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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تا هفته ها پس از توافق میان باکو 
و ایروان، آنچه از قفقاز جنوبی مخابره 
می شد، تصاویر الهام علی اف با مهربان 
علیوا، همســرش و دخترش لیال بود 
که هر سه در لباس نظامی و پنداری 
در یک شــوی تبلیغاتــی در قره باِغ 
تازه فتح شــده، گردش می کردند و 
علی اف ظفرمندانه، پیروزی اش را به 

رخ می کشید.
مدتــی قبل تــرش پوتیــن بــا 
آن چهــره آهنیــن در جلســه ای 
با حضــور علــی اف و پاشــینیان از 
متــن توافق نامه ای که قره بــاغ را به 
آذربایجان وامی گذارد، رونمایی کرد. 
ویدئوی علــی اف که در آن جلســه 
با قهقهه، پاشــینیان را به باد تحقیر 
 و اســتهزا گرفته بود، برای همیشــه 

در تاریخ ثبت شد. 
در ایــران بــه این تغییــر بزرگ 
سیاســی، آنچنان که شایسته ابعاد 
آن بود، پرداخته نشد. ایران منفعالنه 
به نظاره نشست و صرفا اندک چهره ها 
و رسانه ها نسبت به تبعات آن هشدار 

دادند. 
اوضاع در ارمنستان آشفته تر از قبل 
شد. آذربایجان اما سرمست از پیروزی 
و ســوار بر خر مراد به همراه کشــور 
همزبانش، ترکیه، در حال جشــن و 
پایکوبی بود؛ آن مــراد، مطلوب نظر 
ایران هم بود، غافل از آنکه سرمستی 
باکو به زودی دامن ایران را هم خواهد 

گرفت. 
از حمایت از باکو تا هشدار به باکو

فی المثل آیت اهلل سیدحســین 
عاملی، امــام جمعه اردبیــل، چهار 
سال قبل وقتی به عضویت افتخاری 
تشــکیالت حمایــت از قره بــاغ در 
آذربایجان درآمد، بــه احتمال زیاد 
فکــرش را هم نمی کرد کــه کمتر از 
یک ســال پس از فتح قره باغ توسط 
آذربایجان، مجبور شود به باکو بگوید: 
»ایران دم شیر است، با دم شیر بازی 

نکنید.« 
در جریان جنگ ســال گذشــته 
قره باغ، ائمه جماعات و مشخصا امام 
جمعه چهــار اســتان آذری زبان در 
حمایت از آذربایجــان بیانیه دادند. 
اســتدالل هم این بود که قره باغ جزو 
قمرو اسالم است و باید به آغوش اسالم 
بازگردد؛ تا جایی که کشته شــدگان 
آذربایجانی در جنگ قره باغ، در ایران 

شهید خوانده می شدند.
اما به ذهنشان هم خطور نمی کرد 
که به فاصله یک سال پس از آن جنگ، 
سپاه ناگزیر شود با مانور نظامی در کنار 
ارس به باکو هشدار دهد و البته صف 
طویــل کامیون داران ایرانی پشــت 

 مرزبانی اجازه ورود بــه آذربایجان را
پیدا نکنند.

اصال واقعیت پیروزی آذربایجان 
در قره باغ بر ســر همین کامیون ها، 
خیلی بی پیرایه و برهنه برای اولین بار 

خودش را به ایران نشان داد.
عقده گشایی با گران فروشی

 ماجــرا از اینجا شــروع شــد که 
کامیون دارانی که در نزدیکی گوریس 
قصد عبور داشتند، با ممانعت مرزبانی 
و پلیس آذربایجان مواجه شدند. پلیس 
از آنها طلب توپراق باستی )حق خاک( 
کرده بود؛ به قرار هر تریلر 130 دالر، 

یعنی سه میلیون و 250 هزار تومان!
تازه اگر کامیون بزرگتر بود باید 60 
دالر هم اضافه می داد و جالب تر آنکه 
اگر بار سوختی داشت حق خاکی که 
می بایست به آذربایجان می پرداخت، 
500 دالر بود! و باز جالب تر آنکه این 
تریلرها موقع بازگشت هم باید همین 

