
۵www.sharghdaily.com سه شنبهجهان
۸ شهریور ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۲

 تشنج در بغداد
 به دنبال اعالم کناره گیری رهبر جریان صدر از دنیای سیاست، منابع خبری از ورود حامیان این جریان به کاخ ریاست جمهوری عراق 
خبر دادند. فرمانده عملیات مشــترک ارتش عراق اعالم کرد که از بعدازظهر روز گذشــته هر گونه تردد در بغداد ممنوع اســت. شبکه 
«دجله» عراق در این باره گزارش داد که شــماری از معترضان وارد ســاختمان کاخ ریاست جمهوری شده اند و اخبار از درگیری در این 
منطقه حکایت دارد. پلیس علیه معترضان از ماشین های آب پاش استفاده می کند. هم زمان با این تظاهرات فرماندهی عملیات مشترک 
عراق با اتخاذ تدابیر شــدید امنیتی در اطراف منطقه الخضرا خواســتار خروج فوری معترضان از این منطقه شــد. نیروهای امنیتی از 
تظاهرکنندگان خواسته اند که فورا از داخل منطقه الخضرا عقب نشینی کنند و تأکید کردند که آنها به باالترین سطح خویشتن داری و رفتار 
برادرانه برای جلوگیری از درگیری یا ریختن خون عراقی ها پایبند هستند. آنها گفته اند که برخورد با تظاهرات مسالمت آمیز از طریق قانون 
اساسی و قوانین انجام می شود و نیروهای امنیتی وظیفه خود را برای حفظ امنیت و ثبات انجام خواهند داد. در پی ناآرامی های اخیر 
در عراق، نخست وزیر این کشور از تعلیق فعالیت کابینه تا اطالع ثانوی خبر داد. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای 
مسلح عراق دستور داد به دلیل ورود تظاهرات کنندگان به مقر هیئت دولت در منطقه الخضرا بغداد، جلسات کابینه تا اطالع ثانوی به 
حالت تعلیق درآید. در همین حال، معترضان حامی جریان صدر امروز ساختمان استانداری ذی قار و تمامی ادارات دولتی در میسان را 
بستند. شفق نیوز گزارش داد که ده ها نفر از حامیان جریان صدر پالکاردهایی بر روی ساختمان استانداری ذی قار برافراشتند که بر روی 
آن نوشته شده بود: به دستور انقالبیون عاشورا بسته شده است. معترضان شعارهای «نه به اشغالگر» سر دادند. معترضان در میسان 

نیز بعد از آنکه مسیرهای این استان را با آتش زدن الستیک ها در خیابان های اصلی بستند، تمامی ادارات دولتی در این استان را بستند.
سفارت ایران در عراق در اطالعیه ای از شهروندان ایرانی خواست تا اطالع ثانوی از هرگونه سفر و تردد به شهرهای بغداد، کاظمین 

و سامراء خودداری نمایند.

گـزارش

 چالش هاي الجزایر 
در مسیر «بریکس»

بحث درباره پیشنهاد الجزایر برای پیوستن به سازمان «بریکس» همچنان 
ادامه دارد و توجه شــهروندان این کشور را به خود جلب می کند. عمده ترین 
پرسشــی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا الجزایر از عناصر و 
ویژگی های الزم که آن را واجد شــرایط برای پیوستن به سازمان بریکس کند، 

برخوردار است؟
براساس سخنان مقام های دولتی الجزایر، با توجه به توانمندی های مالی 
ناشــی از افزایــش قیمت نفــت و گاز و «جنبش» اقتصادی که بــا راه اندازی 
پروژه هــای متعــدد در بخش های مختلف آغاز شــده اســت، هیچ محفل و 
گردهمایی رســمی در کشــور نیســت که در آن لزوم تالش برای پیوستن به 

