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روی موج کوتاه

ترکیه به کشیدن دیوار در مرز ایران بسنده نکرد؛

برج و باروهای هوشمند همسایه ترک

محبوبه ولی

 ،2021سال تغییر چهره منطقه ،به
ویژه در اطراف ایران است؛ از نزاع قرهباغ
میان آذربایجان و ارمنستان در شمال
گرفته تا قدرتگرفتن طالبان در شرق،
معادالت در حوزه پیرامونــی ایران را
تغییردادهاند.
تغییر دیگر که دســت کم از جهت
فیزیکیبسیاربزرگاست،درمرزترکیه
اســت .چند ماه پیش خبری از ترکیه
رسید که ماهیت آن برای غرور بسیاری
از ایرانیان برخورنده بود؛ تصمیم دولت
اردوغان برای کشــیدن دیــوار میان
کشورشباایران.
فارغ از اینکه ابعاد و دالیل سیاسی
چنینتصمیمیچیست،آنترکشهای
خدشهبهغرورملیایرانیانبهبهارستان
هم رســید و محمود احمدیبیغش،
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلس بــه تندی بــه این
دیوارکشیتاخت.
او با بیان اینکــه «هوسبازیهای
اردوغــان در مرزهــای شــمال غرب
تمامشدنی نیست ،گفت« :در جریان
برخی حصارکشــیها ،تعرضهایی
به مرزهای ما میشــود که وزرای امور
خارجه و کشــور باید در این خصوص
اقدامکنند».
احمدیبیغش همچنین از رد پای
اردوغان در حمایــت از طالبان گفت و

بعد هم خطاب به او اظهار کرد« :آقای
اردوغــان! ایران ،مکزیک نیســت و تو
هم رئیسجمهور آمریکای جنایتکار
نیستی».
بیش از یک ماه از این اظهارات تند
درمجلسمیگذردونهتنهااردوغانبه
سرعتایندیوارمرزیراپیشمیبردو
صدای اعتراضی هم از هیچ جانبی بلند
نشده ،بلکه خبرگزاری آناتولی ترکیه
دیروزازاقدامیتازهدرمرزایرانوترکیه
خبر داد .این رسانه ترک گزارش داد که
ترکیه عالوه بر ســاخت دیوار بتنی در
امتداد مرزهای مشترک خود با ایران،
مشغولساختبرجهایهوشمندبرای
جلوگیری از مهاجرتهای غیرقانونی و
قاچاقکاالست .بهگزارشآناتولیدیوار
و برجها از استان وان که بیشترین مرز
با ایران را دارد تا استان حکاری امتداد
یافتهوتاکنون 130کیلومترگودالحفر
و دیوار مرزی به طول هفت کیلومتر نیز
تکمیلشدهاست.
مهاجرانودیواریکه
بهسرعتباالمیرود
محمد امین بیلمز ،فرماندار استان
واندرهمینگزارشگفتهاستکهصد
و ســه برج الکترو نوری در امتداد مرز با
ایران ساخته شــده است .دوربینهای
حرارتی ،سنســورها و رادارها مستقر
و سیســتمهای عکسبرداری نصب
شدهاست.
او ادامه داده :مــا همچنین کمک

زیادی از پهپادها میگیریم .نیروهای
امنیتی ما در مرز  ۲۴ساعت شبانهروز
باهماهنگیوبااستفادهازتمامدادههای
فناوریفعالهستند.
بدین ترتیــب یکــی از بزرگترین
تغییراتی که در پایان سال  2021روی
چهره محیــط پیرامونی ایــران دیده
خواهد شــد ،همین دیوارهــا و برج و
باروهایالکترونوریاست.
به نظر میرســد آنچــه در طالبان
رخ داده ،دســت ترکیه را برای سرعت
بخشیدن به کشــیدن این دیوار بازتر
کرده است .گزارش آناتولی اشاره کرده
که به گفته مقامهای آنکارا ،استان وان
یکی از مقاصد مهاجران افغان اســت و
در هفتههای اخیر با تشدید درگیریها
در این کشــور ،مهاجران بــه صورت
غیرقانونی وارد ترکیه شدهاند .حتی در
سالگذشتهکههنوزطالبان،افغانستان
راتصرفنکردهوموجناگهانیمهاجرت
افغانها به راه نیفتاده بــود 500 ،هزار
مهاجر افغان به صورت غیرقانونی وارد
ترکیهشدهاند.
ترکیههیچمرزمشترکیباافغانستان
ندارد .در عوض از مســیر دریا به اروپا
میرسد .از ســوی دیگر افغانستان در
همسایگیایراناست.همینچندگزاره
در کنار هم موجب شــده تا افغانها به
ایران بیایند تا سپس وارد ترکیه و از آن
جاراهیاروپاشوند.
ابتــدای هفته جــاری ،ویدئویی از

در شرایط بحرانی کنونی،
ایران یک مرز بدون دیوار
دارد و ترکیه در حال ساخت
دیواری است که ادعا
میشود بعد از دیوار چین
و دیواری که ترامپ میان
آمریکاومکزیککشید،
طوالنیترین دیوار جهان
است!

