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عضو هیئترئیسه فراکسیون مدیریت شهری و
روستایی مجلس شورای اسالمی درگفتوگو با
«نسلفردا» از تصویب طرح دوفوریتی «بسته
حمایتی ســاخت ،احداث و نظارت مســکن»
درمجلس یازدهم خبر داد و گفت :درکمیسیون
عمران مجلس طرح دوفوریتی آماده شــد به
نام «بسته حمایتی ســاخت  ،احداث و نظارت
مسکن» و نهایتاً پس از پیگیریهای الزم ،این
طرح دوفوریتی مطرح و در صحن مصوب شد.
مجتبی یوسفی افزود :جزئیات این طرح اکنون
درکمیسیون عمران درحال بررسی است و به
زودی وارد صحن میشــود تا بــا جزئیاتش به
تصویب نهایی برسد.
نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسالمی
طی توضیحات بیشــتر بیان داشت :این طرح
یک بســته کامل ،هم درتامیــن زمین ارزان و
هم درحمایت از تسهیالت بانکی ،صندوق ملی
زمین و مسکن است .البته یکی از دغدغهها این
بود که اعتباراتی که از مالیات گرفته میشــود
درموضوعات و ردیفهای دیگر دردولت هزینه
شــود .بنابراین دولت را مکلــف کردیم برای
حمایت از ساخت و احداث مسکن آن را دراین
صندوق قرار بدهد .در آنجا با محوریت پرداخت
وام با بهره پایین ،تقویت انبوهسازانی که بتوانند
به صورت تخصصی و فارغ از نگاه اســتثماری
به مســتاجران ورود پیدا کنند و ساختوساز
انجام دهند ،پیشبینی شــده است .همچنین
اجــارهداری حرفــهای صــورت گیرد؛یعنی
شرایطی برای ســرمایهگذار ایجاد کنیم که به
جای اینکه دربازار بورس ،ســکه و ارز کار کند
دراین بخش به فعالیت بپردازد.
عضو هیئترئیسه فراکسیون مدیریت شهری
مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که طرح
مذکور با موازیکاری با سایر طرحهای مسکن
مانند مسکناجتماعی و اقدامملی نیست و چه
تضمینی برای فرجام مشــابهش دارد؟ گفت:
درکمیســیون عمران ،برنامه ساخت مسکن
کامل دیده شده و اگر میگوییم از منازل خالی
مالیات گرفته شود ،هدف این است که دوباره
آن پول به هزینههای جاری دولت برنگردد و به
حوزه اقتصادی مسکن و برای محرومان برگردد.
درواقع نوع نوشــتن این بســته به دلیل اینکه
اجرایی دیدهشده به نظارت هم کمک میکند.
وی دراین باره به تعهدت انجام نشــده برنامه
چهارم و ششم توسعه اشاره کرد و گفت :وقتی
یک قانون وضع میشــود و وزیری آن را انجام
نمیدهد ،کارغیرقانونی تلقی میشــود .برای
طرح اقدام ملی سیاست داشتیم ،یا مث ً
ال برای
طرح جامع مسکن که سالی یک میلیون تعهد
ساخت از سوی دولت در برنامه چهارم و ششم
بوده اســت .وقتی عم ً
ال انجام نمیشود،وقتی
برنامه ششم توسعه عم ً
ال دولت فقط 30درصد
آن را محقق کرده پس محرز بوده که سلیقهای
عمل شده است.
وقتی سلیقهای عمل شــود مثل االن میشود
که میبینیم؛یک زمان کارت سوخت را حذف
میکنیم ،بعد دوباره بــا هزینههای زیادی که
اتفــاق میافتد و بحــث قاچــاق رخ میدهد
مجــددا ً برمیگردانیم! اینها نشــان میدهد
سیاســتگذار یهایی که صــورت میگیرد
گاهی بــرای مملکت و مــردم موجب زحمت
خواهد شد.
یوسفی اضافه کرد :بنابراین در اجرای این طرح
قطعاً به صورت دورهای نظارت میکنیم و اگر
انحرافی ببینیم ،نمیایستیم تماشا کنیم و بعد
ســروصدایش را دربیاوریم و گزارش را بدهیم.
نظارتهــا دقیق صورت میگیــرد تا ماجرای
ارزهای 32میلیارد دالری و غیره تکرار نشود.
این عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای
اســامی با بیان اینکه طرح «بســته حمایتی
ساخت احداث و نظارت مســکن» نقطه امید
مطمئنی برای خانهدارشدن مردم است تاکید
کرد :دراین طرح پا به پای اجرا کنندهها نظارت
میکنیم تا به انحراف کشیده نشود .اما از طرفی
حواسمان باشــد که طرحهای اقتصادی کوتاه
مدت نیستند.
زیرا حوزه اقتصــادی با یک بخشــنامه و یک
دستورالعمل اصالح نمیشــود و باید کنار هم
قرار بگیرنــد و الزمهاش قانون خوب اســت.
ضمن اینکه  6ســال در حوزه مسکن برنامهای
نداشتیم« .این طرح شبیه مسکن مهرنیست؟»
عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش
نیز توضیح داد :طرح فوق از مسکن مهر جلوتر
است .مسکن مهر نقاط مثبتی داشت ولی یکی
از مشکالتش این بود که به زیرساخت آن فکر
نشــد (آب ،برق ،فاضالب و )...ولی دراین طرح
چنین نقایصی را نخواهیم داشت .مث ً
ال درهیئت
عاملی که برای این صندوق درنظرگرفتیم ،وزیر
نفت هم قرار دادیم تا بیایــد از همان روز اول
فکر کنیم که برای زیرساخت آن چه باید کرد.
یوســفی پیرامون قیمت تمام شده این منازل
برای متقاضیان نیز گفت :هنوز برای اعالم رقم
زود است و باید برآورد شــود؛ ولی سعی براین
اســت که مبنای قیمت برای اقشار متوسط و
ضعیف درنظرگرفته شود.

