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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تردیــدی نبود و نیســت که آنچه 
در قره باغ رخ داد، تــازه آغاز تغییرات 
و بازی های پیچیــده در منطقه قفقاز 
جنوبی و شمال ایران است؛ بازی هایی 
با بازیگران خاص خود و مطامع سیاسی 
بزرگ. از همین روســت کــه ابراهیم 
کاراگول، ســردبیر روزنامه ینی شفق، 
وابســته به حزب حاکم ترکیه در این 
روزنامه نوشــت: »جنــگ قره باغ تازه 
شروع شده و گام اول به حساب می آید.«

همزمــان کــه ایــران درگیــر 
تحریــم و کرونا و اقتصــاد نیمه جان و 
دیپلماسی های نیم بند بود در شمالش، 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان با 
یکدیگر درگیر شدند، ترکیه پشت سر 
آذربایجان ایستاد و از آن حمایت کرد، 
روسیه هوشمندانه ژســت انفعال به 
خود گرفت تا وقتی کار به توافق رسید 
و پوتین رهبری آتش بــس را عهده دار 
شــد، ارمنی ها قره باغ را تخلیه کردند، 
آذربایجان مناطق مورد مناقشه را فتح 
کرد، روسیه نیروهای حافظ صلح در آن 
مستقر کرد، اسرائیل که در جمهوری 

آذربایجان بســیار محبوب اســت، به 
مرزهای شمالی ایران نزدیک تر شد و 
ترکیه نیز تروریست های تکفیری را از 
سوریه به قره باغ و پشت مرزهای ایران 

فراخواند تا در منازعه شرکت کنند.
تمام اینها در عــرض کمتر از دو ماه 
رخ داد و ایران چنان گرفتــار بود که از 
سرعت این تحوالت جا ماند؛ تحوالتی 
که همچنان ادامه دارند تا شکل و شمایل 

تازه ای به قفقاز جنوبی بدهند. 
جشن دو پان ترکیست

پنجشنبه در حالی که خیابان های 
ایروان مملــو از معترضــان به نیکول 
پاشینیان و خشمگین از توافقی بود که 
او تحت فشــار با آذربایجان امضا کرد، 
جشــن پیروزی در باکو برقرار بود. یک 
جشــن پیروزی که صرفا مختص علی 
اف نبود، بلکه ترکیه نیز سهم بسزایی در 
پیروزی علیه دولت پاشینیان و بالطبع 

جشن آن داشت. 
مصطفی شن توپ، رئیس مجلس 
ترکیه هفته گذشته در پیامی »نجات 
وطــن« را به دولت و ملــت جمهوری 
آذربایجان تبریک گفت و نوشت: »ما دو 

دولت و یک ملت هستیم.«

با این تفاســیر، پنجشنبه گذشته 
پرچم های ترکیه و آذربایجان در باکو 
برافراشته و مراسم بعد از ورود اردوغان 
و علی اف به میدان و نواختن سرود ملی 
دو کشور آغاز شد. رژه نظامی نیز با حضور 
مشترک هزاران سرباز آذربایجان و ترکیه 
برگزار شد. ازاین رو باید به صراحت گفت، 
مناقشــه قره باغ نه یک پیروز، بلکه دو 
پیروز داشت و جشنی که دو روز پیش 
در باکو برگزار شد نیز جشنی برای هر 

دوی آنها بود. 
برای ترکیه اما این پیــروزی از آن 
حیث حائز اهمیت اســت که اردوغان 
را به رویای نئوعثمانی خود نزدیک تر 
می کند. این رویا اما ظاهرا دو روز پیش در 
باکو چنان بر او غلبه کرد که اختیار از کف 
داد و شعری بر زبان راند که با واکنش  تند 
کاربران فضای مجازی در ایران و وزارت 

خارجه مواجه شد. 
چراغ سبز »شاعرانه« به 

جدایی طلبان
خلیفه عثمانی دو روز پیش در باکو، 
سرمســت از تفوق اخیرش در قره باغ، 
خطاب به آذربایجان ایران خواند: »ارس 
را جدا کردند و آن را با میله و ســنگ پر 

کردند / من از تو جدا نمی شــدم به زور 
جدایمان کردند.«

شــاید اردوغان نپذیرد که این شعر 
را تحت تاثیر امیال توســعه طلبانه اش 
خوانده اســت، اما این شــعر در ایران، 
بالفاصلــه »چــراغ ســبز اردوغان به 
جدایی طلبان« تعبیر شد. محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه در توئیترش 
واکنش نشان داد و نوشــت: »او درباره 
جدایی مناطق شــمالی ارس از ایران 
شــعر خواند، اما هیچکسی نمی تواند 
درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. 
به اردوغان نگفته بودند شــعری که به 

