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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

2021، سال تغییر چهره منطقه، به 
ویژه در اطراف ایران است؛ از نزاع قره باغ 
میان آذربایجان و ارمنستان در شمال 
گرفته تا قدرت گرفتن طالبان در شرق، 
معادالت در حوزه پیرامونــی ایران را 

تغییر داده اند. 
تغییر دیگر که دســت کم از جهت 
فیزیکی بسیار بزرگ است، در مرز ترکیه 
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 

کشورش با ایران. 
فارغ از اینکه ابعاد و دالیل سیاسی 
چنین تصمیمی چیست، آن ترکش های 
خدشه به غرور ملی ایرانیان به بهارستان 
هم رســید و محمود احمدی بی غش، 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس بــه تندی بــه این 

دیوارکشی تاخت. 
او با بیان اینکــه »هوس بازی های 
اردوغــان در مرزهــای شــمال غرب 
تمام شدنی نیست، گفت: »در جریان 
برخی حصارکشــی ها، تعرض هایی 
به مرزهای ما می شــود که وزرای امور 
خارجه و کشــور باید در این خصوص 

اقدام کنند.«
احمدی بی غش 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 رئیس جمهور آمریکای جنایتکار 

نیستی.«
بیش از یک ماه از این اظهارات تند 
در مجلس می گذرد و نه تنها اردوغان به 
سرعت این دیوار مرزی را پیش می برد و 
صدای اعتراضی هم از هیچ جانبی بلند 
نشده، بلکه خبرگزاری آناتولی ترکیه 
دیروز از اقدامی تازه در مرز ایران و ترکیه 
خبر داد.  این رسانه ترک گزارش داد که 
ترکیه عالوه بر ســاخت دیوار بتنی در 
امتداد مرزهای مشترک خود با ایران، 
مشغول ساخت برج های هوشمند برای 
جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی و 
قاچاق کاالست.  به گزارش آناتولی دیوار 
و برج ها از استان وان که بیشترین مرز 
با ایران را دارد تا استان حکاری امتداد 
یافته و تاکنون 130 کیلومتر گودال حفر 
و دیوار مرزی به طول هفت کیلومتر نیز 

تکمیل شده است. 
 مهاجران و دیواری که 
به سرعت باال می رود

محمد امین بیلمز، فرماندار استان 
وان در همین گزارش گفته است که صد 
و ســه برج الکترو نوری در امتداد مرز با 
ایران ساخته شــده است. دوربین های 
حرارتی، سنســورها و رادارها مستقر 
و سیســتم های عکس برداری نصب 

شده است. 
او ادامه داده: مــا همچنین کمک 

زیادی از پهپادها می گیریم. نیروهای 
امنیتی ما در مرز 2۴ ساعت شبانه روز 
با هماهنگی و با استفاده از تمام داده های 

فناوری فعال هستند.
بدین ترتیــب یکــی از بزرگترین 
تغییراتی که در پایان سال 2021 روی 
چهره محیــط پیرامونی ایــران دیده 
خواهد شــد، همین دیوارهــا و برج و 

باروهای الکترونوری است. 
به نظر می رســد 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 مقام های آنکارا، استان وان 
یکی از مقاصد مهاجران افغان اســت و 
در هفته های اخیر با تشدید درگیری ها 
در این کشــور، مهاجران بــه صورت 
غیرقانونی وارد ترکیه شده اند. حتی در 
سال گذشته که هنوز طالبان، افغانستان 
را تصرف نکرده و موج ناگهانی مهاجرت 
افغان ها به راه نیفتاده بــود، 500 هزار 
مهاجر افغان به صورت غیرقانونی وارد 

ترکیه شده اند. 
ترکیه هیچ مرز مشترکی با افغانستان 
ندارد. در عوض از مســیر دریا به اروپا 
می رسد. از ســوی دیگر افغانستان در 
همسایگی ایران است. همین چند گزاره 
در کنار هم موجب شــده تا افغان ها به 
ایران بیایند تا سپس وارد ترکیه و از آن 

جا راهی اروپا شوند. 
ابتــدای هفته جــاری، ویدئویی از 

تعدادی اتباع افغانــی در پمپ بنزینی 
در تبریز منتشر شد. موضوع این بود که 
سکونت اتباع مهاجر خارجی، به ویژه 
اتباع افغانستان و پاکستان در آذربایجان 
شرقی ممنوع است و آنطور که جهانگیر 
اســکندرزاده، مدیرکل دفتر امنیتی و 
انتظامی استانداری آذربایجان شرقی 
گفته است، بر اســاس مصوبه شورای 
عالی امنیت ملی ایــن اتباع هیچ گونه 
مجوزی برای ســکونت و اشــتغال در 

