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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ایــران در میان همســایگان خود 
کوتاه تریــن مرز را با ارمنســتان دارد؛ 
مرزی حدود 48 کیلومتر. اما همین مرز 
کوتاه، ارمنستان را به یکی از همسایگان 
ایران تبدیل کرده است؛ همسایه ای آرام 
و بی حاشــیه که تقریبا می توان گفت 
ایران کم اختالف ترین مناسبات در میان 
همسایگانش را با آن دارد. حاال اما به نظر 
می رسد با وقوع تغییرات ژئوپلیتیکی 
تلخ در شــمال مرزهای ایران؛ تهران 
در آستانه از دســت دادن این همسایه 

آرام است. 
مجله فارین پالیسی چندی پیش 
در مقاله ای نوشــت که »درگیری بین 
آذربایجان و ارمنستان در بدترین زمان 
ممکن برای ایران رخ داده اســت!« رخ 
دادن این درگیــری در »بدترین زمان 
ممکن« اکنون دارد تبعات خود را نشان 
می دهد و البته دامنه تبعاتش در آینده 
از این هم بسیار گسترده تر خواهد شد. 

تحریم، کرونا، فشــارها و دعواهای 
سیاســی داخلی و اوضاع آشفته چنان 
ایران را خسته کرده که نتوانست به  رغم 
دارا بودن طوالنی ترین مرز با طرف های 
درگیر در قره باغ، حضور قدرتمندی در 

این درگیری از خود نشان دهد و چنان 
سرگرم مشغولیات دیگر بود که تازه 30 
روز پس از آغاز درگیری عباس عراقچی، 
معاون وزیر امور خارجــه را با طرحی 
تحت عنوان صلح برای طرفین درگیر، 
به چهار کشور ارمنستان، آذربایجان، 
روسیه و ترکیه فرستاد؛ اما دست خالی 
بازگشت؛ چنان دست خالی که 15 روز 
بعد دو طرف ذیل نفوذ روسیه و ترکیه به 
توافق رسیدند و حتی نامی از ایران هم به 

میان نیامد. 
خسران سنگین ایران

آنچه اکنون در ورای مرزهای شمالی 
ایران، در منطقه قفقاز جنوبی در جریان 
است، این است که طی توافق آتش بس 
میان دولــت علــی اف در آذربایجان و 
پاشینیان در ارمنســتان مقرر شد که 
نیروهای نظامی ارمنی به تدریج منطقه 
قره باغ را ترک کنند. رســانه ها گزارش 
می دهند که ســاکنان ارمنی  مناطقی 
که باید به آذربایجان واگذار شود، اکنون 
پس از آنکــه خانه های خــود را آتش 
می زنند، منطقه را خالی می کنند و به 

ارمنستان می روند. 
توافق صــورت گرفته بــه معنی 
از دســت رفتن نــوار مرزی ایــران و 
البته شــکل گیری مرز میان ترکیه و 

جمهوری آذربایجان است. تلخی این 
تغییر ژئوپلیتیک برای ایران نه صرفا از 
جهت از دست دادن یک همسایه آرام، 
بلکه بیشــتر به دلیل تبعات سیاسی و 
 اقتصادی اســت که برای ایــران دارد. 
اکنون کــه درگیــری 45 روزه باکو و 
ایروان تمام شده، تحلیلگران با هزار آه 
و افسوس از خسران ایران در این غائله 
می گویند. خبرگزاری فارس اخیرا در 
تحلیلی پیرو همین موضوع نوشته است: 
»ارمنستان شریک اقتصادی مهم ایران 
است و در کنار قرارداد تهاتر برق و گاز، از 
حضور ایران در پروژه های جاده سازی در 
نقاط مختلف این کشور منتفع می شد. 
ارمنســتان حیاتی ترین قطعه از طرح 
کریدور شــمال- جنوب برای اتصال 
خلیج فارس به دریای سیاه و کشورهای 
منطقه قفقاز و آسیای میانه است و در 
صورت تحقق رویای شوم ترکیه برای 
از بین رفتن دسترسی زمینی ایران به 
ارمنســتان، جمهوری اسالمی ایران، 
توان و مزیــت ژئوپلیتیکی خود در این 

زمینه را هم از دست خواهد داد.«
 ترکیه اردوغانی 

و   رویای خطرناکش
گذشته از ضررهای بزرگ اقتصادی، 
ترکتازی ترکیه در شــمال ایران و در 