مبلغ را می پرداختند. 
جــالل ابراهیمی، رئیــس خانه 
اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه، همان 
زمان در یادداشتی با اشاره به اینکه 90 
درصد کامیون هایی که وارد ارمنستان 
می شوند، ایرانی هستند، نوشت: »با 
توجه به حجم عبور تریلرها از این مرز 
که بیش از 90 تریلر بجز وسائل نقلیه 
اســت، این رقم از رفت و برگشت به 
180 تریلر و به رقم تقریبی 23 هزار 
دالر می رسد که معادل ریالی آن پنج 

میلیارد و 980 هزار ریال می شود.«
کامیون دارانی که در محل شاهد 
این ماجرا بودنــد، روایت می کردند 
که آذربایجان این سختگیری را صرفا 
نســبت به تریلرهــای ایرانی اعمال 
می کند. گویی که آن خشم دیرینه از 
ایران بر سر حمایت تهران از ارمنستان 
در جنگ اول قره باغ، در مرزها اینگونه 

با گران فروشی سر باز کرده است. 
ساده انگاری تغییرات ژئوپلتیک 

در  قفقاز
آنطور که جواد هدایتی، مدیرکل 
دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای دیروز به ایلنا گفته، »از مسیر 
حدود 400 کیلومتــری مرز نوردوز 
تا ایروان، آذربایجــان تنها برای 20 
کیلومتر آن ادعــای مالکیت دارد« و 
این طلب سنگین توپراق باستی هم 

برای همان 20 کیلومتر است. 
آذربایجان در ابتدا خبر را تکذیب 
کرد. به زودی اما تصاویری منتشر شد 
از قبض هــای پرداختی و صف طویل 
کامیون  داران پشــت مرز. دیروز هم 
علی اف حجت را تمام کرد و به عنوان 
باالتریــن مقام رســمی آذربایجان، 
به ایران اتهام زد کــه کامیون  هایش 
به صــورت غیرقانونــی وارد قره باغ 

می شوند. او که با خبرگزاری آناتولی 
مصاحبه می کرد، افزود: »این چیزی 
است که به طور مداوم در جریان دوران 
اشغال )قره باغ توســط ارمنستان( 
رخ می داده اســت و اکنون اطالعات 

واضحی درباره آن داریم.«
او همچنیــن تاکیــد کــرده که 
در صــورت تــداوم ایــن وضعیت، 
کامیون های ایرانی باید مالیات بدهند. 
افسوس اما اینجاســت که وقتی 
ایران در خیال خام بازگشــت قره باغ 
به آغوش اسالم از آذربایجان حمایت 
می کــرد، بســیاری از تحلیلگران و 
کارشناسان نســبت به از بین رفتن 
نوار مرزی ایران با ارمنستان، از دست 
رفتــن آرام ترین همســایه و تبعات 

تجاری و اقتصادی آن هشدار دادند. 
عبــاس عراقچــی تمــام اینها را 
اطالعات غلط و گمراه کننده خواند و 
ضمن تکذیب تغییر در نقشــه مرزی 
ایران با منطقه قفقاز، گفت: »آنچه در 
توافق آتش بس قره باغ آمده ایجاد یک 
کریدور جاده ای، یا بهتر اســت گفته 
شود یک مسیر ترانزیتی، داخل خاک 
ارمنستان از نخجوان به سمت خاک 
اصلی آذربایجان است که امنیت آن 

توسط روسیه تضمین خواهد شد.« 
هنوز مدت زیادی از این اظهارات 
نگذشته که باکو بر سر راه تجارت ایران 
با ارمنستان، سنگ دالری می اندازد! 
تمــام اینها در حالی اســت که جاده 
مذکور پیش از این در اختیار ارمنستان 
بود و کامیون های ایرانی محدودیتی 
برای عبــور از آن نداشــتند. حاال اما 
آن سرمســتی پیروزی در باکو تازه 
دارد روی ناخوشش را به ایران نشان 