غلط در باکو خواند مربــوط به جدایی 
قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین 

مادریشان ایران است!«
او ادامه داد: »آیا او نفهمید که علیه 
استقالل جمهوری آذربایجان سخن 
گفته است؟ هیچکس نمی تواند درباره 

آذربایجان عزیز ما صحبت کند.«
ارس رود پرآب خروشانی است که 
در پی عهدنامه ترکمانچای از اول اسفند 
1206 به عنوان مرز ایران و امپراطوری 
روسیه شناخته شد. به دنبال آن تمامی 
مناطق شمال این رود از ایران جدا و به 
خاک روسیه افزوده شد. در 22 شهریور 
1300 دولت های شــوروی و ترکیه، 
عهدنامه قارص را امضا کردند که در کنار 
آن برخی مناطق از حمله منطقه قره سو 
که به لحاظ قانونی متعلق به ایران بود، به 

ترکیه واگذار شد. 
در طی سالیان، جدایی ساکنان دو 
سوی ارس دستمایه شعر و شاعری های 
بسیار بوده است. شــعری که اردوغان 
روز پنجشنبه در جشــن پیروزی باکو 
خواند؛ اما یکی از نمادهای جدایی طلبی 

پان ترکیست ها است. 
 رویای یکپارچگی دنیای ترک 

در سر خلیفه
زمانی که آتش مناقشــه در قره باغ 
شعله ور بود و ترکیه و آذربایجان در غیاب 
ایران، جوالن می دادند، بسیاری نسبت 
به تحرکات پان ترکیسم از سوی آن دو 
هشدار دادند؛ هشداری که اشاره اش به 

خطرات امنیتی برای ایران بود. 
ایــران پیش تــر به دلیــل همین 
تحــرکات، اختالفاتی بــا جمهوری 
آذربایجان داشته اســت. حال قدرت 
گرفتن بیش از پیــش ترکیه در قفقاز 
جنوبی و اتحاد تازه اش با باکو، بر شدت و 

دامنه این تحرکات خواهد افزود. 
کار چنــان بــاال گرفته  اســت که 
تریبون های حزب حاکم ترکیه صریحا از 
تجزیه ایران می گویند. ابراهیم کاراگول 
در ینی شفق نوشت: »ایران دیگر هیچ 
مرزی با قره باغ ندارد و نباید اجازه داد با 
ارمنستان نیز مرزی داشته باشد؛ باید 
نخجوان به آذربایجــان متصل گردد و 
راه آسیای میانه باز شود. باید به دکترین 

تغییرناپذیر ایران و روســیه مبنی بر 
جلوگیری از یکپارچگی دنیای ترک، 

پایان داد.«
این جراید و آن شعرخوانی در کنار 
رفتارهای توسعه طلبانه  اردوغان، به 
باور بســیاری از تحلیلگران به معنی 
خطر است. نگاهی به عملکرد اردوغان 
در حوزه سیاست خارجی، این گمان 
را پدید می آورد که او در پی ســاختن 
شکل و شمایلی شــبیه به والدیمیر 
پوتین برای خــود اســت. او در کنار 
رویــای نئوعثمانی، به دنبــال ارائه 
تصویر یک پدرخوانده از خویش است؛ 
پدرخوانده ای که دســتی در سوریه 
دارد، در درگیری هــای لیبی مداخله 
مستقیم دارد، عملیاتش علیه نیروهای 
پ ک ک در اقلیم کردســتان عراق را 
تشــدید کرده، حضور نظامی اش در 
شرق مدیترانه را تقویت کرده و اکنون 

نیز بازیگر بزرگ قفقاز جنوبی است. 
گذشته از اینها تابستان 2023 عمر 
قرارداد لوزان که صد سال است، به پایان 
می رسد و اردوغان رسما سناریوی میثاق 
ملی خود را رقم خواهد زد؛ سناریویی که 
سودای بازگشت به جغرافیای عثمانی 
سابق و حتی دست اندازی بر کرکوک، 

حلب، موصل و اربیل در عراق را دارد. 
تمامی این ها هشداری است برای 
ایران تا نسبت به امنیت، مرزها و ممانعت 
از تنش های قومی حســاس باشــد و 
تحوالت قفقاز جنوبی را فعاالنه تر دنبال 
کند. گرچه وزرات خارجــه ایران روز 
گذشــته خبر از احضار سفیر ترکیه در 
ایران داد؛ اما به نظر می رسد این خطر، 
به واکنش هایی بیش از احضار ســفیر 

نیاز دارد.