افشای فرار مالیاتی دونالد ترامپ

ازهیاهوی ارتباط شیخهایعرب با صهیونیستهانترسید

تحلیل «الجزیره» از روابط ایران و عراق

عصر ایران :براساس گزارش «نیویورکتایمز» ترامپ از سال  2005به بعد ،به بهانه کاهش
درآمد و زیان مالی حتی یک دالر هم مالیات نپرداخته اســت .افشاگری اخیراین روزنامه
درباره شگردهای فرار مالیاتی ترامپ در آستانه برگزاری نخستین مناظره انتخاباتی 2020
در سهشنبه همین هفته ،دردســری جدید برای وی خلق کرده اســت .در گزارش اخیر
نیویورکتایمز فاش شده که ترامپ طیسالهای 2016و 2017به بهانهکاهش درآمدهایش
در آمریکا ،تنها  750دالر مالیات پرداخت کرده؛ این در حالی است که ترامپ در سال 2017
در هند  145500دالر و در فیلپین  156824دالر مالیات پرداخته کرده است.

ایلنا :مسئول روابط عمومی و سخنگوی سپاه دریادواره شهدای شهرستان خواف با بیان
اینکه دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم نسبت به نظام و انقالب اسالمی است،گفت:
آمریکا و صهیونیســتها تالش میکنند یک تصویر شکست خورده از کشــور ما را ارائه
کنند اینکه ما ازگذشته انقالب پشیمان شویم و نســبت به آینده امیدوار نباشیم .سردار
«رمضانشریف» از دفاع مقدس به عنوان فرصتی برای قدرتمند شدن ایران اسالمی یاد کرد
و گفت :در وصیت نامه شهدا به ترویج معارف اسالمی و گسترش فرهنگ قران و تعالیم پیامبر
تاکید شده است؛ به همین خاطر باید دفاع مقدس را بدون تحریف به جوانان بشناسانیم.