سازمان بریکس، مطرح نشود.
چنــدی پیش، عبدالمجیــد تبون، رئیس جمهــوری الجزایر، بــه احتمال 
پیوستن کشورش به سازمان بریکس اشــاره کرد و در دیدارهای دوره ای خود 
بــا مطبوعات محلــی، گفت: «الجزایــر قابلیت ها و ویژگی هــای الزم را برای 
پیوستن به سازمان بریکس دارد و شرایط اقتصادی تا حد زیادی برای این اقدام 
فراهم اســت». او توضیح داد که گروه بریکس در حکم یک قدرت اقتصادی 
و سیاسی، اهمیت بســیاری برای الجزایر دارد و پیوستن به آن سازمان، کشور 
را از کشمکش های دوقطبی دور نگه می دارد. رئیس  جمهوری الجزایر افزود: 
«هرچند درصدد پیش بینی رویدادها نیستیم، در آینده به خواست خدا خبرهای 

خوبی خواهیم شنید».
بریکس (BRICS) ســازمانی متشــکل از پنج اقتصاد در حال ظهور، یعنی 
برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای  جنوبی است. در سپتامبر ۲۰۰۶، این سازمان 
را کشــورهای برزیل، روســیه، هند و چین در نشست وزرای خارجه کشورهای 
مزبور در حاشیه شصت و یکمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در شهر 
نیویورک، تأســیس کردند. در آغاز تأسیس این سازمان، از آن با نام «بریک» یاد 
می شد  اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی به آن، به «بریکس» تغییر نام یافت.
ســازمان بریکس کشــورهای عضو را به افزایــش همکاری های تجاری، 
سیاسی و فرهنگی تشویق می کند. نخســتین اجالس این سازمان در ۱۶ ژوئن 
۲۰۰۹ در یکاترینبورگ روسیه برگزار شد و بر لزوم برقراری نظم جهانی دوقطبی 

تأکید کرد.
کشــورهای عضو بریکس در قیاس با گروه صنعتی «جــی  ۷»، حدود ۴۰ 
درصــد از جمعیت جهان و کمی بیش از یک چهــارم تولید ناخالص داخلی 
جهان را تشــکیل می دهند. بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد این سازمان در اختیار 
چین اســت، هند حدود ۱۳ درصد، روســیه و برزیل هریک هفت درصد سهم 
دارند و حدود سه درصد دیگر به آفریقای جنوبی تعلق دارد. در همین زمینه، 
عبدالکریم بوفروه، اســتاد اقتصاد، در مصاحبه ای با ایندیپندنت گفت: «تالش 
برای پیوســتن به ســازمان بریکس بیانگر تصمیم جدی برای چیرگی بر همه 
موانع اســت و الجزایر برای جهش اقتصادی به سمت کشورهای نوظهور در 
حرکت خواهد بود». او افزود: «گزینه پیوستن به گروه بریکس ابعادی سیاسی 
دارد که به ترسیم مجدد ویژگی های نظم جهانی نوظهور و به ویژه با پیامدهای 
همه گیری کرونا و نتایج جنگ روســیه و اوکراین مرتبط اســت». در پاسخ به 
این پرســش که آیا الجزایر شــرایط پیوســتن به گروه بریکس را دارد، بوفروه 
گفت: «فرصت برای چنین اقدامی فرارســیده اســت و کشــور از قابلیت های 
الزم برخوردار اســت؛ بنابراین نباید بیش از این زمان را از دست داد». او افزود: 
«رخدادهای شــتابان بین المللی که وضعیت بازار انرژی و نقشه ژئوپلیتیکی 
آن را تغییر داده اســت، به الجزایر فرصتی طالیــی داد تا در حوزه مدیترانه و 
همسایگی اروپا که برای ایجاد تعادل بین منافع متحد آمریکایی و قدرت های 

نوظهور در شرق، تحت فشار قرار دارد، سیاست متوازنی را دنبال کند».
به گفته بوفروه پیوستن به حلقه کشــورهای نوظهور، پیش از آنکه گزینه 
سیاسی باشد، ضرورت مبرمی برای الجزایر به شمار می رود و برای اقتصاد آن 