آذربایجان شرقی ندارند. 
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 
افغان ها که قصد ورود غیرقانونی به ترکیه 
از طریق ایران را دارند، گفته بود که ایران 
این افراد را به کشورشان بازمی گرداند. 
مسئله اصلی اما این است که افغانستان 

در شــرایطی اســت که افغان ها از هر 
راهی برای ورود به کشورهای همسایه 
استفاده می کنند؛ شــاهد مثالش هم 
ویدئویی که اخیرا اتباع افغان را در حال 
باال رفتن از کــوه و مناطق صعب العبور 

برای ورود به خاک ایران نشان می داد. 
در چنین شــرایطی ایران یک مرز 
بدون دیوار دارد و ترکیه در حال ساخت 
دیواری است که ادعا می شود بعد از دیوار 
چین و دیواری که ترامپ میان آمریکا 
و مکزیک کشــید، طوالنی ترین دیوار 

جهان است!
 حس برتری جویی

 پشت دیوار اردوغان
البته گذشته از مســئله مهاجران، 
ترکیه انگیزه های بسیار دیگری نیز از 
این دیوارکشی دارد. اولین انگیزه را باید 
در بلندپروازی های اردوغانی جستجو 
کرد. ترکیه در میان همسایگان ایران از 
بقیه پیشرفته تر و مرفه تر است و اردوغان 
در آن در هر نقطه از منطقه دســت به 
ماجراجویی می زند تا ترک ها را به شکوه 
دوران عثمانی بازگرداند. این دیوارکشی 
گذشــته از هر نیتی، نشانی از آن حس 
برتری جویی اردوغان در دل خود دارد. 

از بعد سیاســی، بسیاری معتقدند 
که مهاجران بهانه ترکیه برای کشیدن 
دیوار هستند، انگیزه اصلی اما خالصی 
از شرارت های گروه های مزاحم دولت 

اوست که مشخصا کرد هستند. 
این مزاحمت ها بیش از همه از سوی 
سوریه متوجه ترکیه و دولت اردوغان 
شد. از این رو سخت گیری هایی که امروز 
در مرز با ایران صــورت می گیرد، پنج 
سال پیش در مرز با سوریه اعمال شد. 
پنج سال پیش روزنامه ینی شفق ترکیه 
خبر داد که این کشور برج های مراقبت 
هوشمند در مرز سوریه با ترکیه نصب 
خواهد کرد که به دوربین های حرارتی 

مجهز هستند. 
به نوشته این روزنامه، ارتش ترکیه 
همچنین مسلســل های 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 300 متر به 
مرزها نزدیک شود در ابتدا به چندین 
زبان به وی هشــدار داده خواهد شد و 
در صورتی که پاســخ ندهد به سمت او 

شلیک می شود.
اردوغان در این ســال ها به شدت با 
کردهای سوریه مقابله کرده است. اما از 

سوی دیگر آنکارا معتقد است که اعضای 
پ ک ک و پژاک در مرز ایران و عراق نیز 
بسیار فعال هستند و هرگاه که با برخورد 
دولت ترکیه مواجه می شوند، به سوی 
پناهگاه های خود در مرز ایران می روند. 

 چرایی سکوت و 
تایید تلویحی ایران

تحلیلگــران معتقدند کــه اتفاقا 
ایران نیز در راستای مقابله با گروه های 
جدایی طلب اســت کــه مخالفتی با 
دیوارکشــی ترکیه ندارد و حتی از آن 
استقبال نیز کرده است. چند سال پیش 
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 
حمایت می کند.  همچنین کشیدن این 
دیوار بلند و مجهز در مرز ایران، افغان ها 
را نسبت به عبور از آن، رسیدن به ترکیه 
و سپس سفر به اروپا ناامید کرده و دست 
کم جلوی مهاجرت افغان هایی که به این 
نیت وارد ایران می شوند را خواهد گرفت. 
این نیز شاید امتیاز کوچک دیگری برای 
دولت ایران باشد که از ناحیه این دیوار 
نصیبش می شود؛ به ویژه که خود امکانی 
برای جلوگیری از ورود مهاجران بیشتر 

به ایران را ندارد.  
اتحادیه اروپا اعالم کرده که حاضر 
است به کشورهای همسایه افغانستان 
کمک مالی دهد تا مانع هجوم مهاجران 
به اروپا شوند. درباره ایران اما مشخص 
نیست که به دلیل تحریم ها، ایران بتواند 
به راحتی به چنین کمک هایی دسترسی 
پیــدا کند.علی رغم تمــام این دالیل 
مقطعی، در درازمــدت اما باید دید که 
اردوغان ماجرای این دیوار را تا کجا ادامه 

خواهد داد!