فارس :روزنامه «الجزیره» در تحلیلی به روابط ایران و عراق پرداخت :روابط ایران و عراق
وضعیتی مطلوب دارد و به دلیل وجود مشــترکات بسیار در عرصه سیاسی ،اقتصادی و ...
در شرایط خوبی است .عراق از نظر امنیتی برای ایران دارای جایگاه راهبردی است .ایران
از طریق عراق میتواند بخشی از نیازهای مالی و فناوری خود را تأمین کند ،عراق میتواند
باعث شود ایران فشــارهای اقتصادی خود را کاهش دهد .ایران ،به عراق به عنوان یکی از
بزرگترین بازارها برای کاالی تولیدی خود مینگرد که میتواند روابط تجاری خوبی با ایران
داشته باشد .این در حالی است که بسیاری بر طبل خصومت بین این دو همسایه می کویند.
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ســعید خطیبزاده ،ســخنگوی وزارت
امورخارجه کشورمان ،صبح روز دوشنبه در
نشست هفتگی خود با خبرنگارها در پاسخ
به پرسشی در ارتباط با اظهارات «ترامپ»
مبنیبر رسیدن به توافق با ایران طی مدتی
خیلی کوتاه ،همچنین انتشار گزارشی از
ســوی روزنامه «الجریده» کویت مبنیبر
اینکه مذاکرات پنهانی بین ایران و آمریکا
در عمان درحال برگزاری اســت ،سخن
گفت .بخشهای مهم این نشســت را در
ادامه مرور میکنیم.
آقای ترامپ هیچ فهم درســتی از
ماهیت روابط بینالملل ندارد
به نظرم آقای ترامپ باید ذهنش را
جمعوجــور کنــد تــا باالخره
میخواهند نصفه روزه بــا ایران به نتیجه
برســند یا چیز دیگری .ما معتقدیم آقای
ترامپ هیچ فهم درستی از ماهیت روابط
بینالملل و روابط ایــران و آمریکا ندارد و
گویی مشاوران ایشان نیز قرار نیست این
موضوع را بفهمند .نه مذاکرهای بین ایران و
آمریکا بوده است ،نه مذاکرهای هست و نه
مذاکرهای خواهد بود .به نظرمان اینگونه
سخنان مصرف داخلی دارد و شاید به درد
ترامپ بخورد ،ولی بــه درد روابط ایران و
آمریکا نمیخورد.
راه روشن است .آمریکا باید خطای بزرگی
که انجام داده است را بپذیرد .آن را جبران
کند به قوانین بینالمللی احترام بگذارد و
روندی که در پیش گرفته را علیه ایران که
یک روند ضد بشری اســت جبران کند و
خســارتهایی را که به ایران از طریق این
جنگها و تجاوزها به ملت ایران وارد کرده
جبران کند .شاید بعد از این مراحل بتواند
در گوشــهای از اتاق برجام جایی را برای
خود پیدا کند.
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مواضع ایران درنشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه تثبیت شد

پاسخ بهآمریکا؛ احترام بهآیتاله

سعید خطیبزاده :با آمریکا مذاکره نمیکنیم؛ برای آیتاله سیستانی احترام ویژه قائلیم

آیتاله سیستانی نقش بیبدیلی در
عراق دارد
در ارتباط با مطلب منتشــر شده
دریکی از روزنامههای صبح کشور
در ارتباط با مواضع آیتاله «سیستانی» در
دیدار با نماینده ســازمان ملل در عراق و
واکنشهایی که از سوی برخی مسئوالن در
عراق و ایران اتفاق تلخی افتاده است .باید
بگویم که این موضع هیچ ربطی به ارکان
جمهوری اســامی ایران ندارد .جمهوری
اسالمی ایران براســاس مرجعیت شکل
گرفته و مرجعیت همواره در ایران و عراق

حافظ صلح و امنیت بوده اســت و آیتاله
سیســتانی نقش بیبدیلی در عراق دارد و
ایشان دارای جایگاه رفیعی بین شیعیان در
سراسر جهان از جمله ایران و عراق است.
درباره لبنان
من نخست وزیر معرفی شده را با
توجه بــه اینکه مدتــی در آلمان
مأموریت داشتم به شــخصه میشناسم.
جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد :آنچه در
لبنان رخ میدهد باید در چارچوب خواست
مردم این کشور و روند داخلی آن صورت
بگیرد و پیگیری شود .هر کشوری بتواند به

عضو کمیسیون امنیت مجلس و عضو جبهه پایداری:

