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بازیگران بحران قره باغ
معضل قر هباغ در بطن خــود ،معضلی نقطهای
و بــدون ارتباط با تحوالت پیرامون خود نیست
و ریشه حقیقی اختالفات اراضــی و قلمروهای
سیاسی در قفقاز و آذربایجان را باید در گذشته
دور بررسی کرد.قره باغ از مناطق شمالی ایران
بود که در عهدنامه گلستان از ایران جدا شد .با
فروپاشی حاکمیت تزاری  ،آذربایجان و ارمنستان
تا حدودی مستقل شدند اما با قدرت گیری اتحاد
جماهیر شوروی مجدد تحت حاکمیت این نظام
سیاسی قرار گرفتند.با تضعیف شوروی در سال
 ۱۹۸۸ارمنیان خواستار استقالل و توسط ارتش
جمهوری آذربایجان به رهبری حیدرعلی اف طی
سه ســال به شــدت سرکوب شــدنــد.در واکنش،
ارتش ارمنستان برای دفاع از ارمنیان وارد عمل
شد و طی یک جنگ سه ساله () ۱۹۹۴ - ۱۹۹۱
مناطق قره باغ ( که عمدتا ارمنی نشین اند ) را به
تصرف درآورد و جمهوری« آرتساخ » را به رسمیت
شناخت.حاالکینههایقدیمیومعضالتداخلی
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان را برآن
داشته تا با بهره گیری از تفکرات نوعثمانی گری
اردوغان و کمک های او قره باغ را بازپس گیرد.در
این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
-1آن چه این روزها در قره باغ جریان دارد و جلوه
یک جنگ منطقه ای را به رخ می کشد بیشتر از
همه ریشه در مشکالت داخلی دو کشور دارد به
عبارتی علی اف از یک سو سعی دارد با این جنگ
مشکالت و ناکامی های خود را بپوشاند و از سوی

بازار زرشک؛ جای خریدار
و فروشنده عوض شد!
 220تنزرشکدراولینروزهایشروعطرح
توافقی خریداری شد و دولت به وعده ای که
دادهبودعملکرد.اماباخریدتوافقیشرایط
بازارزرشکگویادرهمانروزهایاولیهدچار
تغییر شد تا آن جا که رئیس سازمان تعاون
روستایی به خبرنگار ما گفت :ما می خریم
ولی برخی فروشنده ها به قیمت  50هزار
تومان حاضر نمیشوند زرشک را بفروشند.
(خریدار هست ،فروشنده نیست) «ضیاییان
احمدی» خبرداد که تاکنون  20تن زرشک
خــریــداری شــده اســت و تعاونی ها آمادگی
دارندطبقطرحهمهزرشکهایانبارشدهرا
خریداری کنند .البته تالش مدیران سازمان
جهادکشاورزیاستانکهچندینروزدرتهران
بستنشستندونمایندهقایناتوزیرکوهکهاز
تریبون مجلس به جنگ بحران زرشک رفت
و اقدامات بنیاد علوی که در خرید توافقی بر
دولتی ها پیشی گرفت ،مواردی بود که بستر
این حرکت را ایجاد کرد .مشروح این گزارش
رادر khorasanews.comبخوانید.