منطقه قفقاز جنوبی، به لحاظ سیاسی 
بسیار ایران را آسیب پذیر خواهد کرد. 
تحلیلگران تاکیــد می کنند که ترکیه 
اردوغانی در امتداد رویای احیای عثمانی 
بزرگ، نفوذ خود از آفریقا و شــامات تا 
قفقاز جنوبی را گســترش داده است. 
اکنون یکی از بزرگترین نگرانی ها برای 
ایران، حضور تروریست هایی است که 
اردوغان از سوریه و لیبی به آذربایجان 
گسیل کرد و آنان اکنون در نزدیکی مرز 

ایران هستند. 
عالوه بر این، ترکیــه و آذربایجان، 
هر دو روابط خوبی با اســرائیل دارند. 
حضور اسرائیل در قفقاز جنوبی و وجود 

مستشاران اســرائیلی در آذربایجان، 
واقعیتی انکارناپذیر اســت. اسرائیل 
اکنون 40 تــا 50 درصد انــرژی خود 
را از جمهوری آذربایجــان می خرد و 
در عوض، ســالح های مختلف نظامی 
به باکو می فروشــد و اینکــه ایران در 
شــمال به طــور کامل بــا آذربایجان 
هم مرز شده اســت، به معنی نزدیکی 
 بیشتر اسرائیل به مرزهای ایران است.  
این اتفاق به ویژه از آن جهت مورد مداقه 
است که اسرائیل در جنوب نیز از طریق 
شیوخ خلیج که همسایه ایران هستند، 
خود را به نزدیکی ایران رسانده است. این 
حضور همزمان در شمال و جنوب، قطعا 

به معنی فشار دوسویه بر ایران است. 
پیوستن دو پان ترک به یکدیگر

با تغییــرات ژئوپلیتیکــی جدید، 
سرنوشــت طرح هــای مشــترک با 
ارمنســتان نیز چندان خوش نخواهد 
بود. برای مثال خط آهن ارمنســتان 
به ایران با قطع شــدن مرز دو کشور از 
میان خواهد رفت. این در حالی اســت 
که تغییرات جدید، موقعیتی دلچسب 

برای اردوغان است. 
ترکیه امســال یک خــط لوله گاز 
طبیعی را بــرای تامین انرژی نخجوان 
معرفی کرد. هفته پیش هم اعالم کرد 
که در نظر دارد از قارص ترکیه تا نخجوان 

خط آهن بکشد. 
پیش از این ها، آذربایجان از طریق 
ایران به ترکیه گاز صادر می کرد و ایران 
15 درصد آن را به عنوان سهم ترانزیت 
برمی داشــت. با کریدور تازه ای که قرار 
اســت میان آنکارا و باکو ایجاد شود، دو 
طرف دیگر احتیاجی به خاک ایران برای 

ترانزیت کاال و انرژی نخواهند داشت. 
از سوی دیگر دو کشــور که اینک 
با کنار رانــدن ارمنســتان، دارای مرز 
مشترک شــده اند، تمایالت مشترک 
پان ترکیسم نیز دارند که قدرت گرفتن 
آن در ایرانی که جمعیتــی حدود 20 
میلیون ترک زبان دارد، می تواند آغازگر 

مشکالت تازه امنیتی باشد. 
ایران تکذیب می کند

به رغم هشــدار درخصوص تمام 
این تبعات، عبــاس عراقچی، معاون 
سیاسی وزیر خارجه، از دست رفتن 
نوار مرزی ایران و ارمنستان را شایعه 
خوانده است. البته به نظر می رسد او 
نفس موضوع را منتفی ندانسته بلکه 
گفته است: »آنچه در توافق آتش بس 
قره باغ مطرح شده، ایجاد یک کریدور 
جاده ای یا به عبارت دیگر یک مسیر 
ترانزیتــی داخل خاک ارمنســتان 

از نخجوان به ســوی خــاک اصلی 
آذربایجان است که امنیت آن توسط 
روســیه تضمین خواهد شد و مسیر 

دقیق آن نیز هنوز مشخص نیست. 
او ادامه داده کــه اگر چنین چیزی 
عملی شــود که »با هزار اما و اگر همراه 
اســت«، هیچ تغییری در مسیرهای 
ترانزیتی ایران به ســمت ارمنستان یا 