راههای شیرفهمکردن آمریکا را میدانیم
عصرایران :عضو کمیســیون امنیت مجلس گفت:
میتوانیم از راههایــی که میشــود آمریکاییها را
شیرفهم کنیم و حقوق خودمان را بگیریم.
محمود احمدیبیغش ،نماینده مردم شازند در مجلس
درمورد احتمال خروج ایــران از برجام گفت :ما باید
گرفتار دسیسه اروپاییها و آمریکاییها نشویم ،نباید
هیچگاه اروپا را از آمریکا یا آمریکا را از اروپا جدا بدانیم

اینها دولبه یک قیچیاند که براساس منافعشان یکی
پلیس خوب و دیگری پلیس بد میشــود .این عضو
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ادامه داد :باید در تصمیمگیریهای خود به ویژه در
زمینه برجام هوشمندانه و بهدور از احساسات عمل
کنیم که کاله آنها ســر ما نرود .اعتقاد داریم برجام
یک معاهده بینالمللی و پذیرفته شده است که آمریکا

یادداشت

پیشبرد این روند کمک کند ،خوب است
ولی ما تاکید داریم که تصمیمگیری نهایی
در این زمینــه با مردم لبنان اســت .ما به
طرفهای لبنانی اعالم آمادگی کردهایم که
در حل این روند کمــک کنیم ولی باز هم
تاکید داریم که تصمیمگیر نهایی در این
زمینه مردم لبنان هستند.
پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی
آنچه در ترور ناجوانمردانه سردار
سلیمانی رخ داد ،نه تنها علیه ایران
بلکه علیه حاکمیت ملی عراق نیز بود .رفتار
آمریکاییها با عراق مثل یک رفتار اشغالگر

درمورد آن خطا کرد و بیــرون رفت .حتی ما از آنها
دعوت میکنیم به برجام برگردند .نماینده شــازند
اراک تاکید کرد :تصمیمگیــری ما در رابطه با برجام
باید عاقالنه باشــد و تاجاییکه منافع ما توسط سایر
کشورهایی که عضو برجام هستند تأمین شود باید
در برجام بمانیم و اگر تأمین نشود ،راههای مقابله با
تهدیدات آمریکا برای جمهوری اسالمی ایران باز است
و حتماً هم راه این نیست که از برجام خارج شویم؛ ما
راههای بهتر از آن هم داریم که اگر به نقطه ناامیدی از
اروپاییها و سایر دولتهای دنیا برسیم میتوانیم از آن
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شده بوده و با عزت ملی عراق در تضاد است.
درمورد پیگیری ترور شهید سلیمانی بین
ایران و عراق پیگیریهایی انجام شده و ما
انتظار داریم که دولت عراق در این زمینه
فعالتر عمل کند .پیگیری روند این پرونده
فقط معطوف به همکاریهای مشترک دو
کشــور نیســت .ما خود از ابعاد حقوقی و
بینالمللی این موضوع را در مجامع مختلف
پیگیری کرده و میکنیــم؛ ما اهل تهدید
نیستیم .اهل اقدام هستیم و آن چه آن شب
رخ داد ،نه فراموش شــده و نــه هیچگاه
بخشیده میشود.
درگیری بیهمسایهها
اتفاقات خوبی رخ نداده اســت و
منطقه بیش از این تحمل خشونت
ندارد .ما بالفاصله بعــد از این تحوالت با
مقامات آذربایجان و ارمنســتان رایزنی و
تاکید بر این کردیم که باید این درگیری هر
چه زودتر خاتمه پیدا کند و گفتوگوها در
این کشور آغاز شود .ما فکر میکنیم باید
یک آتشبس فوری و تــرک مخاصمه در
منطقه بــه وجود آیــد کــه در ادامه آن
گفتوگوهایی بین دو کشور صورت بگیرد؛
چراکه گفتوگوهای دوجانبه تنها راهحل
این مناقشات است  .سیاست ایران درمورد
این مناقشــات تغییری نکرده اســت و ما
خواهان کمک برای تسهیل این گفتوگوها
بوده و هستیم و معتقدیم که راه حل نظامی
راه حل پایــداری برای حل این مســائل
نیست .ایران برای کمک به حل این بحران
از تمام ظرفیتهای خود استفاده میکند.
ما با دقت و حساسیت باال درحال پیگیری
تحوالت در منطقهایم .به صورت مداوم با
طرفهای درگیر در ارتباط هســتیم و به
دنبال این هســتیم که آتشبس فوری به
وجود آید.