وقتی رویای نوعثمانیسم خلیفه اردوغان شدت می گیرد؛

چشم »طمع« به این سوی ارس

خبر

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
چه بایدن رئیس جمهور آمریکا شود و چه ترامپ 
تحریم ها تا چهار، پنج ســال دیگر ادامه خواهد 

داشت.
به گزارش صداوسیما، محسن رضایی با تحلیل 
الیحه بودجه 1۴00 گفت: اینکه فروش دو میلیون 
و 300 هزار بشــکه نفت در الیحه بودجه مبنای 
طرحریزی درآمد دولت باشد معنی اش این است 
که همچنان می خواهیم به روابط خارجی و رفتار 
کشورهای دیگر نگاه کنیم در حالی که کامالً روشن 
است که چه بایدن تائید شود و چه ترامپ بتواند از 
دیوان عالی آمریکا اوضاع را برگرداند، تحریم ها تا 

چهار - پنج سال دیگر ادامه خواهد داشت.
رضایی هشدار داد: ترامپ جمهوری خواه و چه 
بایدن دمکرات در پی این هستند که تحریم های 
اقتصادی را به عنوان فشار روی گرده ملت ایران 
ادامه دهند و اینکه مــا بخواهیم بودجه، مخارج 
و درآمدهای دولت را بر اســاس اتفاقی از بیرون 
مرزها تعیین کنیم ریسک خطرناکی است و معلوم 
می شود که نمی خواهیم از تحوالت درس بگیریم 

و روی پای خود بایستیم.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: ساختار بودجه باید بر اساس سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و سیاســت های کلی اصل ۴۴ 

قانون اساسی تنظیم شــود در حالی که این کار 
انجام نشده است.

وی لزوم توجه به محرومیت و فقرزدایی را در 
الیحه بودجه ضروری دانست و گفت: دولت ایران 
یکی از دولت های ثروتمند است که با استفاده از 
شــرکت های دولتی، معادن و امالک می تواند با 
توزیع عادالنه، شبیه آنچه در سهام عدالت انجام 
شد بخش عظیمی از محرومیت و فقر را در سال 
1۴00 برطرف کند، اما چنین تحولی نیز در الیحه 

بودجه دیده نمی شود.
حمایت از مصوبه مجلس

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکید 

کرد: از مجلس شورای اســالمی انتظار داریم که 
طبق اختیارات قانونی و توان خود، با اصالح الیحه 
بودجه 1۴00 دو عامل جلب مشارکت مردم در 

سرمایه گذاری ها و رفع فقر را در آن اعمال کند.
رضایی، تصویب قانون اقــدام راهبردی لغو 
تحریم ها در مجلس را حداقل ســیلی به گوش 
آمران اوضاع اقتصادی و اقدامات تروریســتی در 

کشورمان دانست.
وی با اشاره به تصویب این قانون گفت: چون 
این مصوبه مجلس را مغایر با سیاست های کلی 
ندیدیم، وارد بحث نشدیم و اصالً چنین موضوعی 
را در دستور کار نگذاشتیم. این مصوبه، مطابق با 

سیاست های کلی امنیت ملی است.
رضایی افزود: توقف اجرای پروتکل الحاقی 
که ایــران داوطلبانه آن را پذیرفتــه آن هم با 
شــرایطی که مجلس برای طرف های اروپایی 

قرار داده مطابق با برجام اســت و تصویب این 
قانون، اقدام مطلوبی بود.

وی افزود: تجربه نشــان داده اســت که اگر 
در روابــط خارجی، دســتمان خالی باشــد به 
هیچ امتیازی نخواهیم رســید و هر چه از ابزار و 
امکانات بیشــتری در مذاکرات برخوردار باشیم 

پیشرفت مان بیشتر است.

محسن رضایی: 

تحریم ها تا۴، ۵ سال دیگر ادامه دارد 
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انور قرقاش:
خواهان »برجام پالس پالس« 

هستیم
به گزارش پایــگاه خبری آل اســرائیل نیوز، 
انو قرقــاش، وزیر خارجه امــارات در گفت وگویی 
اختصاصی با این پایگاه گفت: ما بسیار با ایده  »برجام 
پالس پالس« موافقیم. برجام پالس پالس به این 
معناست که چنین توافقی باید دربرگیرنده فعالیت 
ایران در منطقه باشد و به کل مسئله موشک ها هم 
بپردازد. او با اشــاره به مقاله تام فریدمن در روزنامه 
نیویورک تایمز ادامه داد: بایدن صرفا نمی تواند به 
برجام بازگردد. منطقه تغییر کرده و همه نگران دقت 
موشکی و توان هسته ای ایران هستند و او حمله به 

آرامکو را نشانی واضح از توان ایران تلقی می کند. 
    