آذربایجان ایجاد نخواهد کرد. 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه نیز روز گذشــته در واکنش به 
انتشار اخباری مبنی بر اینکه ایران دیگر 
مرزی با ارمنســتان ندارد، گفت: »نه 
مرزی عوض شــده و نه ایران تغییری 
خارج از مطالب اعالم شده را می پذیرد.«
کارشناســان اما تاکید می کنند 
که جاده مورد بحث می تواند منجر 
به تســهیل ارتباط میان جمهوری 
آذربایجان و ترکیه شــود؛ در حالی 
که پیش از این، ارتبــاط میان این 
دو از طریق ایــران یا بــا دور زدن 

گرجستان بوده است. 
البته اظهارات مقامات وزارت خارجه 
ایران می تواند به آن دلیل باشد که توافق 
حاصل شــده میان دولت دو کشور به 
امضای پارلمان های دو کشور نرسیده و 
ضمانت اجرای آن فقط روس ها هستند. 
حضور روســیه در مناطق مرزی نیز به 
تصویب شــورای امنیت سازمان ملل 
نرسیده و هر دو کشور می توانند هر زمان 
از این کشور درخواست کنند که منطقه 
را ترک کند؛ هرچند کــه بعید به نظر 
می رسد اما به هر حال وضعیت در قره باغ 
و ایاالت اطراف آن هنوز به ثبات نرسیده 
و شاید از این روســت که ایران تغییر را 

محتمل می داند. 
اما در این بین فارغ از اینکه نتیجه 
چه باشــد، آنچه قابل تامل اســت، 
چرایی انفعال و عملکرد ضعیف ایران 
در ماجرای قره باغ و تبعات ســنگین 

آن است. 

ایران آرام ترین همسایه خود را از دست داد؟

یک تغییر ژئوپلیتیک تلخ

خبر

معــاون اول رئیــس جمهور در واکنشــی 
غیرمســتقیم به اظهارات قالیباف، گفت: همه 
می دانند که زبان مدیران دولت برای پاسخگویی 
الکن نیســت، اما ما شرایط کشــور و مردم را در 

موضع گیری های خود لحاظ می کنیم.
اســحاق جهانگیری این سخنان را در جلسه 
اقتصاد مقاومتی اظهار کرد و افزود:  می دانیم که 
مردم در شرایط سخت کنونی از مسئوالن خود 
انتظار دارند که به فکر زندگی و معیشت آنان باشند 
نه اینکه سرگرم دعوا و مجادله با یکدیگر شوند چرا 

که این مسئله گره ای از زندگی آنان باز نمی کند.
وی دربــاره جایگزین هــای تامیــن مالی 
طرح معیشــت گفــت: تجربــه ام را می گویم؛ 
بودجــه، چوب ادب سیاســتمداران اســت، به 

 ویــژه سیاســتمدارانی کــه شــعار می دهند! 
بودجه، همــه را ادب می کند و همه را ســر خط 

می آورد.
قالیباف دیروز در خصوص موضوع سبد کاال و 
طرح تأمین کاالهای اساسی که شورای نگهبان 
ایراداتی بر آن گرفته است، گفته بود: »اکنون که 
در آستانه ارسال بودجه از سوی دولت به مجلس 
هســتیم، تالش خواهیم کرد تــا جای ممکن 
دخل وخرج ها را کنترل و درآمدهای جدید برای 

بودجه پیدا کنیم.«
رئیس مجلس ادامه داده بود: »در جهت قانونی 
کردن طرح تأمین کاالهای اساســی باید منابع 
جدیدی را به دولت جهت اجرا اعالم کنیم که به نظر 
مجلس موضوع تراکنش ها و نیز گمرک از منابعی 

است که می توان به عنوان درآمدهای جدید دولت 
برای اجرای این طرح پیشنهاد داد.«

جهانگیری در جلسه مذکور با اشاره تلویحی به 
این اظهارات قالیباف، ادامه داد: نمی توان عوارض 
گمرکی را افزایش داد و تبعات آن را در جامعه ندید.
وی با اشــاره به اهمیت بودجه ســال 1400 
کشــور، گفــت: بودجه ســال آینده کشــور و 
جهت گیری های اصلــی آن باید بــا محوریت 

سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از هفته 
آینده بحث درباره منابع و مصارف بودجه ســال 
1400 در دولت انجام خواهد شد، اظهار امیدواری 
کرد که بودجه مطابق سنوات گذشته در زمان مقرر 
در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار 

بگیرد. وی با اشاره به اینکه تحریم ها و شیوع کرونا 
فشارهای مضاعفی بر بودجه کشور در سال جاری 
وارد کرده اســت، گفت: با وجود همه سختی ها 
و دشــواری ها که بر دولت و ملت ایران گذشت با 
همتی که مدیران کشور در موضوع بودجه از خود 

نشان دادند، موفق شــدیم تاکنون از این مرحله 
عبور کنیم هرچند برخی نمی خواهند قدر این 
زحمات را بدانند و حرف هایــی را بر زبان جاری 
می کنند که جز دلســرد کردن مدیریت کشور 

ثمری ندارد.