امتیازهای که داریم استفاده کنیم و این راهها خارج از
برجام است .وی افزود :اعتقاد ندارم که مشکالت ما با
خروج از برجام حل میشود ،برجام مرده و فقط یک
اسم است و چیزی در روح آن نیست و ما این وضعیت
را تا جایی که منافع ما حفظ شــود باید حفظ کنیم.
احمدیبیغش افزود :میتوانیم از راههایی که میشود
آمریکاییها را شــیرفهم کنیم و حقوق خودمان را
بگیریم اســتفاده کنیم و دســتمان خالی نیست و
چیزهای غیر از خروج از برجام داریم که اگر بخواهیم
از آنها استفاده کنیم،آمریکا پشیمان خواهد شد.

تولیدکنندههایی که باید مدال اعتماد بگیرند

دیپلماسی پارلمانی و مقابله با جریان تحریمی آمریکا

محسن کوهکن/نماینده ادوار مجلس
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری
باید باور کنیم که دیگر مردم از کلیگویی خســته شــده و انتظار دارند کســانی که شــعار رفع موانع تولید را
میدهند،برای اثبات ادعای خود برنامه عملی ارائه کنند .کشور هیچگاه از خوداظهاری مردم برای امور اقتصادی
ضرر نکرده است .در اوایل انقالب برای نخستین بار ،این طرح در قبال آن دسته مسافرانی که از طریق پروازهای
خارجی وارد کشور میشدند اجرا شد و اثرات مثبتی نیز داشت .در سالی که رهبر انقالب آن را با نام «جهشتولید»
معرفی کردهاند ،بهتر است کسانی که قصد دارند برای انجام امور تولیدی خود مجوز اخذ کنند ،فرایند اعطای مجوز
به ایشان از طریق خود اظهاری شکل بگیرد .هر کدام از سرمایهگذاران که قصد تأسیس یک واحد تولیدی دارند باید
تنها براساس یک فرم خود اظهاری به پرسشهای تمام مراجع اعطای مجوز پاسخ دهند و مسئوالن نیز بر اساس
خود اظهاری صورت گرفته ،مسیر پیش روی تولیدکننده را هموار کنند .البته در ذیل این طرح یک سلسله جریمه
سنگین نیز باید برای کسانی که موارد غیرواقعی ارائه میدهند در نظر گرفته شود تا خطای این سیستم به حداقل
برسد .یکی از مشکالت کشور ما این است که سیستم نظارتی پس از اعطای مجوز به صورت محدود و تنها با نفرات
محدود پیگیری میشود که همین موضوع میتواند فسادزا شود .باید به گونهای عمل کنیم که یک تیم نظارتی
قوی و در بازههای مختلف کسانی را که برای ایجاد واحد تولیدی مجوز اخذ کردند را رصد کرده و فعالیت ایشان
را راستیآزمایی کنند .باید سازوکاری ایجاد کنیم تا افرادی که طی یک فرایند از پیش تعیین شده مجوز کسب
و کار گرفتهاند و در راستای اهداف شعار سال (جهش تولید) عمل کردهاند یک مدال اعتماد دریافت کنند تا پس
از آن برای توسعه کسب و کار خود دیگر درگیر بروکراسی اداری نشوند و به راحتی در فرایند تولید پیش بروند.
کسانی که این روزها آیه یأس میخوانند ،به ظرفیتهای موجود در کشور باور ندارند و فکر میکنند دیگر نمیتوان
چرخه تولید را همانند برخی سالها به تحرک وا داشت.

