرسی گسترده

تیم  بازرسی در ایران انجام دادیم. 133ما سال گذشته بیش از 

هر دقیقه و هر روز از  روز سال در آنجا حضور دارد. 0۶۲ما در 

 «کنیم.های بزرگ جهانی احساس فشار میسوی قدرت

دروغی که بین مردم رایج و (: 71احکام سياسي )سؤال  ◄

به عنوان دروغ مصلحتی مطرح است، چه حکمی دارد؟ پاسخ: 

به معنایی که نزد مردم رایج است و در واقع « دروغ مصلحتى»

است و جزء موارد مجاز محسوب  دروغ منفعتی است، حرام

له آنها شود؛ موارد جواز دروغ در اسالم مشخص است؛ از جمنمی

وجود مصلحت اهم، مثل حفظ جان مؤمن یا رفع نزاع بین دو 

 (1، گناهان کبیره، س 9ت، ج ئا. ) امام، استفتااستمسلمان م

 