می دهد. 
خیز پان ترکیسم

یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون 
امنیــت ملی مجلــس در واکنش به 
ماجرای کامیون های ایرانی و توپراق 
باستی، گفت که »روابط دیپلماتیک 
ایــران هــم بــا آذربایجــان و هم با 
ارمنستان خوب اســت و جمهوری 
آذربایجان نباید با اقداماتی که انجام 

می دهد موجب رنجش ایران شود.«
رنجــش ایران اما ظاهــرا چندان 
برای آذربایجــان قابل اعتنــا نبود 
چراکــه آذربایجــان چنــد روز 
بعد یــک مانــور نظامی بــا ترکیه و 
 پاکســتان در نخجوان برگزار کرد و 

باز هم ایران رنجید. 
فداحسین ملکی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
آن مانــور را »نگران کننده« خواند و 
گفت: »ایران از کشور دوست و برادر، 

آذربایجان توقع بیشتری داشت.«
این »توقع« ظاهرا با آنچه در باکو در 
جریان است همخوانی ندارد. همزمان 

که برخی در ایران مشــغول ِشــکوه 
و گالیه از این قدرتنمایــی جدید با 
میزبانی آذربایجــان بودند، اظهارات 
چند نماینده مجلس آذربایجان، شوک 
دیگری بــه ایران وارد کرد. حســین 
قلی اف در مصاحبه با روزنامه ینی شفق 
ترکیه ایران را تهدید به تجزیه کرد. او 
گفت: »اگر ایران به خواســته دولت 
آذربایجان توجه نکنــد و برای ورود 
به ارمنستان از جمهوری آذربایجان 
اجازه نگیرد باید مراقب اســتان های 
ترک نشین شمال غربی خود باشد!« 
ینی شــفق هم بــرای رعایت »اصل 
امانتداری« تیتر زد کــه »ایران را از 

نقشه محو می کنیم!«
 لشکر 31 عاشورا 

و »آذربایجان اینترنشنال«!
رســانه های پان ترکیست، هیزم 
آتش را زیادتر کردند. تصاویری منتشر 
می شود از آذربایجان ایران که با عنوان 
»آذربایجان جنوبــی« به جمهوری 
آذربایجان پیوســته است! صداهای 
دیگری از باکو به گوش می رســد که 
می خواهند پرچم ترکیــه را در تمام 
شــهرهای ایران به اهتــزاز درآورند! 
جالب آنکه یک شــبکه تلویزیونی با 
نام »آذربایجان اینترنشــنال« هم با 
همین بن مایه های پان ترکیستی در 

حال راه اندازی است.
رســانه ها و سیاسیون بسیاری در 
آذربایجان هستند که همواره بر ایران 
تاخته اند، این بار اما این خط و نشان 
کشــیدن ها همزمان با مانور نظامی 
و یک پیروزی تاریخــی، رنگ و بوی 
دیگری دارد. داِد بهارستانی ها درآمد 
و موج واکنش نمایندگان به راه افتاد. 

لشکر 31 عاشورای نیروی زمینی 
ســپاه نیز بالفاصله خــود را به ارس 
رســاند. خودروهای زرهی، تانک ها، 
نفربرهــای زرهــی، ادوات توپخانه، 
راکت اندازها، موشک اندازها و به طور 
مشخص تســلیحات تازه ساز وزارت 
دفاع و ســپاه به نمایــش درآمدند. 

پهپادها هم بر فراز ارس پرواز کردند. 
مقامات رســمی حرفی از تهدید 
این نمایش نظامی بــرای باکو نزدند؛ 
عاملی، امــام جمعه اردبیــل اما در 

خطبه های نمــاز جمعــه گفت که 
»اســرائیل برای توطئــه علیه ایران 
به آذربایجان آمده و سپاه نیز در برابر 
دشــمن خود مانــور و رزمایش اجرا 
می کند. از طرف دیگر در اثنای مانور 
سه کشور همه جا پر می شود که ایران 
را از نقشه حذف می کنیم. این مانور و 
رزمایش سپاه به اسرائیل پیام می دهد 

که دست از پا خطا نکن.«
تاریخ را سالح ها رقم می زنند!