واکنش غریب آبادی به اظهارات 
اخیر مدیرکل آژانس

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران 
نزد ســازمان های بین المللی در وین در واکنش به 
اظهارات اخیر مدیرکل آژانس، با انتشــار توییتی 
نوشــت: »تنها نقش آژانس در برجــام، نظارت و 
راســتی آزمایی اقدامات مرتبط هســته ای و ارائه 
گزارشات بروز شده در این مورد است. ارائه هرگونه 
ارزیابی و تحلیل، خارج از ماموریت محوله به آژانس 
تحت برجام می باشد.« گفتنی است مدیرکل آژانس 
در مصاحبه روز گذشــته خود با اسکای نیوز گفته 
بود: »ایران نباید تهدیدات خــود در مورد افزایش 
غنی سازی و کاهش بازرســی ها را عملی کند چرا 
که این اقدامات انحراف بیشتر ایران از تعهدات خود 

تحت برجام است.«
    

خطیب زاده:
حمایت های پیدا و نهان منطقه ای 

از تفکرات داعش ادامه دارد
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه با تبریک سومین  سالگرد پیروزی دولت و 
ملت عراق بر گروه تروریستی داعش، این پیروزی 
را نتیجه اراده راســخ و مجاهدت یکپارچه دولت، 
ملت و تمامی نیروهای های نظامی و امنیتی عراق 
با الهام از مرجعیت دینی این کشور حضرت آیتاهلل 
سیستانی علیه تروریسم فراگیر دانست. وی افزود: 
اگرچه نیــروی نظامی داعش شکســت خورد اما 
همچنان تفکرات تکفیری، ضد بشری، تروریستی 
و حمایت های پیدا و نهــان منطقه ای و فرامنطقه 
ای از آن ادامه داشته و الزم است جامعه جهانی در 
برابر شیوع فکری و قدرت گیری مجدد این جریان 

هشیار باشد.
    

واکنش چمران به احتمال 
کاندیداتوری فرمانده قرارگاه 

خاتم االنبیا
مهدی چمران، فعال اصولگرا طی گفت وگویی 
درباره احتمــال حمایت اصولگرایــان از نامزدی 
»ســعید محمد«، رییس قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا در انتخابــات 1۴00 گفت: نمی توان 
گفت که از او حمایت می شود یا خیر، ولی برداشت 
من این است که شناخت جامعه نسبت به او کم است 
و تا شناخت ایجاد شود زمان می برد. مردم شناخت 
عملیاتی می خواهند و اگر چهره های جوانی که توان 
و پشــتوانه اجرایی و تجربه کاری دارند، وارد شوند 
ممکن است مورد حمایت جریان اصولگرا قرار گیرند 

و مردم هم به آنها توجه می کنند.
    

آرین منش: 
 شرایط رأی دادن از منزل 

فراهم شود
در پــی نظرخواهی وزارت کشــور از نخبگان، 
احزاب و دانشگاهیان در خصوص چگونگی برگزاری 
انتخابات در شرایط کرونا، محمدجواد آرین منش، 
یک نماینده پیشین مجلس به ایسنا گفت: سناریوی 
دوم در شرایطی است که بیماری همچنان وجود 
دارد. در این شرایط یکی از راهکارها افزایش زمان 
برگزاری انتخابات از یک روز به دو روز است که البته به 
اصالح قانون انتخابات نیاز دارد. راهکار دیگر افزایش 
دو برابری صندوق های اخذ رأی است. کوتاه کردن 
فرایند و زمان اخذ رای و انتخابات الکترونیکی از دیگر 
راهکارها می تواند باشد؛ به نحوی که شرایط برای 
رأی دادن از منزل فراهم شود تا ازدحام در شعب اخذ 

رأی صورت نگیرد. 
    

احضار چهار وزیر به مجلس
به گزارش ایرنا، وزرای تعــاون،  علوم، صنعت و 
کشور در هفته پیش رو با حضور در کمیسیون های 
تخصصی مجلس شــورای اســالمی پاسخگوی 
ســواالت نماینــدگان خواهند بــود. همچنین 
کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه، نشست مشترکی 

با رئیس قوه قضائیه برگزار خواهد کرد. 