ترکیه به کشیدن دیوار در مرز ایران بسنده نکرد؛

برج و باروهای هوشمند همسایه ترک

خبر

وزارت خارجــه آمریکا با انتشــار بیانیه ای 
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 اروپایی  مان در مورد برنامه 

هسته ای 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 گزارش های 
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 گفت وگوهای 

وین تمرکز خواهد شد.
وی افزود: ما برای برخی 
رایزنی هــا برنامه ریــزی 
کرده ایم. امروز و فردا صبح 
انجام خواهند شــد. مدتی 

نســبتا طوالنی بود که برای مذاکره درباره کل 
این وضعیت و آینده آن برنامه ریزی می کردیم. 
مشکالت زیادی وجود دارد و صادقانه بگویم که 
موقعیت کنونی یکی از آن موقعیت هایی 
اســت که بسیار مهم اســت مرتکب 

اشتباه نشویم.
 او ابــراز امیــدواری کــرد که 
ز جملــه  طرف هــای غربــی ا
آمریکا »رویکردی مســئوالنه و 
متــوازن« نشــان داده و از تکرار 
رفتارهای گذشــته کــه موجب 
 پیچیده شــدن اوضاع می شــود، 

خودداری کنند.

با سفر به مسکو و پاریس صورت می گیرد؛

تور چهار روزه رابرت مالی برای رایزنی درباره برجام
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از سوی فرمانده کل قوا صورت گرفت
انتصاب احمد وحیدی در منصب 
جانشین فرماندهی کل نیروهای 

مسلح در امور نیروی انتظامی
فرماندهی معظم کل قــوا احمد وحیدی، وزیر 
کشور را در منصب جانشین فرماندهی کل نیروهای 
مسلح در امور نیروی انتظامی منصوب کردند .  به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور، برابر 
ابالغیه ریاســت محترم دفتر فرماندهی کل قوا، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تاریخ 13 شــهریور 
1۴00 احمــد وحیدی وزیر کشــور را در منصب 
جانشــین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور 

نیروی انتظامی منصوب فرموده اند.
    

طعنه بایدن؛
ایران هم مانند چین و روسیه تالش 

می کند با طالبان توافق کند
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در گفت وگویی 
با خبرنگاران، در پاسخ به اینکه آیا نگران تامین مالی 
طالبان از سوی چین نیست، گفت:چین یک مشکل 
واقعی با طالبان دارد. بنابراین من مطمئنم آنها تالش 
خواهند کرد با طالبان به توافق برسند، همان طور که 
پاکستان، روسیه و ایران نیز در همین راستا تالش 
خواهند کرد. همه آن ها در تالش هســتند بدانند 
که حاال باید چه کار کنند. وی افزود: آمریکا و گروه 
متشکل از هفت متحد آن توافق کرده اند پاسخشان 

به طالبان را هماهنگ کنند.
    

رسانه های صهیونیستی ادعا کردند؛
تالش ایران برای ترور دو اسرائیلی

به گزارش ایســنا بــه نقل از شــبکه الجزیره، 
رسانه های صهیونیســتی مدعی شده اند که ایران 
در ماه ژوئن قصد داشــته دو اسرائیلی را در کلمبیا 
ترور کند اما این نقشه توسط سرویس های امنیتی 
رژیم صهونیستی خنثی شــده است. این رسانه ها 
جزئیات بیشتری منتشر نکرده اند اما شلومو گانور، 
تحلیلگر سیاسی صهیونیستی در گفت وگو با شبکه 
خبری الحدث مدعی شد دو سرمایه گذار اسرائیلی 
در بوگوتا، پایتخت کلمبیا هدف ترور بودند. گانور در 
ادامه مدعی شد که این عملیات قرار بوده با کمک 

یک گروه کلمبیایی انجام شود.
    