دیگر تحت فشار درخواست های داخلی برای
بازپس گیری قره باغ اقدامی انجام دهد .از طرفی
دیگر نیز نیکول پاشینیان دقیقا از این درگیری
به عنوان پوششی بــرای ناکامی های داخلی و
عدم تحقق شعار های خود استفاده می کند،
بماند که او برخالف روسای جمهور قبلی متولد
منطقه قره باغ نیست و برخالف آن ها که نزدیکی
بیشتری به روسیه داشتند به عنوان چهره نزدیک
بهغربشناختهمیشودکهاینجنگشایدبتواند
این تصور را در جامعه ارمنستان تعدیل کند.
 -2جمهوری آذربایجان متحد غرب و اسرائیل
ب ــوده و حتی خاکش را در اختیار نیروهای
اسرائیلی قرار داده و مناطق قره باغ به نوعی
حائل بین جمهوری آذربایجان و ایران است که
اگر به تصرف نیروهای علی اف و تروریست های
اعزامی اردوغ ــان درآیــد خطری بــرای امنیت
ملی ایران خواهد بود .زیرا گام بعدی اردوغان و
علیافاتصالزمینینخجوانبهآذربایجاناست
و دست ترکیه را برای رسیدن به قفقاز و دریای
خزر بازخواهد کرد.به هرروی،تقویت جایگاه
ترکیه در آسیای میانه و قفقاز  ،در گرو تداوم روابط
استراتژیک ترکیه و آذربایجان است و در چند
سال اخیر ،آذربایجان در حوزه صنایع دفاعی
نیز از حمایتهای ترکیه برخوردار شده است در
مقابل ،تحرکات ترکیه در حمایت با باکو ،اکنون
پیچیدگی ماجرا این است که برخی کشورهای
غربی در جبهه مقابل آذربایجان و ترکیه ،از
ارمنستان حمایت میکنند و همین امر حصول
توافق یا برتری یکی از طرفین بر دیگری را بسیار
دشوار کرده است .با لحاظ این دو سطح حمایتی،
قدر مسلم این است که بحران قرهباغ به آسانی
و با جنگ اخیر نه تنها پایان پیدا نمیکند بلکه
میتواند عمق و گستره بیشتری نیز داشته باشد.
 -3ارمنستان در عین حال متحد روسیه بوده و به
تازگی نیز در رزمایش قفقاز  ۲۰۲۰با کشورهای
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شرقی بــه تمرین نظامی در سطح منطقه ای
پرداخته است .درواقــع می توان گفت نزاع بین
آذربایجان و ارمنستان از سطح دو دولت فراتر رفته
و رنگ و بوی زورآزمایی قدرت های منطقه ای به
خود گرفته است.روسیه که قفقاز را حیاط خلوت
خودمیدانددربسیاریازکشورهایمنطقهمانند
گرجستان ،اوکراین و ارمنستان نقاط درگیری
و تنش را با هدف وابسته کــردن آن ها به خود و
جلوگیری از پیوستن شان به ناتو ایجاد کرده است
دراین ماجرا نیز قطعا روسیه نه به سیاست باقی
گذاشتن این نقطه تنش را برای خود مطلوب تر می
بیند تا غلبه یکی از طرفین بر دیگری را .
 -3اگرچه جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم
کرده است آماده میانجی گری در این منازعه است
اما برخی حرکت های باکو به ویژه در بحران اخیر
مــی تــوانــد زنــگ خطرهایی را بــرای امنیت ملی
کشورمان   ایجاد کند .در خبرها داشتیم که حدود
 ۴۰۰۰تروریست تکفیری طی روزهای گذشته از
شمال سوریه به مناطق درگیر اعزام شده اند .حضور
این افراد که کینه تاریخی از جمهوری اسالمی در
نبردباتروریسمدرسوریهدارند،درمجاورتمرزهای
ایران مسئله ای است که باید به آن حساس بود.
 -4در این بین گروه مینسک ،متشکل از روسیه،
فرانسه ،آمریکا ،انگلیس و...هم بازیگر مهمی
است .گروه مینسک قرار بوده که ماجرا را حل
و فصل کند ،اما همیشه کار را به تاخیر انداخته
است .این گروه به نوعی میخواهد این استخوان
الی زخم همچنان باقی بماند .بدون تردید زمان
در حال از دست رفتن است و حل مناقشه قره باغ
و پایان دادن به خشونت های گاه و بی گاه از سوی
هر یک از طرفین می تواند امید تازه ای به مردم
منطقه بدهد و در آن صورت پای غربی ها نیز از
منطقه که همواره تالش می کنند به بهانه حل
بحران و با هدف غارت منابع و انرژی در آن جا
حضور داشته باشند ،بریده خواهد شد.