تعدادی اتباع افغانــی در پمپ بنزینی
در تبریز منتشر شد .موضوع این بود که
سکونت اتباع مهاجر خارجی ،به ویژه
اتباعافغانستانوپاکستاندرآذربایجان
شرقیممنوعاستوآنطورکهجهانگیر
اســکندرزاده ،مدیرکل دفتر امنیتی و
انتظامی استانداری آذربایجانشرقی
گفته است ،بر اســاس مصوبه شورای
عالی امنیت ملی ایــن اتباع هیچ گونه
مجوزی برای ســکونت و اشــتغال در
آذربایجانشرقیندارند.
حضور آنها در تبریز از همین جهت
خبرساز بود .این حضور غیرقانونی اما
برای ورود به ترکیه بود .اسکندرزاده با
اشــاره به افزایش اتباع خارجی به ویژه
افغانهاکهقصدورودغیرقانونیبهترکیه
ازطریقایرانرادارند،گفتهبودکهایران
این افراد را به کشورشان بازمیگرداند.
مسئله اصلی اما این است که افغانستان

از سوی فرمانده کل قوا صورت گرفت

انتصاب احمد وحیدی درمنصب
جانشین فرماندهیکلنیروهای
مسلح در امور نیرویانتظامی

در شــرایطی اســت که افغانها از هر
راهی برای ورود به کشورهای همسایه
استفاده میکنند؛ شــاهد مثالش هم
ویدئویی که اخیرا اتباع افغان را در حال
باال رفتن از کــوه و مناطق صعبالعبور
برایورودبهخاکایراننشانمیداد.
در چنین شــرایطی ایران یک مرز
بدون دیوار دارد و ترکیه در حال ساخت
دیواریاستکهادعامیشودبعدازدیوار
چین و دیواری که ترامپ میان آمریکا
و مکزیک کشــید ،طوالنیترین دیوار
جهاناست!
حسبرتریجویی
پشتدیواراردوغان
البته گذشته از مســئله مهاجران،
ترکیه انگیزههای بسیار دیگری نیز از
این دیوارکشی دارد .اولین انگیزه را باید
در بلندپروازیهای اردوغانی جستجو
کرد .ترکیه در میان همسایگان ایران از
بقیهپیشرفتهترومرفهتراستواردوغان
در آن در هر نقطه از منطقه دســت به
ماجراجوییمیزندتاترکهارابهشکوه
دورانعثمانیبازگرداند.ایندیوارکشی
گذشــته از هر نیتی ،نشانی از آن حس
برتریجوییاردوغاندردلخوددارد.
از بعد سیاســی ،بسیاری معتقدند
که مهاجران بهانه ترکیه برای کشیدن
دیوار هستند ،انگیزه اصلی اما خالصی
از شرارتهای گروههای مزاحم دولت
اوستکهمشخصاکردهستند.
اینمزاحمتهابیشازهمهازسوی
سوریه متوجه ترکیه و دولت اردوغان
شد.ازاینروسختگیریهاییکهامروز
در مرز با ایران صــورت میگیرد ،پنج
سال پیش در مرز با سوریه اعمال شد.
پنجسالپیشروزنامهینیشفقترکیه
خبر داد که این کشور برجهای مراقبت
هوشمند در مرز سوریه با ترکیه نصب
خواهد کرد که به دوربینهای حرارتی
مجهزهستند.
به نوشته این روزنامه ،ارتش ترکیه
همچنین مسلســلهای خودکار در
مرزهای خود با ســوریه نصب خواهد
کرد تــا از ورود غیرقانونی جلوگیری
کند .نحوه کار نیز بدین صورت اســت
که وقتی شخصی به اندازه  300متر به
مرزها نزدیک شود در ابتدا به چندین
زبان به وی هشــدار داده خواهد شد و
در صورتی که پاســخ ندهد به سمت او
شلیکمیشود.
اردوغان در این ســالها به شدت با
کردهای سوریه مقابله کرده است .اما از