نوذر شفیعی
سخنگوی کمیسیون سیاست خارجه و امنیت ملی مجلس نهم
«مکانیسم ماشه» اگر از سوی ایاالت متحده آمریکا به صورت یکجانبه اجرا شود ،شاید در داخل ایران نگرش ضد
آمریکایی را تقویت کند .به نظر میرسد جمهوری اسالمی ایران نسبت به تحریمهای آمریکا عادت کرده باشد،
اما اگر فشار تحریمی که وزیر امور خارجه ایاالت متحده به دنبال آن است تا از طریق اعضای سازمان ملل دنبال
شود،اجرایی گردد؛ ممکن است کشور را با مشکل مواجه سازد .باید منتظر واکنش کشورهای مختلف نسبت به
بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص مکانیسم ماشه بمانیم؛ زیرا جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریمی
کنونی توانسته از چند مسیر بخشی از تحریمهای موجود را بیاثر کند؛ اما اگر کشورهایی همانند چین مجاب به
تبعیت از آمریکا در اعمال تحریم شوند ،کار برای کشورمان سخت خواهد شد .آنچه تاکنون رخ داده این است که
آمریکا از لحاظ حقوقی نتوانسته جامعه بینالملل را برای اعمال تحریم علیه ایران متحد کند؛ این مهم نیز در سایه
تالشهای دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران با پشتوانه حقوقی شکل گرفته است.احتمال اینکه ایاالت متحده
در گام بعدی کشورهای جهان را مجبور به تبعیت از خود کند وجود دارد .در همین راستا الزم است دیپلماسی
کشورمان در قبال این اتفاق نیز برنامه داشته باشد و با فعالیت بیشتر مانع تحقق برنامههای ایاالت متحده شود .در
شرایط کنونی باید قوای سهگانه در باالترین سطح ممکن وحدت خود را حفظ کنند ،در همین مسیر تعاملی نیز
الزم است مشکالت موجود در داخل کشور حل و فصل شود تا مردم و حاکمیت در کنار هم توانایی عبور از مشکالت
پیش آمده را داشته باشند .از سوی دیگر وحدت و همدلی میتواند به فعال شدن دیپلماسی کشور نیز کمک کند.
دیپلماسی رسمی کشور که از سوی وزارت امور خارجه پیگیری میشود ،باید از سوی دیپلماسی پارلمانی تقویت
شود و مجلس شورای اســامی میتواند ضمن ایجاد ارتباط با پارلمان کشــورهای مختلف که برآمده مردم آن
کشورها هستند ،نوعی پیوند بین ملت ایران و مردم سایر کشورها برای مقابله با جریان تحریمی آمریکا ایجاد کند.

مراسم تحویل جســد 117ســرباز چینی بازمانده از جنگ دو کره در فرودگاه بینالمللی شهر
«اینچئون» کره جنوبی
منبع :شینهوا

دستگیری معترضان
به نتایج انتخابات
اخیر ریاستجمهوری
«بالروس» در شهر مینسک
منبعEPA :

سرمقاله

ادامه از صفحه یک...