اهمیت بسیاری دارد.
در مقابل، توفیق بوقعده، استاد علوم سیاسی دانشگاه الجزایر، معتقد است 
که الجزایر به دنبال کسب امتیازهایی است که کشورهای دارای رشد اقتصادی 
ســریع عضو ســازمان بریکس از آن برخوردارنــد، تا نقش مؤثری در رشــد 
اقتصادی کشــور ایفا کنند. او خاطرنشان کرد که کشورهای عضو این سازمان 
دارای اقتصاد قوی و تجربه در زمینه امکان کمک به کشــورها برای دستیابی 
به توســعه در حوزه اقتصادی اند. ازاین رو می تــوان گفت که هدف الجزایر از 
پیوستن به گروه بریکس بیشتر سیاسی اســت تا اقتصادی؛ به ویژه که الجزایر 
به گونه ای از رفتار قدرت های غربی احســاس نارضایتی می کند و می کوشد به 
همکاری و حمایت از طرف های بین المللی دیگر دست یابد. این در حالی است 
که پیوستن الجزایر به این سازمان، جانبداری از قطب دیگری به رهبری روسیه 
تلقی می شود. توفیق بوقعده پیوستن الجزایر به این سازمان را در آینده نزدیک 
رد می کنــد، زیرا شــرایط اقتصادی مورد نیاز، از جمله حجم رشــد اقتصادی، 
میزان بدهی عمومی و توان انســانی برای دستیابی به رشد اقتصادی فراهم 
نیست و از اینها گذشته، الجزایر هم اکنون با چالش های بسیاری دست به گریبان 
است. او در پایان گفت که الجزایر زمانی می تواند به دنبال پیوستن به سازمان 
بریکس باشــد که از شــرایط اقتصادی کنونی عبور کند و سیاستی را در پیش 
بگیرد که از توان جذب کشورهایی که از نظم بین المللی فعلی راضی نیستند، 

برخوردار باشد.

ساالر سیف الدینی

NAAN CA BK

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند سعید به شماره 
شناسنامه ۰۰۱۶۲۸۸۲۳۸ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 

فناوری معماری– طراحی و نوسازی بافت های فرسوده صادره از واحد 
دانشگاهی جامع علمی کاربردی با شماره ۹۳۱۳۷۰۴۱۱۸۰۰۳۳ مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

جامع علمی کاربردی واحد شرق تهران به نشانی خیابان بهار شیراز خیابان 
لواسانی پالک ۲ ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  دیگنیتی  رنگ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۶۳ _ ۳۱۸ ج ۵۳ و شماره موتور 

 *SFG15T*21792967 و شماره شاسی

 NAGD1AA48N1002945 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو فیدلیتی پرایم رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۷۳ _ ۳۲۱ ه ۷۸ و شماره 

موتور SQRE4T15C*ACML04095 و شماره 
شاسی NAGC1AB49N1007511 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  دیگنیتی  رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۷۳ _ ۴۶۳ د ۱۷ و شماره 
 موتور *SFG15T*21806117 و شماره شاسی

 NAGD1AA48N1003133 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  
 رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران

 ۸۵ _ ۴۳۶ ج ۲۹ و شماره موتور ۱۸۵۸۱۱۹ و شماره شاسی 
S1412286302200 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو  سایپا  ۱۳۱SX  رنگ سفید روغنی 

 مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران 
 ۴۴ _ ۶۶۴ ص ۲۱ و شماره موتور ۴۶۲۶۱۳۵ 