گذشتهازمسئلهمهاجران
افغان،ترکیهانگیزههای
بسیاردیگرینیز از
این دیوارکشی دارد.
اولین انگیزه را باید در
بلندپروازیهای اردوغانی
جستجوکرد.بهعبارتی
این دیوارکشی گذشته از
هر نیتی ،نشانی از آن حس
برتریجویی اردوغان در
خود دارد
سویدیگرآنکارامعتقداستکهاعضای
پکک و پژاک در مرز ایران و عراق نیز

بسیارفعالهستندوهرگاهکهبابرخورد
دولت ترکیه مواجه میشوند ،به سوی
پناهگاههایخوددرمرزایرانمیروند.
چراییسکوتو
تاییدتلویحیایران
تحلیلگــران معتقدند کــه اتفاقا
ایران نیز در راستای مقابله با گروههای
جداییطلب اســت کــه مخالفتی با
دیوارکشــی ترکیه ندارد و حتی از آن
استقبالنیزکردهاست.چندسالپیش
وقتی موضوع دیوارکشی در مرز ایران
به تازگی مطرح شــده بود ،سخنگوی
وزارت خارجــه در واکنش به آن گفت
که جمهوری اسالمی از هر اقدامی در
جهت کمک به ثبات مرزهای دو کشور
حمایتمیکند .همچنینکشیدناین
دیوار بلند و مجهز در مرز ایران ،افغانها
را نسبت به عبور از آن ،رسیدن به ترکیه
وسپسسفربهاروپاناامیدکردهودست
کمجلویمهاجرتافغانهاییکهبهاین
نیتواردایرانمیشوندراخواهدگرفت.
ایننیزشایدامتیازکوچکدیگریبرای
دولت ایران باشد که از ناحیه این دیوار
نصیبشمیشود؛بهویژهکهخودامکانی
برای جلوگیری از ورود مهاجران بیشتر
بهایرانراندارد.
اتحادیه اروپا اعالم کرده که حاضر
است به کشورهای همسایه افغانستان
کمکمالیدهدتامانعهجوممهاجران
به اروپا شوند .درباره ایران اما مشخص
نیستکهبهدلیلتحریمها،ایرانبتواند
بهراحتیبهچنینکمکهاییدسترسی
پیــدا کند.علی رغم تمــام این دالیل
مقطعی ،در درازمــدت اما باید دید که
اردوغانماجرایایندیوارراتاکجاادامه
خواهدداد!

خبر
با سفر به مسکو و پاریس صورت میگیرد؛

تور چهار روزه رابرتمالیبرای رایزنیدرباره برجام

وزارت خارجــه آمریکا با انتشــار بیانیهای
از ســفر چهار روزه رابرت مالی ،نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران ،در راس یک هیات کوچک
به مسکو و پاریس خبر داد.
در این بیانیه آمده اســت« :رابرت مالی به
همراه یک هیأت کوچک طــی روزهای هفتم
تا دهم سپتامبر به مسکو و پاریس خواهد رفت
تا با شرکای روس و اروپاییمان در مورد برنامه

هستهای ایران و ضرورت دســتیابی سریع به
یک تفاهم در زمینه بازگشت متقابل به رعایت
برنامه جامع اقدام مشترک رایزنی کند».
در ایــن بیانیه جزئیات بیشــتری از برنامه
دیدارهای احتمالی و مقاماتی که آقای مالی با
آنها دیدار خواهد کرد نیامده است.
یک مقام رسمی آمریکایی که می خواست
نامش فاش نشود ،گفت که مالی قرار است روز

چهارشــنبه و پنجشــنبه با مقامات روسی در
مسکو و مقامات انگلیســی ،فرانسوی ،آلمانی
و مقامات اتحادیه اروپــا روز جمعه در پاریس
دیدار کند.
میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در وین
نیز در صفحه توئیتر خــود در پی گزارشهای
حاکی از سفر قریب الوقوع نماینده ویژه آمریکا
به روســیه و فرانســه برای رایزنــی پیرامون

احیای برجام ،از آمادگی کشورش برای
همکاری در این زمینه خبر داد.
سرگئی ریابکوف ،دستیار وزارت
خارجه روســیه نیــز در همین
خصوص بــه خبرگــزاری
ریا نووســتی گفــت که در
دیدارش بــا رابرت مالی ،بر
ازسرگیری گفتوگوهای
وین تمرکز خواهد شد.
وی افزود :ما برای برخی
رایزنیهــا برنامهریــزی
کردهایم .امروز و فردا صبح
انجام خواهند شــد .مدتی