ماجــرا امــا از این قرار اســت که 
برخی در ایران لجوجانــه از اعتراف 
به خام اندیشــی خود درباره قره باغ 
و آذربایجان، خــودداری می کنند و 
معتقدند این دولت باکو نیســت که 
چنین اســت، بلکه اندک سیاسیون 
و مقامات در آذربایجان هســتند که 
نســبت به ایران مغرض هســتند و 
 آن هــم بــه واســطه روابطشــان 

با اسرائیل است. 
پاســخ این لجاجت را می توان با 
اظهــارات دیــروز رئیس جمهــور 
آذربایجان داد. علی اف در مصاحبه اش 
با آناتولی به موضوع رزمایش ســپاه 
ایران در حاشیه ارس هم اشاره کرده 
و گفته اســت: »البته هر کشــوری 
می تواند هر رزمایــش نظامی را که 
می خواهد در خاک خود انجام دهد. 
این حق حاکمیت اوســت. اما سوال 
اینجاست که چرا اکنون و چرا در مرز 
ما؟ این سواالت را نه من بلکه جامعه 
آذربایجان و آذربایجانی های سراسر 

جهان می پرسند.«
اظهارات سه روز پیش او هم سند 
محکمی بود بر پیوند عمیق دولت او 
و اسرائیل. به قول کسی که می گفت 
»تاریخ را سالح ها رقم می زنند.« این 
جمله را البته شاید نتوان تعمیم داد، 
اما درباره آذربایجــان، خالی از اعتبار 

نیست. 
علــی اف همین چنــد روز پیش 
درباره استفاده گســترده از پهپادها 
در جنگ قره باغ به نشــریه دفاع ملی 
روســیه حرف های جدیدی درباره 
ســالح هایی که آذربایجان ظرف 10 
سال از اســرائیل خریده و در جنگ 

قره باغ به کار برده، زد. 
حکمت حاجی یف، معاون علی اف 
نیز در پیش از این بــا تاکید بر اینکه 
»این پهپادها نه تنهــا برای بمباران، 
بلکه برای جمع آوری اطالعات نیز به 
کار می رود«، گفته بود: »مهندسان و 
سازندگان اسرائیلی که این پهپادها 
را طراحی و تولید کرده اند، شایســته 

قدردانی هستند.«
به زبان ساده تر، آذربایجانی هایی 
که در ایران به عنوان »سرباز اسالم« 
در قره باغ می جنگیدند، با تسلیحات 
اسرائیلی که به باور ایران دشمن اسالم 

است، به جنگ با غاصبان خاک اسالم 
 رفتند و پول جهان اسالم را توی جیب 
دشمن اســالم ریختند! آیا اسرائیل 
نگران خاک اسالم اســت که چنین 
همکاری نظامی با آذربایجان دارد یا 
اینکه بازی ناپاک سیاســت در میان 

است؟ 
 باکو - تل آویو؛ 

پیوندی که محکم شد
قطعا بازی، بازی سیاســت است. 
روابط اسرائیل و آذربایجان منحصر 
به همکاری نظامی و اطالعاتی نیست. 
باکو 40 درصد نیازهای نفتی اسرائیل 
را تامین می کند و نفت را از خط لوله 
باکو - تفلیس- جیحان به اســرائیل 
می رساند. پیوند اسرائیل و آذربایجان 
در دو دهه اخیر چنان محکم شده که 
به چشم هر نابینایی هم خواهد آمد و 

دیگر بر کسی پوشیده نیست. 
چندی پیــش اظهارنظری از راب 
گوریک، رابط دیپلماتیک آمریکایی 
در باکو منتشــر شــد که گفته بود: 
»روابط اســرائیل با آذربایجان قویا 
بر اســاس منفعت طلبی و بها دادن 
بــه اولویت هاســت. هــدف اصلی 
اســرائیل نگهداشــت آذربایجان به 
عنوان هم پیمان علیه ایران، به عنوان 
پایگاهی برای شناســایی نظامی و به 
عنوان بازاری برای فروش سخت افزار 