خلیفه عثمانی دو روز 
پیش در باکو، سرمست از 
تفوق اخیرش در قره باغ، 

خطاب به آذربایجان ایران، 
شعری خواند که بالفاصله 

»چراغ سبز اردوغان به 
جدایی طلبان« تعبیر شد

زمانی که آتش مناقشه 
در قره باغ شعله ور بود و 

ترکیه و آذربایجان در غیاب 
ایران، جوالن می دادند؛ 

بسیاری نسبت به تحرکات 
پان ترکیسم از سوی آن دو 

هشدار دادند؛ هشداری 
که اشاره اش به خطرات 

امنیتی برای ایران بود

دبیرکل حزب مردم ســاالری با بیان اینکــه اصولگرایان 
خودشان را بُکشند 1۵ درصد آرای مردم را دارند، گفت: 20 تا 
30 درصد آرا حالت بینابین ]خاکستری[ دارد اما با ورود نامزد 
اصالح طلبان، نرخ مشــارکت به باالی ۵0 درصد می رسد و 

شانسی برای موفقیت اصولگرایان وجود نخواهد داشت.
مصطفی کواکبیان در گفت وگو بــا ایرنا، با بیان اینکه باید 
شرایط حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود، گفت: 
اصولگرایان دوست ندارند که مشارکت حداکثری در انتخابات 
پیش روی شکل گیرد حتی اگر حاکمیت ضرر کند برای آنها 
مهم نیست. برخی از دوستان اصولگرا حاضرند »به خاطر یک 
دستمال قیصریه را آتش بزنند«؛ نباید منافع زودگذرحزبی را 

بر منافع ملی ترجیح دهیم.
عضو شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات افــزود: نرخ 

مشارکت مردم در انتخابات 2۸ خرداد 1۴00 ریاست جمهوری 
را مهم تر از رقابت جناح های سیاسی برای پیروزی در انتخابات 
دانست و گفت: همه احزاب سیاسی و مردم باید دست به دست 
هم دهند تا نرخ مشارکت ۴0 درصدی حضور مردم انتخابات 

مجلس یازدهم را دست کم به رقم ۷0 درصد تبدیل کنیم.
کواکبیان در مورد حضورش در انتخابات ریاست جمهوری 
1۴00 تاکید کرد: شخصاً هیچ تمایلی برای حضور در انتخابات 
ندارم. دوستان تمایل دارند در انتخابات حضور داشته باشم که 
این موضوع را به کنگره حزب مردم ســاالری در بهمن امسال 
موکول کردم و تابع تصمیمات خواهم بود، البته در این رویکرد 
تصمیم احزاب اصــالح طلب هم تأثیرگذار اســت و رویکرد 
تشکیالتی ما وابسته به سازو کار رسیدن به اجماع درون جریان 

اصالحات است.

راهبرد اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ 
دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: ایده حزب ما، پارلمان 
اصالحات و فراخــوان ۴ هزارنفری از متقاضیــان حضور در 
انتخابات اســت. این افراد به بیان نظریات و برنامه های خود 
می پردازند و هر کس بیشترین آرا را کسب کرد همه ملزم به 

حمایت او هستند.
کواکبیان در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شورای عالی 
سیاســت گذاری جبهه اصالح طلبان برای انتخاب 1۴00، 

گفت: این نهاد تمام شده است اما خواستار دست یابی به ساز 
و کار اجماعی و همچنین مشــورت با برخی شخصیت های 
اصالح طلب برای بحث و مذاکره هســتیم، اما هنوز در مورد 

شخص خاصی به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.
کواکبیان در ادامه به سه دیدگاه اصالح طلبان برای حضور 
در انتخابات 1۴00 اشاره کرد و گفت: عده ای معتقدند که حتی 
به قیمت نامزد نیابتی، در انتخابات با هر شــرایطی شــرکت 
می کنند که حزب ما مخالف این رویکرد است، ما طرفدار نامزد 

خالص برآمده از درون جبهه اصالحات هستیم.
مدیر مسئول روزنامه مردم ساالری بیان کرد: عده ای هم 
معتقدند در انتخابات شرکت نمی کنیم چون شرایط اجتماعی 

فراهم نیست و حضور در انتخابات سودی ندارد.
کواکبیان افزود: ما جزو دسته سوم هستیم و به انتخابات 
مشروط باور داریم. اگر شرایط فراهم شود اهل قهر با صندوق 
انتخابات نبوده و نیســتیم و اگر از نامــزدی حمایت نکنیم، 
انتخابات را هم تحریم نمی کنیم. بــه احتمال زیاد 32 حزب 
جبهه اصالحات راهبرد ســوم یعنی مشــارکت مشروط را 

انتخاب می کنند.

کواکبیان: 

اصولگرایان خیلی تالش کنند ۱۵ درصد رأی دارند