و شماره شاسی S1412291099846 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه عراق و رهبر جریان صدر، 
یك بار دیگر «کناره گیری قطعی» خود از فعالیت سیاسی در عراق 
را اعالم کــرد. صدر در بیانیه ای همچنین از بســتن همه دفاتر و 
نهادهای وابسته به جریان صدر خبر داد، با این حال مؤسسه مرقد 
شریف (شهید صدر)، نهاد فرهنگی شهید صدر و موزه شهید صدر 
را مســتثنا کرده است. گفته می شود این اقدام صدر در واکنش به 
صــدور بیانیه آیت اهللا ســید کاظم حائری، از مراجــع تقلید برای 
کناره گیری از مرجعیت صــورت گرفت. حائری در متن این بیانیه 
علت کناره گیری خود را بیماری، ضعف جسمانی و کهولت عنوان 
کرد. صدر ابراز عقیده کرده که اعالم کناره گیری آیت اهللا حائری و 
بیانیه او به اراده خود او نبوده و افزوده اســت: «بسیاری از جمله 
آقای حائری فکر می کنند که این رهبری به لطف یا دستور آنان به 
دست آمده است؛ در حالی که این به لطف خداوند و فیض پدرمان 
بوده است. با وجود کناره گیری ایشان، اما نجف اشرف مقر اصلی 
مرجعیــت دینی بــوده و همچنان باقی خواهــد ماند». آیت اهللا 
محمد صادق صدر (پدر مقتدی صدر) قبل از شهادتش مقلدانش 
را به پیروی از آیت اهللا العظمی شــیخ کاظــم حائری فراخوانده 
بــود.  دفتر مقتدی صدر در نجف نیز پــس از اعالم کناره گیری او 
در بیانیه ای در این باره نوشــت: تصمیم گرفته شــد که از این پس 
هرگونه مداخله در امور سیاسی، دولتی و رسانه ای به نام جریان 
صدر و همچنین اســتفاده از هــر ابزار رســانه ای و در رأس آنها 

شبکه های اجتماعی به نام این جریان ممنوع باشد.
کارنامه صدر

مقتدی صدر یکی از مهم ترین بازیگران سیاست عراق پس 
از ۲۰۰۳ و ســقوط حکومت صدام حسین بوده است. او به طور 
هم زمان در تشــکیل دولت های پیاپی عــراق و راهپیمایی های 
اعتراض آمیز و فعالیت های شــبه نظامیان شــیعی فعال بوده 
اســت. او از رهبران سیاســی شــیعه به دلیــل بی توجهی به 
درخواســت های او برای اصالحات انتقــاد کرد. چند ماه پیش 
نمایندگان صدر در پارلمان عراق، پس از شکســت در تشــکیل 
دولت اســتعفا دادند. بن بست سیاســی بین او و رقبای شیعه 
نزدیک به ایران، سبب شده عراق طوالنی ترین دوره بدون دولت 
را ســپری کند. حامیان صدر چند هفته پیش پارلمان را اشغال 
کردند و در نزدیکی ساختمان های دولتی تظاهرات برپا کردند. 
این اعتراضات عمال روند انتخاب رئیس جمهور و نخســت وزیر 
جدیــد را متوقف کرد. اعالمیه روز گذشــته این نگرانی را ایجاد 
کرده اســت که حامیان صــدر ممکن اســت اعتراضات خود 
را تشــدید کنند و به مرحله جدیــدی از بی ثباتی در عراق دامن 
بزنند. با «کناره گیری» مقتدی صدر از صحنه سیاســت، به نظر 