درقالــب رقابتهــای ژئوپلیتیکــی میــان
روسیه،ایران و ترکیه تلقی و ارزیابی شود .برخی
از بازیگران درتالش هستند تا رقابتها را به خط
قفقاز گسترش دهند .در این مرحله ،یادآوری
این نکته مفید است که روسیه از درگیری بین
دو کشور تغذیه میکند .این درگیری فرصتی
جدید برای تقویت قدرت منطقهای روسیه به
مسکو میدهد .اگرچه روسیه استراتژی اصلی
خود را درقبال حمایت از ارمنســتان طراحی
کرده است ،اما این کشــور بزرگترین تأمین
کننده تســلیحات برای ارمنستان و جمهوری
آذربایجان محسوب میشود .بیتردید تشدید
بیثباتی در منطقه میتواند دلیل خوبی برای
فروش اسلحه روسیه به هر دو کشور باشد .ایران
یکی دیگر از بازیگران منطقهای اســت که در
درگیری ارمنســتان و آذربایجان نقشآفرینی
میکند .نزدیکی ایران به ارمنســتان ،دشمن
اصلی آذربایجان ،دولت باکو را نیز نگران کرده
اســت .در جریان جنگ قرهبــاغ از اوایل دهه
 1990ایران درکنار ارمنســتان قرار گرفت تا
نقش آذربایجان را در منطقه به حاشــیه براند.
تذکر این نکته الزم است که تجارت ارمنستان
و ایران در ســال  2019به یک رکورد بیسابقه
رسیده است .البته به دالیل تاریخی و فرهنگی
ترکیه مهمترین بازیگر منطقه است و درکنار و
جوار آذربایجان قرار دارد .این احتمال که روسیه
با هدف تضعیف تمرکز ترکیه بر سوریه و لیبی،
تصمیم گرفته تنش در قفقاز جنوبی را افزایش
دهد ،بر اهمیت جایگاه ترکیه افزوده است .وقتی
به قدرت تأثیرگذاری مســکو بر دولت ایروان
نظری بیفکنیم ،میتوان گفت تحقق این سناریو
امری امکانپذیر است.
مسائل اقتصادی
عالوه بر رقابتهای منطقهای مورد نظر،
دالیل اقتصادی نیز در پشت این تنشها وجود
دارد .روستای مورد حمله قرار گرفته «آغدام»
در منطقه قرهباغ ،در قلب منطقه «اوراســیا» و
در مجاورت خطوط لوله اصلی نفت و گازی که
انرژی فســیلی حوزه خزر را به بازارهای انرژی
اروپا و بینالمللی متصل میکنــد قرار دارد .با
نگاهی به نقشه ،تنها سه راه برای انتقال انرژی و
تجارت بین اروپا و آسیا وجود دارد :ایران،روسیه
یا جمهــوری آذربایجان .ایــن کریدور تجاری
کوچک کــه تنها صدکیلومتر عــرض دارد ،در
منطقهای به نام «گنجهبوشلوغو» درمحدوده
شهر گنجه ،دومین شــهر بزرگ آذربایجان و
مرکز تجارت قدیمی جاده ابریشــم درمنطقه
جای گرفته اســت .درحالحاضر سه خط لوله
مهم انتقال نفتوگاز وجود دارد که روســیه و
ایــران را دور زده و از «گنجهبوشــلوغو» عبور
میکنند :خط لوله باکو-تفلیس-جیهان ،خط
لوله باکو-سوپسا و کریدور گازجنوبی .از سوی
دیگر کابلهای فیبر نوری که اروپای غربی را به
منطقه خزر متصل میکند نیز همانند بزرگراه و
راهآهن مهم از «گنجهبوشلوغو» عبور میکنند.
بدیهی اســت که حمله اخیر ،مســتقیماً این
معادله ژئواقتصادی را هــدف قرار میدهد .اگر
روسیه به طور همزمان بخواهد ترکیه (به خاطر
لیبی و سوریه) و نیز اروپا را تحت فشار قرار دهد،
هیچ هدفی بهتر از «گنجهبوشلوغو» برای این
کشور وجود نداشــت .به همین منظور روسیه
دالیل زیادی برای اســتفاده از ارمنستان دارد.
از نظر داخلی ،دالیل زیادی برای ارمنســتانی
که شاهد وخامت اوضاع اقتصادی و پوسیدگی
اقتصادی بوده نیز موجود است .ایروان نمیتواند
پیشرفتهای اقتصادی و درآمدهای کالن نفتی
آذربایجان را مشاهده کند.
نکته آخر
به نظــر میرســد در وهله نخســت،
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان باید با درک
صحیح از شرایط منطقه بکوشند با کنارگذاشتن
اختالفات و با تشکیل کارگروهی ویژه ،مسائل
مورد اختالف خود را دور یک میز مورد بررسی
قرار دهند و در صورت نیاز بــه ورود بازیگران
دیگر ،ایــن کشــورهای منطقه هســتند که
خواهند توانســت با لحاظ منافع هر دو طرف
آذری و ارمنی ،مانع خونریزی بیشــتر و بروز
خسارتهای مادی و روانی برای ساکنان منطقه
شوند .کشورهای منطقه هم باید به طورجدی
به فکر این باشــند که مســئله قرهباغ را حل
کنند،؛ زیرا این موضــوع موضوعی منطقهای
است و موجب بیثباتی منطقه میشود .درواقع
آذربایجان با ایــران هممرز بــوده و تداوم این
درگیریهــا ممکن اســت بر امنیــت مناطق
مرزی ایران تأثیــر بگذارد؛ لذا بایــد اقدامات
جدیتری برای این مناقشــه صــورت بگیرد
و درچارچــوب قطعنامههای صادره از ســوی
شورای امنیت سازمان ملل و با تاکید بر تمامیت
ارزی کشورهای منطقه به صورت حقوقی این
موضوع حل شود.