رئیسی :با ارجاع ناکارآمدیها به دشمن نباید او را تشجیع کرد
رئــیــس قـــوه قــضــایــیــه بــا بــیــان ایـــن کــه  بــرخــی
اظهارنظرها که ریشه ناکارآمد یها را دشمن
معرفی میکند ،موجب تشجیع دشمن خواهد
بود ،گفت :کار دشمن که دشمنی کردن است
این مسئوالن هستند که باید با ظرفیت بزرگ
نیروی انسانی و ذخایر ارزشمند کشور ،بتوانند
مشکالت را حل کنند .وی اظهار کرد :دشمن به
دنبال تهدید و تحریم و فتنه و توطئه است ،ولی
مسئوالن ما باید با تدبیر در همه عرصهها و با
استفاده از ظرفیتهای عظیمی که در کشور وجود
دارد که مهمترین آنها نیروی کار پویا و متعهد و
متخصص است ،بتوانند جنگ اقتصادی و روانی و

رسانهای دشمن را خنثی کنند .رئیسی با بیان این
که دشمن در هیچ عرصهای نتوانسته ملت ایران را
متوقف کند و امروز هم با تدبیر میتوان از شرایط
موجود پیروزمندانه عبور کرد ،خطاب به مسئوالن
اجرایی متذکر شد :ارجاع همه ناکارآمدیها به
اقدامات دشمن درست نیست و ضعیف نمایی ما
دشمن را در تصور اثرگذاری اقداماتش و تداوم
خباثتها و توطئه هایش تشجیع میکند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• گیرم که کرونا را شکست دادیم! گرانی و
تورم سرسام آور را که از کرونا صد برابر بدتره
چه کار کنیم؟
•• از کارنامه آقای روحانی همین بس که برای
رای اعتماد به وزیرش حتی حاضر نیست به
مجلس بــرود .آن وقت روســای جمهور بقیه
کشورهای پیشرفته سفر خارجی می روند...
•• آقایی که از سختی هــای کــار تــوی امالک
نوشتی! آخه شما چه زحمتی توی امالک می
کشی جز این که یک دفتر جلوت بگذاری و
چایبخوری؟نهسرمایهایگذاشتینهزحمتی
میکشی ،فقط بــازار رو ملتهب می کنی و از
سرمایه مردم به نفع خودت استفاده می کنی.
••بازیکن پرسپولیس هنوز گل نزده تلویزیون،
تصویر رو قطع می کنه! مگر بازیکن جلوی
دوربین می خواد همه لباس هاش رو در بیاره
و لخت بشه که مثل انسان های نخستین با
مردم رفتار می کنین؟! مگه توی فیلم مختار،
بازیگران یک جایی لخت نمی شن؟ با این
همه امکانات ارتباطی اگر تلویزیون ،تصویری
رو پخش نکنه همه مشکالت برطرف می شه؟
••جــدول دریافتی بازنشستگان کشوری و
لشکری را چــاپ کردید .حقوق آن ها را با
خودم که بازنشسته تامین اجتماعی هستم
مقایسه می کنم ،گریه ام می گیره....
••  300میلیون تــو بــورس ب ــردم .بــه لطف
حمایت مسئوالن پولم شده  90میلیون!
مسئوالن در این مدت فقط گفتند که سهام
بنیادی بخرید .ما سهام بنیادی خریدیم و
االن جیب ما رو خالی کردند!
•• با این تورم که ساعت به ساعت قیمت ها
باال می رود و دولت هر سه ماه اجازه افزایش
قیمت خودرو می دهد کاش کمی هم به فکر
درآمد ما باشد .شاید خدای نکرده نیاز باشه
افزایش پیدا کنه.
•• بازگشت همه قیمت ها از جمله مسکن و
خودرو به سال  92مطالبه اصلی و عمومی
مردم است.
••در خــبــرهــا آمـــده بـــود مــقــایــســه بــیــن دو
ســرشــمــاری ســال هــای  90بــا  95نشان