پاسخ غیرمستقیم جهانگیری به قالیباف: 

زبان مدیران دولت برای پاسخگویی الکن نیست، اما...
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رئیس قوه قضاییه: 
 پالس های غلط به آمریکا، 

پیام ملت ایران نیست
ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضاییه در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه پالس های 
غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست، گفت: پیام 
ملت ایران پیام ضعف نیست، پیام مجاهدت در راه 
هدف اســت و ملت ایران با مجاهدت، ایستادگی 
و مقاومت دشــمن را مایوس خواهد کرد. وی در 
بخش دیگری از اظهارات خود افزود: دستگیری 
تروریست ها توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( 
و انهدام مواضع تروریست ها در غرب کشور توسط 
سپاه پاسداران نشان می دهد جرائم تروریست ها 
مشمول مرور زمان نخواهد بود و هیچ نقطه ای برای 

آن ها نقطه امن نیست.
    

کوشکی:
اصالح طلبان برای کمک گرفتن از 
آمریکایی ها احساس شرم نمی کنند

محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا در 
گفتگو با مهر با اشاره به دلخوشی جریان اصالحات 
به تیم »جو بایــدن« در آمریکا، گفت: این واقعیت 
را باید بپذیریم که جناح اصالح طلب ابایی ندارد از 
اینکه بخشی از توان خود را صرف حمایت از نیروهای 
فرامنطقه ای کند و هیچ احساس نامطلوبی هم نسبت 
به این موضوع ندارد. این جریان با خرسندی می گوید 
که تغییرات در خــارج از مرزهای ایران می تواند بر 
توانمندی های ما تاثیر بگذارد. ممکن است یک فعال 
یا جریان سیاسی از این مسئله احساس شرمساری 
کند اما جریان اصالح طلب نه تنها حس شرمساری 

ندارد، بلکه افتخار هم می کند.
    

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
دولت زیر بار تامین مالی طرح 

کاالی اساسی نمی رود
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس با بیان اینکه جلسه کمیسیون بودجه برای 
اصالح طرح تامین کاالهای اساســی بدون نتیجه 
باقی ماند، گفت: دولت زیر بــار تأمین منابع مالی 
این طرح نمی رود و شــورای نگهبان هم می گوید 
که دولت باید رســماً اعالم کند که منابع مالی این 
طرح را پذیرفته است. وی با بیان اینکه تالش داریم 
تا آلتراناتیو دیگری را برای تأمین منابع مالی طرح 
تأمین کاالهای اساسی پیدا کنیم، افزود: استنباط 
ما از رفتار دولت این است که قوه مجریه نمی خواهد 

این موضوع به نام مجلس تمام شود.
    

سفیر یمن در پاسخ به تقدیر مجلس یمن:
ایران از هیچ تالشی برای کمک 
به ملت یمن دریغ نخواهد کرد

اعضای مجلس شورای دولت نجات ملی یمن در 
دیدار با حسن ایرلو، سفیر جمهوری اسالمی ایران، با 
بیان اینکه آغاز به کار سفیر ایران در یمن به محاصره 
دیپلماتیک علیه این کشور پایان داد، از حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران تقدیر و تاکید کردند: حمایت 
ایران از فلسطین نمونه ای است که باید آن را الگو قرار 
داد. سفیر ایران در یمن نیز گفت: جمهوری اسالمی 
ایران از هیچ تالشــی برای کمک به ملت یمن در 

زمینه های مختلف دریغ نخواهد کرد.
    