می رســد او می خواهد بی نیاز از تعامل با جامعه بین المللی و 
گروه های سیاســی در عراق، جنبشــی را که او «انقالب محرم» 
خوانــده، پیش ببرد. البته این اولین بار نیســت که صدر تهدید 
می  کند که گامــی رادیکال برمی دارد. او پیــش از انتخابات ۱۰ 
مــاه پیش عراق اعالم کــرد که «صدری هــا» در این رأی گیری 
شــرکت نخواهند کرد؛ چیزی که در آن زمان باعث شــد برخی 
از کشــورها و گروه ها پا در میانــی و رایزنی کنند تا او را به میدان 
بازگرداننــد. هرچند در آن موقع هم این اقــدام صدر به عنوان 
تهدید و فشــار بیشــتر بر گروه های رقیب تعبیر شــد. با این حال 
این بــار این نگرانی وجود دارد که ایــن اقدام فراتر از یک تهدید 
باشــد و صدر بخواهد آن طور که گفته «نظام عراق را سرنگون 
کند» که این نکته به احتمال قوی به معنی باالتر رفتن تنش ها 
و «خون ریزی» ممکن است باشد. به ویژه آنکه اکنون گروه های 
هم پیمان با ایران در بخش دیگری از بغداد برای «حفظ نظام» 
از روزها پیش تظاهرات برپا کرده اند. مقتدی صدر و گروه مسلح 
او موســوم به «ارتش مهدی» (جیش المهدی) پس از حمله 
نظامیان خارجی تحت رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ در 
آن کشــور شهرت یافتند. نیروهای او بارها با نظامیان آمریکایی 
در عراق درگیر شــدند. صدر در سال های اخیر وارد رقابت های 
سیاســی بر ســر نهادهای قدرت در عراق شــده بود. او با این 
هدف ائتالف ســائرون را تشکیل داد و طرفدار سیاست خارجی 
مستقل و به ویژه فاصله گرفتن از ایران است. بسیاری از طرفداران 
او جوانان و اقشــار کم درآمد هســتند. ائتالف صدر در تبلیغات 
انتخاباتــی وعده مبارزه با فســاد و ســرمایه گذاری در خدمات 
عمومــی را داد. صدر بخش بزرگی از محبوبیت خود را مدیون 
پدرش آیت اهللا صدر بود که گفته می شــود به دســت مأموران 
صدام حسین به قتل رسید. اغلب طرفداران او را اقشار جوان و 
فقیر شیعه در یکی از شهرک های شیعه نشین در حاشیه بغداد 
تشکیل می دهند. در سال ۲۰۱۴ نیز مقتدی صدر در یادداشتی در 
ســایت اینترنتی خود گفته بود که از این پس، از سیاست دوری 
خواهد گزید. در آن زمان، او گفته بود که نه مقام دولتی خواهد 
داشت و نه برای نمایندگی در مجلس عراق نامزد تعیین خواهد 
کرد. مقتدی صدر فرزند پنجم سیدمحمد صدر از شخصیت های 
معروف خاندان صدر است. محمد باقر صدر و امام موسی صدر 

هر دو از همین خاندان بودند.
برگ برنده صدر

نارضایتــی عمومی در عراق و حضورنداشــتن صدر در میان 
دولتمردان عراقی چه در شــکل تحریم انتخابات سال های ۲۰۱۸ 
و ۲۰۲۱ و چه در تظاهرات گســترده اکتبر ۲۰۱۹، به مقتدی صدر، 

امکان نمایندگی بخش های گســترده ای از جامعــه را داد. او در 
جریان نخستین انتخابات پساداعش، توانست از گروه های متفاوت 
سیاســی، از روحانیون شــیعه گرفته تا حزب کمونیست را حول 
خود متحد کند. ائتالف صدر در پارلمان پیشین، راه بازگشت نوری 
المالکی به قدرت را گرفت و امکان تشکیل دولت را به چهره های 
تکنوکرات تر و کمتــر متمایل به ایران داد. نخســت وزیری عادل 
عبدالمهدی و متعاقبا مصطفی کاظمی، نشانه هایی از دور شدن 

قدرت سیاسی در عراق از این محور بود.
جریــان صدر بــا وجود ایفای نقــش در پارلمان پیشــین، در 
دولت حضوری ندارد. در حالی که سال ها جنگ داخلی، ویرانی و 

از هم پاشیدن شیرازه مدنیت جامعه در عراق همراه با بحران های 
جهانی کرونا، رکود اقتصادی و به تازگی جنگ روسیه علیه اوکراین، 
شــرایط زندگی شهروندان این کشــور مصیبت زده را بیش از پیش 
سخت کرده اســت، مقتدی صدر با استعفای جمعی نمایندگان 
ســائرون و پس از آن اشــغال پارلمان نشــان داد که پتانســیل 
برافراشتن پرچم و نمایندگی بخش گسترده ای از جامعه در مبارزه 
علیــه نهادهای حکومت عراق را دارد. با این حال صدر پاســخی 
عینی به بحران سیاســی این کشور نمی دهد: حمایت از «انقالب 
و اتحاد همه مردم» می تواند مانع از تشکیل دولت در عراق شود  
اما طبیعتا جوابی به مطالبات میلیون ها ناراضی عراقی نمی دهد.