مقصد نخستین سفر خارجی 
رئیسی کجاست؟

سیدابراهیم رئیسی هفته آینده در نخستین سفر 
خارجی خود در جایگاه رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به تاجیکســتان می رود و در حاشیه نشست 
سازمان همکاری شــانگهای با همتای روس خود 
والدیمیر پوتین دیدار و گفتگو می کند. ایران عضو 
ناظر این سازمان است. به گزارش همشهری آنالین، 
اگر در این نشســت زمینه ورود و پیوستن ایران به 
سازمان همکاری شــانگهای فراهم و نهایی شود، 
رئیسی می تواند در نخســتین ماه های حضور در 
پاســتور یک پیروزی بزرگ در حوزه دیپلماسی 
و روابط بین الملل به دســت آورد. علی شمخانی، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیش تر به یک 
خبر خوش درباره نشست آینده سازمان همکاری 
شانگهای اشاره کرده بود که به نظر می رسد کامل 
شدن ورود ایران به جمع اعضای ثابت و دائم آن باشد. 

    
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 
۶ ســپتامبر 2021 تفاهم نامه ای را امضا کردند 
که هدف آن ایجاد شرایط مطلوب برای تصویب 
طراحی استاندارد تجهیزات هوانوردی غیرنظامی 
ساخت روسیه به ایران است. روسیه در بیانیه ای 
توضیــح داد که ایــن توافق نتیجــه مذاکراتی 
است که بین دو مقام هوانوردی در ژوئن 2021 
انجام شــد. اکنون علیرغم مشــکالت صادرات 
هواپیماهای غیرنظامی، روسیه می تواند در بازار 

ایران حضور داشته باشد.
    

اسحاق جهانگیری از یک نماینده 
مجلس شکایت کرد

فارس نوشت: احمد علیرضابیگی، نماینده مردم 
تبریز در مجلس گفت: اسحاق جهانگیری به دلیل 
آنچه که آن را اتهام فساد و مافیا از جانب بنده به خود 
دانسته شکایت کرده است. وی افزود: دادگاه، پرونده 
این شکایت را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
ارجاع داده تا هیأت بررسی های الزم را در این زمینه 
انجام داده و گزارش خود را در این بــاره به دادگاه 
ارسال کند. گفتنی است جلســه هیأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان دیروز برای رسیدگی به این موضوع 

برگزار شد.

گذشته از مسئله مهاجران 
افغان، ترکیه انگیزه های 

بسیار دیگری نیز از 
این دیوارکشی دارد. 

اولین انگیزه را باید در 
بلندپروازی های اردوغانی 

جستجو کرد. به عبارتی 
این دیوارکشی گذشته از 

هر نیتی، نشانی از آن حس 
برتری جویی اردوغان در 

خود دارد 

در شرایط بحرانی کنونی، 
ایران یک مرز بدون دیوار 

دارد و ترکیه در حال ساخت 
دیواری است که ادعا 

می شود بعد از دیوار چین 
و دیواری که ترامپ میان 
آمریکا و مکزیک کشید، 
طوالنی ترین دیوار جهان 

است!

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 

آن ها دخالت نظامی پاکســتان را در مجامع بین المللی 
پیگیری کنند تا این اقدام متوقف شود.

محســن روحی صفت در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، در 
خصوص اخبار مرتبط با پشتیبانی هوایی و پهپادهای پاکستانی 
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 مطالبه گر 
است و انتظار می رود که سیاست درستی در قبال این خواست 

از سوی تصمیم گیران اتخاذ شود؛ چراکه می دانیم وزرات امور 
خارجه تصمیم گیر نهایی و تعیین کننده نیست و تنها یک رأی 
در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد تصمیم گیر پرونده 

افغانستان دارد. 
این تحلیلگر مسائل شبه قاره همچنین درباره اینکه گفته 
می شود ایران با طالبان در ارتباط است و گمانه زنی ها نیز از این 
مسئله حکایت دارد که توافقاتی در خصوص امنیت مرزها و 
مسائل اقتصادی با این گروه صورت گرفته، آیا این امکان وجود 
دارد که ایران دعوت طالبان برای اعــالم دولت جدید در این 
کشور را بپذیرد، گفت: ایران همواره اعالم کرده است که تا زمانی 
که یک دولت فراگیر و باثبات در این کشور تشکیل نشود، 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 
و بحران در بدنه مدیریتی طالبان بسیار فراتر از مسئله تشکیل 
دولت است و شکاف داخلی میان گروه حقانی و مالبرادر افزایش 

یافته است.
وی افزود: لذا براســاس آنچه تاکنون از طالبان شناخت 
داشته ایم و اتفاقات هفته های اخیر، این گروه اساسا ظرفیت 
تشکیل دولت و حکومت و مدیریت را ندارند و تنها قادر به جنگ 
هستند و بسیار زود اســت که در خصوص مسئله شناسایی 

طالبان بحثی صورت بگیرد.

روحی صفت تاکید کرد؛

پیگیری دخالت نظامی پاکستان در افغانستان در مجامع بین المللی