نســبتا طوالنی بود که برای مذاکره درباره کل
این وضعیت و آینده آن برنامهریزی می کردیم.
مشکالت زیادی وجود دارد و صادقانه بگویم که
موقعیت کنونی یکی از آن موقعیتهایی
اســت که بسیار مهم اســت مرتکب
اشتباه نشویم.
او ابــراز امیــدواری کــرد که
طر فهــای غربــی از جملــه
آمریکا «رویکردی مســئوالنه و
متــوازن» نشــان داده و از تکرار
رفتارهای گذشــته کــه موجب
پیچیده شــدن اوضاع میشــود،
خودداری کنند.

روحیصفت تاکید کرد؛

پیگیری دخالت نظامی پاکستان درافغانستان در مجامع بینالمللی

معاون پیشــین دفتر مطالعات سیاســی وزارت امور
خارجه گفت :آقای احمد مسعود مسئله کمک تسلیحاتی
به طالبــان را در پیام اخیر خود اعالم کــرد؛ البته نامی از
پاکســتان نبرد و فقط از عنوان «بیگانــگان» نام برد که
معتقدم باید صراحتا نام نیروی بیگانــه مدنظر مقاومت
مطرح شود تا کشــورهای دیگر بتوانند با اعالم و خواست

آنها دخالت نظامی پاکســتان را در مجامع بینالمللی
پیگیری کنند تا این اقدام متوقف شود.
محســن روحیصفت در گفتوگو با خبرنــگار ایلنا ،در
خصوصاخبارمرتبطباپشتیبانیهواییوپهپادهایپاکستانی
از نیروهای طالبان ،در پاســخ به این سوال که حضور نظامی
پاکستان پس از حضور رئیس سازمان اطالعات این کشور در
افغانستان چه تاثیری بر سیاست و موضع دستگاه دیپلماسی
جمهوری اسالمی ایران در قبال مســئله افغانستان خواهد
داشــت ،گفت :امروز افکار عمومی ایران و سایر همسایگان
نسبت به مساله مقاومت دره پنجشــیر حساس و مطالبهگر
استوانتظارمیرودکهسیاستدرستیدرقبالاینخواست

از سوی تصمیمگیران اتخاذ شود؛ چراکه میدانیم وزرات امور
خارجهتصمیمگیرنهاییوتعیینکنندهنیستوتنهایکرأی
در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد تصمیمگیر پرونده
افغانستاندارد.
این تحلیلگر مسائل شبه قاره همچنین درباره اینکه گفته
میشودایرانباطالباندرارتباطاستوگمانهزنیهانیزازاین
مسئله حکایت دارد که توافقاتی در خصوص امنیت مرزها و
مسائلاقتصادیبااینگروهصورتگرفته،آیااینامکانوجود
دارد که ایران دعوت طالبان برای اعــام دولت جدید در این
کشوررابپذیرد،گفت:ایرانهموارهاعالمکردهاستکهتازمانی
کهیکدولتفراگیروباثباتدراینکشورتشکیلنشود،روند

شناسایی و بررسی دولت کابل از سوی تهران آغاز نخواهد شد
و حضور در چنین مراسمی مشروط به همین است .البته باید
به این مساله توجه داشته باشیم که در حال حاضر اختالفات
وبحراندربدنهمدیریتیطالبانبسیارفراترازمسئلهتشکیل
دولتاستوشکافداخلیمیانگروهحقانیومالبرادرافزایش
یافتهاست.
وی افزود :لذا براســاس آنچه تاکنون از طالبان شناخت
داشتهایم و اتفاقات هفتههای اخیر ،این گروه اساسا ظرفیت
تشکیلدولتوحکومتومدیریتراندارندوتنهاقادربهجنگ
هستند و بسیار زود اســت که در خصوص مسئله شناسایی
طالبانبحثیصورتبگیرد.