فضاي سیاسي در عراق ملتهب تر شد

کناره گیري «صدر» از سیاست

 پیامدهای جنگ ۲۰۲۰ قراباغ هنوز ادامه دارد و با وجود اعالم پیروزی و ظفر از سوی الهام 
علی اف باکو همچنان از وضعیت فعلی به شدت احساس نارضایتی می کند. دلیل این نارضایتی 
در توافق نامه آتش بس نهم نوامبر مسکو است که مسئله مسیرها و کریدورها موجب اختالف 
در تفســیر شده است. باکو در این جنگ نتوانست به راه حلی نظامی برای اتصال سرزمینی با 
نخجوان که سرزمینی برونگان در غرب قفقاز جنوبی است، دست پیدا کند. هرچند ترکیه نیز 
مشوق این اشــغال نظامی بود و برخی از تحلیلگران ترکیه تأکید کردند که فرایند جنگ باید 
به گونه ای پیش برود که مرز ایران با ارمنستان مسدود و قطع شود  اما به دالیلی این مقصود 
حاصل نشــد. در توافق نامه آتش بس صراحتا از هیچ کریدوری به نفع باکو صحبتی به میان 
نیامده و فقط ارمنستان متعهد شده است تا زمینه بازشدن مسیرهای مواصالتی را مهیا کند. از 
سوی دیگر الهام علی اف بارها و بارها مدعی تعلق تاریخی و ارضی استان جنوبی ارمنستان 
یعنی سیونیک به کشورش شده است که آشکارا یک ادعای ارضی جدید علیه ارمنستان است 
و تحقق آن مســتلزم مسدودشدن مرز ایران با قفقاز جنوبی و کورشدن مسیرهای مواصالتی 
کشورمان است. علی اف در یکی، دو سال گذشته چندین بار درمورد لزوم راه اندازی کریدوری 
که نامش را کریدور زنگزور گذاشــته، سخن گفته است. هفته گذشته نیز اظهاراتی جنجالی  
مطرح کرده که به موضوع رسانه ها تبدیل شده است. تفسیر درخصوص چنین کریدوری به دو 

شکل امکان پذیر است: نخست، تأسیس یک آزادراه و نیز خط ریلی با نخجوان از طریق سرزمین 
ســیونیک یا زنگزور تحت حاکمیت ارمنستان و دوم اشــغال نوار باریکی از خاک ارمنستان و 
الحاق آن به باکو. با توجه به اینکه سناریوی اول مستلزم داشتن روابط دیپلماتیک و حقوقی 
اســت و تاکنون اراده خاصی از ســوی دو طرف برای ایجاد رابطه دیپلماتیک دیده نشده، به 
نظر می رســد سناریوی دوم در دســتور کار قرار دارد. موضوع نگران کننده در این زمینه برای 
ایران، حمایت «ناتو» از این تجاوز آشــکار به حقوق بین المل و دستکاری در مرزهای سیاسی 
است. از نظر ناتو، گسترش پان ترکیسم در آسیا می تواند ژئوپلیتیک چین، روسیه و ایران را یکجا 
به چالش کشــیده و کاربردی چندگانه دارد. همان طور که در قرن نوزدهم «بریتانیای کبیر» و 
مستشرقین یهودی از ظهور پان ترکیسم در قلمرو «روسیه تزاری» برای تجزیه یا مشغول سازی 
آن (با هدف ممانعت از دستیابی به جنوب و هند) حمایت کرده بودند، این بار نیز ناتو از ظهور 
تقویت پان ترکیسم برای به چالش کشیدن چین در مرزهای غربی با وجود ۲۰۰ میلیون اویغور و 
جمعیت های متعدد ترک زبان در روسیه حمایت می کند و به خوبی می داند که «داالن تورانی» 
مزبور می تواند مرحله اولیه تحریک یک گســل بزرگ در آسیا علیه این سه کشور باشد. تالش 
ترکیه برای راه اندازی «ناتوی ترکی» در آسیای مرکزی یعنی منطقه ای که هم زمان با روسیه، 
چین و ایران همســایه اســت، در این چارچوب معنا پیدا می کند. از سوی دیگر تغییر الگوی 
رفتاری الهام علی اف در یکی، دو ســال گذشته نشان می دهد که احتماال نقش مخصوصی 
در این مرحله به او محول شــده اســت؛ زیرا ادعاها و ادبیات مطرح شــده از طرف او فراتر از 
نقــش و جایگاه یک رهبر معمولی و کوچک منطقه اســت و با بنیان های قدرت کشــورش 
همخوانی ندارد. از این رو باید چنین فرض کرد که طرح مزبور پیش از هر چیز پروژه ای متعلق 
به ناتو اســت که از سوی نماینده آن در منطقه (ترکیه) هدایت می شود. اظهارات گاه وبیگاه 
علی اف با وجود مواضع عالی ترین مقامات سیاسی و نظامی ایران از جمله فرمانده کل قوا، 