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

میدهد که خانوارهای اجاره نشین از7/26
درصد در کل کشوردر سال  90به 7/30
درصد در سال  95افزایش یافته است و این
درحالی است که ساخت و ساز مسکن مهر
در کشور وجود داشته که سواالت زیادی را
مطرح می کند و تو خود حدیث مفصل بخوان
از این مجمل.
•• آیا این آقایانی که حقوقشان اول هرماه
واریــز می شود به فکر دیگران هم هستند؟
اصال می دانند کارکنان مجموعههای آبی
بعد از هفت ماه تعطیلی چه کار می کنند؟
آیا می دانند که بیمه تامین اجتماعی بعد از
هفت ماه هنوز ما را این طرف و آن طرف می
کشاند و هر روز یک امضا میگیرد تا باالخره
حقوق ما را بدهد؟
•• آقای روحانی! برای به سرانجام رساندن
فروش  30درصد اول و دوم سهام عدالت،
بانکها جــواب گو نیستند .لطفا پیگیری
بفرمایید .ما که به شدت نیازمندیم به کجا
مراجعه کنیم؟
•• اوایل آقای روحانی می گفت مردم بیان
توی بورس ما حمایت می کنیم .حاال مردم
آمدند چرا بورس این قدر ریزش بی سابقه
دارد و دولت هم حمایت نمی کند؟
•• تلویزیون هنوز توپ به طرف دروازه نرفته،
صحنه رو قطع می کنه!
•• مجرمان در زنــدان وقتی آب و نــان شان
آماده باشد دیگر ترسی ندارند .بعد از آزادی
از خداشون هم هست که دوبــاره برگردند.
اگر زندان های کشور در بدترین نقطه (کویر)
باشد نه در بهترین مکان (بولوار وکیل آباد)
و به آن ها سخت ترین کارها را واگذار کنند
شاید بعضی از مجرمان متنبه شوند.
••مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی وعده
اصــاح و بازنگری همسان ســازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی را داده بود .
لطف ًا به مسئولیت خود در قبال خیل عظیمی
از مستمری بگیران که حقوقشان کفاف
زندگی روزمره را نمیدهد عمل بفرمایید.
•• آقای مردانی گفته به یکی از فامیلهاشون

نمابر05137009129 :

درکانادا به خاطر کرونا ،ماهی  2500دالر
میدن! به عبارتی می شه  75میلیون تومان!
برق از سرم پرید!
•• آقــای روحانی گفتن به خاطر مشکالت
داخلی باید دولــت آمریکا رو لعن و نفرین
کنیم .منم می گم لعنت بر ترامپ و دولتش
که توان اداره کشورش را ندارد و باعث گرانی
دالر و ورشکستگی صنعت در ایران شده و
همچنین باعث شد سرمایه مردم در بورس
نابود بشه و قیمت خــودرو و مسکن و مواد
غذایی سر به فلک بکشه!
•• به عنوان کسی که سه سال در مرغداری
به عنوان کارگر کار کردم درباره اون بیماری
مرغ ها که همدیگه را می خوردند عرض کنم
عالج اون بیماری فقط و فقط نمک است.
وقتی نمک کم بشه یا قطع بشه مرغ ها با
کوچک ترین زخمی همدیگه را می خورند.
این را با تجربه از نزدیک دیدم.
•• مسئوالناگهقصدداشتندنونراگرانکنند
مثل آدم گران می کردن .چرا در این اوضاع
زمان کرونا چند هفته سهمیه را کم کردن؟
میگن سیر از گرسنه خبر نداره.درسته!
•• مسئوالن سازمان آب و فاضالب همگی
خواب هستند .من شاید 15مرتبه با سازمان
آب تماس گرفتم ولی اپراتور همه را سر کار
می ذاره .اصال گوشی را برنداشتند.
•• ایــن اســتــرس داره همهمون رو بیچاره
میکنه! حــاال که ثابت شــده تو حساسیت
فصلی هم تاثیر خواهد گذاشت و باعث میشه
بیشتر بشه!
•• هر  7دقیقه یک نفر به خاطر کرونا فوت
میکند چرا دولت سخت گیری نمی کند؟
•• قیمت جو و کنسانتره روز به روز افزایش
مییابد و االن به  4800تومان رسیده .البته
این قدر بی کیفیته که گاوها نمی خورن .به
خاطر آشغالهایی که اضافه می کنن و دام
روز به روز ارزانتر و شیر نیز به مفت از دامدار
بدبخت می خرن .االن دیگه کشتارگاه هم
برای کشتار گاو قبول نمی کنه شما بگین
چه کار کنیم؟