فرماندهی معظم کل قــوا احمد وحیدی ،وزیر
کشوررادرمنصبجانشینفرماندهیکلنیروهای
مسلح در امور نیروی انتظامی منصوب کردند  .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور ،برابر
ابالغیه ریاســت محترم دفتر فرماندهی کل قوا،
حضرت آیتاهلل خامنهای در تاریخ  ۱۳شــهریور
 ۱۴۰۰احمــد وحیدی وزیر کشــور را در منصب
جانشــین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور
نیرویانتظامیمنصوبفرمودهاند.
طعنه بایدن؛

ایرانهم مانندچین وروسیهتالش
کند با طالبان توافقکند
می

جوبایدن،رئیسجمهورآمریکادرگفتوگویی
باخبرنگاران،درپاسخبهاینکهآیانگرانتامینمالی
طالبانازسویچیننیست،گفت:چینیکمشکل
واقعیباطالباندارد.بنابراینمنمطمئنمآنهاتالش
خواهندکردباطالبانبهتوافقبرسند،همانطورکه
پاکستان ،روسیه و ایران نیز در همین راستا تالش
خواهند کرد .همه آنها در تالش هســتند بدانند
که حاال باید چه کار کنند .وی افزود :آمریکا و گروه
متشکلازهفتمتحدآنتوافقکردهاندپاسخشان
بهطالبانراهماهنگکنند.
رسانههای صهیونیستی ادعا کردند؛

تالشایران برایترور دو اسرائیلی

به گزارش ایســنا بــه نقل از شــبکه الجزیره،
رسانههای صهیونیســتی مدعی شدهاند که ایران
در ماه ژوئن قصد داشــته دو اسرائیلی را در کلمبیا
ترور کند اما این نقشه توسط سرویسهای امنیتی
رژیم صهونیستی خنثی شــده است .این رسانهها
جزئیات بیشتری منتشر نکردهاند اما شلومو گانور،
تحلیلگرسیاسیصهیونیستیدرگفتوگوباشبکه
خبری الحدث مدعی شد دو سرمایهگذار اسرائیلی
دربوگوتا،پایتختکلمبیاهدفتروربودند.گانوردر
ادامه مدعی شد که این عملیات قرار بوده با کمک
یکگروهکلمبیاییانجامشود.

مقصد نخستین سفر خارجی
رئیسیکجاست؟

سیدابراهیمرئیسیهفتهآیندهدرنخستینسفر
خارجی خود در جایگاه رئیس جمهوری اسالمی
ایران به تاجیکســتان میرود و در حاشیه نشست
سازمان همکاری شــانگهای با همتای روس خود
والدیمیر پوتین دیدار و گفتگو میکند .ایران عضو
ناظراینسازماناست.بهگزارشهمشهریآنالین،
اگر در این نشســت زمینه ورود و پیوستن ایران به
سازمان همکاری شــانگهای فراهم و نهایی شود،
رئیسی میتواند در نخســتین ماههای حضور در
پاســتور یک پیروزی بزرگ در حوزه دیپلماسی
و روابط بینالملل به دســت آورد .علی شمخانی،
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیشتر به یک
خبر خوش درباره نشست آینده سازمان همکاری
شانگهای اشاره کرده بود که به نظر میرسد کامل
شدنورودایرانبهجمعاعضایثابتودائمآنباشد.

توافق ایران و روسیه در زمینه
تجهیزات نظامی

به گزارش ایلنا بــه نقل از ایرونیــوز ،آژانس
فدرال حمل و نقل هوایی روســیه و ســازمان
هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران در
 ۶ســپتامبر  ۲۰۲۱تفاهم نامهای را امضا کردند
که هدف آن ایجاد شرایط مطلوب برای تصویب
طراحی استاندارد تجهیزات هوانوردی غیرنظامی
ساخت روسیه به ایران است .روسیه در بیانیهای
توضیــح داد که ایــن توافق نتیجــه مذاکراتی
است که بین دو مقام هوانوردی در ژوئن ۲۰۲۱
انجام شــد .اکنون علیرغم مشــکالت صادرات
هواپیماهای غیرنظامی ،روسیه میتواند در بازار
ایران حضور داشته باشد.

اسحاق جهانگیری ازیک نماینده
مجلس شکایتکرد

فارسنوشت:احمدعلیرضابیگی،نمایندهمردم
تبریز در مجلس گفت :اسحاق جهانگیری به دلیل
آنچهکهآنرااتهامفسادومافیاازجانببندهبهخود
دانستهشکایتکردهاست.ویافزود:دادگاه،پرونده
این شکایت را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
ارجاعدادهتاهیأتبررسیهایالزمرادراینزمینه
انجام داده و گزارش خود را در این بــاره به دادگاه
ارسال کند .گفتنی است جلســه هیأت نظارت بر
رفتارنمایندگاندیروزبرایرسیدگیبهاینموضوع
برگزارشد.