معاون وزیر خارجه افغانستان: 
 نفر دوم القاعده در غزنی 

کشته شد نه تهران
میرویــس ناب، معــاون وزیر امــور خارجه 
افغانســتان درباره برخی از اخبار منتشــر شده 
درباره کشته شدن ابومحسن المصری، نفر دوم 
القاعده در تهران توسط موســاد گفت: »حسام 
عبدالرؤوف معروف به ابومحســن المصری، نفر 
دوم القاعده توسط عملیات نیروهای ویژه امنیت 
ملی افغانستان در منطقه »اندر« واقع در والیت 
غزنی کشته شد. این موضع تایید شده و رسمی 
از سوی جمهوری اسالمی افغانستان است. بعد از 
آن هم ما اثری از او ندیدیم.« گفتنی است روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز مدعی شــده که مرد 
شــماره دو القاعده و بیوه پســر بن الدن سه ماه 
پیش در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران 

اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شده اند. 
    

موسوی و رهنورد کرونا گرفتند
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به بیماری 
کرونا مبتال شدند. یکی از افراد نزدیک به خانواده 
میرحسین موسوی با تایید این خبر گفت: در پی 
بروز عالیم، از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
تست کوئید 1۹ گرفته شد که نتیجه هر دو آنها 
مثبت اعالم شد. وی افزود: وضعیت عمومی هر 
دوی آنها خوب بوده و مراقبت هــای الزم از آنها 

صورت می گیرد.

حضور اسرائیل در قفقاز 
جنوبی و آذربایجان 

انکارناپذیر است؛ اکنون 
هم مرزی کامل ایران با 

آذربایجان از آن جهت مورد 
مداقه است که اسرائیل در 
جنوب نیز از طریق شیوخ 

خلیج که همسایه ایران 
هستند، خود را به نزدیکی 

ایران رسانده است

اکنون که درگیری 45 روزه 
باکو و ایروان تمام شده، 
تحلیلگران با هزار آه و 

افسوس از خسران ایران در 
این غائله می گویند. توافق 

صورت گرفته به معنی از 
دست رفتن نوار مرزی 

ایران و البته شکل گیری 
مرز میان ترکیه و جمهوری 

آذربایجان است

دبیر کل مجمع جهانــی بیداری اســالمی گفت: مردم 
آذربایجان خودشان می توانند کشورشان را آزاد کنند و حضور 
تروریست های وهابی در شمال مرزهای ایران ناکام خواهد ماند.

علی اکبر والیتی در وبینار جهانی پیروان اهل بیت)ع(، با 
اشاره به موضوع »بررسی دیدگاه های مقام معظم رهبری در 
خصوص  قره باغ«، افزود: کشور ایران با آذربایجان، ارمنستان 

و بخشــی از خاک آذربایجان در نخجوان مرز مشترک دارد و 
هیچ کشوری در منطقه نیســت که چنین ویژگی ای داشته 
باشد، بنابراین منطقی است ایران به عنوان همسایه آذربایجان 

و ارمنستان به موضوع به صورت جدی بپردازد و ورود کند.
وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: رهبر معظم انقالب 
اسالمی در این خصوص تاکید فرمودند که بخش اشغال شده 
آذربایجان باید به این کشــور بازگردانده شود و بازگشت این 
منطقه را به جمهوری آذربایجان که موفقیت بزرگی اســت، 
تبریک می گوییم ضمن آن که معظم له تأکید کردند مرزهای 
بین المللی نباید خدشه دار شود و معتقد هستند ریشه همه 

درگیری ها گسست ایجاد شده در مرزهای بین المللی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. عــالوه بر این معتقدیم امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران بدون امنیت و آرامش کشورهای 

همسایه امکان پذیر نخواهد بود.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: 
شهرهای اشغال شده باید آزاد می شــد و مردم آذربایجان 
این کار را انجام دادند و به آن هــا تبریک می گوییم، زیرا ما 
با جمهوری آذربایجان ارتباط برادرانه، دوســتانه، تاریخی 

و فرهنگی داریم.
والیتی افزود: حضور تعدادی از تروریســت های وهابی 

و تکفیری در میان آذری هایی که همــواره محب و مدافع 
حرم اهل بیت)ع( هستند معنا ندارد و سابقه بسیار بدی در 
این زمینه دارند و لذا مردم آذربایجان خودشان می توانند 
کشورشــان را آزاد کنند و حضور تروریست های وهابی در 

شمال مرزهای ایران ناکام خواهد ماند.
وی با بیان اینکه امنیت منطقه ضرورتی انکارناپذیر است 
افزود: فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص 
قفقاز فصل الخطاب مواضع جمهوری اسالمی ایران در این 
منطقه و اصول راهبردی اســت و باید فرمایشات ایشان به 

 طور کامل عملی شود.

والیتی:

تروریست های وهابی در شمال مرزهای ایران ناکام خواهند ماند