نظامی است.«
در واقع اسرائیل، به آذربایجان به 
عنوان پایگاهی در قفقاز و مشــخصا 
در شــمال مرز ایران نیاز داشــت و 
آذربایجان نیز اسرائیل را برای استفاده 
از البی هــای آمریکایــی او در برابر 
البی های روسی در غائله قره باغ نیاز 
داشت و این دو آنها را در مسیر منافع 

مشترک قرار داد. 
آذربایجــان بــه روابط خــود با 
اســرائیل مفتخر و معتقد اســت که 
دفاع ایران از »قدس« صرفا به منظور 
بهره برداری های سیاسی است. با این 
نشــانه ها می توان دریافت که ظاهرا 
اسالم ایران با اسالم آذربایجان بسیار 

متفاوت است. 
شاید ایران سیاســت حمایت از 
آذربایجان در قره بــاغ را از این رو در 
پیش گرفت که باکو را از دامان اسرائیل 
بیرون کشیده و در دامان خود اندازد؛ 
وابستگی های باکو و تل آویو اما نشان 
می دهد که این نیز اندیشه خامی بوده 
است و متاســفانه ممکن است ایران 
 را بیــش از پیش در انزوای سیاســی 

قرار دهد. 
هم اینــک اســرائیل به واســطه 
آذربایجــان به مرز ایــران نزدیک تر 
شده، روابط تجاری ایران و ارمنستان 
در این وانفسای تحریم مختل شده، 
خط و نشــان های پان ترکیســم و 
تجزیه طلبی جان تــازه گرفته اند و 
به طور کلی چشــم انداز روشــنی از 
قفقاز جنوبی در نظــر نمی آید. حال 
باید دیــد که ایــران در قبــال همه 
اینها چــه خواهد کــرد؛ هرچند که 
همچون همیشــه تبعــات گران آن 
باز هم بر دوش مــردم خواهد افتاد نه 
سیاستمدارنماهایی که خام اندیشانه 
 به دل سیاســت می زننــد و اینگونه 

گاف می دهند!

روی ناخوش پیروزی آذربایجان در قره باغ، خود را به ایران نشان می دهد؛

یک جنگ و یک خام اندیشی پرهزینه
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واکنش کمالوندی به گزارش آژانس؛
سایت کرج به دلیل خرابکاری از 

تفاهم اخیر با آژانس مستثنی شده بود
بهروز کمالوندی، ســخنگوی سازمان انرژی 
اتمی در واکنش به انتشــار گــزارش مدیر کل 
آژانس بین المللــی انرژی اتمــی مبنی بر عدم 
دسترســی آژانس به ســایت کرج، گفت: آقای 
گروســی و همکاران ایشــان به خوبی می دانند 
که تفاهم صورت گرفته در قالب بیانیه مشترک، 
مشمول تجهیزات نظارتی )دوربین ها( مجتمع 
کرج به این دلیل که در نتیجه خرابکاری تیرماه 
این مجتمع همچنان تحت تحقیقات امنیتی قرار 
دارد، نمی گردید. وی تاکیــد کرد: گزارش های 
هدف دار و مغرضانه روند ســازنده ایجاد شده را 

تخریب نکند. 
    

بنت در سازمان ملل: 
ایران قصد حاکمیت بر خاورمیانه 

زیر چتر هسته ای را دارد
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل در سخنانی 
در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را کشوری 
خواند که قصد حاکمیت بــر خاورمیانه زیر چتر 
هسته ای دارد. وی با بیان اینکه ایران یک جهش 
بزرگ هســته ای در پیش گرفته ، گفت: ایران از 
تمام خطوط قرمز هســته ای عبور کرده و حتی 
معاهدات آژانس را نقض می کند. بنت همچنین 
تاکید کرد: برنامه هســته ای ایران به یک نقطه 

حساس و حیاتی رسیده است.
    