رئیس جمهور، وزیر خارجه و فرماندهان نظامی نشان می دهد که باکو قصد ندارد به آسانی 
از نقش کارگزاری ناتو برای تجزیه کشورهای منطقه منصرف شود و در این زمینه امیدوار به 
حمایت کشورهای غربی و البته ترکیه است. این شیوه رفتار و سخن گفتن همان نقشی است 
که از سوی غرب در این مقطع به او واگذار شده و پشت گرم به حمایت آنهاست تا به بخشی 
از منافع ایران لطمه بزند. مقام معظم رهبری در دیدار با پوتین و اردوغان درباره داالن تورانی 
ناتو اعالم کرد که ایران سیاســت هایی را که منجر به بسته شــدن مرز ایران و ارمنستان شود 
«تحمل نخواهد کرد»؛ بنابراین با توجه به سیاســت گذاری صورت گرفته در ایران و مصوبات 
نهادهای حاکمیتی، هر نوع اقدام نظامی از ســوی ناتو و کارگزاران منطقه ای اش بی شــک 
منجر به پاسخ و واکنش جمهوری اسالمی ایران خواهد شد؛ به ویژه آنکه باکو از نظر حقوق 
بین الملل در زمینه الحاق خاک سرزمینی سایر کشورها محق نیست. علی اف این توجیهات 
تاریخی را در آخرین ســخنرانی خود تکرار کرده و مدعی شده چون در سال ۱۹۲۲ حکومت 
شوروی در تقسیمات کشوری تغییراتی اعمال کرده و سرزمین مد نظر را به ارمنستان داده تا 
به این ترتیب مانع به هم پیوستگی «ترکستان» شود! مطرح کردن اوهام مربوط به ُترکستان و 
لزوم به هم پیوستن این مناطق! دقیقا در راستای همان نقش و سیاستی است که از سوی ناتو 
به علی اف واگذار شــده است. درحالی که کشورهای آسیای مرکزی یعنی جماهیر ترک زبان 
«واقعی» سعی می کنند از این ادبیات فاصله بگیرند، اتفاقا این رهبران کشورهای غیرترک زبان 
مانند باکو هســتند که اصرار دارند نقشی غیرواقعی و قبایی بیگانه را بر تن کنند. درحالی که 
جهان در جست وجوی نظم ژئوپلیتیک جدید پس از جنگ سرد است، طراحی خطرناک ناتو و 
تالش برای سیاست ورزی و اجرای استراتژیک از ِقبل گسل های قومی و نژادی در آسیا به ویژه 
نوار شــکننده قفقاز جنوبی، امری خطرناک برای امنیت ملی ایران است و لزوم توجه بیشتر 

همگان را می طلبد.

این ره که تو می روی به ترکستان است!