امیرعبداللهیان خطاب به لودریان: 
مالک ما عمل شماست

وزیر خارجه کشورمان در توئیتی نوشت که 
در دیدار با ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی خود 
به بی عملــی تروئیکای اروپایــی اعتراض کرده 
است. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان 
روز دوشــنبه در توئیتی نوشــت: » در نیویورک 
گفت وگویی سازنده و رو به جلو با آقای لودریان، 
وزیر خارجه فرانسه داشتم. از بی عملی سه کشور 
انگلیس، فرانســه و آلمان شــدیدا انتقاد کردم. 
پاریس آمادگی جدی خود را برای مرور بر روابط 
و توســعه آن اعالم کرد. من نیز ضمن استقبال 
گفتم که دولت جدید جمهوری اســالمی ایران 

عملگراست و مالک ما عمل شماست.«
    

آسوشیتدپرس: 
ایران و عربستان هفته گذشته 
نشستی در بغداد برگزار کرده اند 

آسوشــیتدپرس به نقل از دو منبع عراقی ادعا 
کرد که ایران و عربستان هفته گذشته نشستی در 
بغداد برگزار کرده اند. یک مقام عراقی در این رابطه 
گفت که طی دیدار هفته گذشته »مشکالت میان 
دو کشور طبق نقشه راهی که از پیش بر سر آن توافق 
شده بود از جمله از طریق نمایندگی دیپلماتیک میان 
دو کشور« مورد بحث قرار گرفت. این مقام عراقی که 
نخواسته نامش فاش شود گفت که این نشست در 
سطح وزرا نبوده اما مذاکرات در کل مثبت بوده است.

    
قالیباف: 

همه ما دلتنگ شمردن 1۴۵۲عمود 
بین نجف و کربال هستیم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی با انتشــار تصویری از پیاده روی اربعین 
در 5 ســال گذشــته نوشــت: »همه ما دلتنگ 
شمردن 1452 عمود بین نجف و کربال هستیم 
و خاطــرات موکب ها و مهمان نــوازی بی نظیر 
عاشقان امام حســین )علیه السالم( از ذهنمان 
بیرون نمی رود.« وی افزود در حق همدیگر دعا 
کنیم که بار دیگر توفیق شــرکت در راهپیمایی 
عظیم اربعین نصیبمان شود و بار دیگر روز اربعین 
در بین الحرمین باشیم. توئیت قالیباف در حالی 
است که طی روزهای اخیر تجمع زائران ایرانی در 
مرز عراق، کشته و مجروح بر جای گذاشته است.

    
طعنه مهاجری به دولت رئیسی 

درباره اربعین
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا با طعنه 
به عدم تمکین کابینه ســیزدهم از دســتورات و 
توصیه های رئیسی، در توئیتر نوشت: »آقای رئیسی 
چند روز پیش در جلســه دولت، اعضای کابینه را 
از سفر به عتبات در اربعین منع کرد. آقای مسعود 
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیشب 
ساعت 23:30)به گفته شاهدان(با پرواز2229 قشم 
ایر، رفت نجف. اگر دولت بی عرضه! روحانی سرکار 
بود، عضو کابینه را از توی پرواز می کشید بیرون. طی 
روزهای اخیر رئیســی در تذکری به وزرا و مدیران 
ارشــد دولت گفته بود: به کارتان بچســبید، سفر 

اربعین باشد برای بعد.«

به زبان ساده تر، 
آذربایجانی هایی که در 
ایران به عنوان »سرباز 

اسالم« در قره باغ 
می جنگیدند، با تسلیحات 

اسرائیلی که به باور ایران 
دشمن اسالم است، به 
جنگ با غاصبان خاک 

اسالم  رفتند و پول جهان 
اسالم را توی جیب دشمن 

اسالم ریختند!

شاید ایران سیاست حمایت 
از آذربایجان در قره باغ را 

از این رو در پیش گرفت 
که باکو را از دامان اسرائیل 
بیرون کشیده و در دامان 

خود اندازد؛ وابستگی های 
باکو و تل آویو اما نشان 

می دهد که این نیز اندیشه 
خامی بوده است


