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 پس از اعالم ضرب االجل تخلیه مناطق 
تحت کنترل ارامنه؛ 

ایروان از خنثی سازی توطئه 
تروِر پاشینیان خبر داد! 

سرویس امنیت ملی ارمنستان )NSS( اعالم 
کرد، توطئه ترور نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
این کشــور و کنترل قدرت به دست گروهی از 
مقام های سابق خنثی شده اســت. به گزارش 
رویترز، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 
از سه شنبه پیش از سوی هزاران معترض تحت 
فشار قرار گرفته و آنها خواســتار استعفای او بر 
سر آتش بســی شــده اند که پس از شش هفته 
درگیری،  پیشرفت ارضی مهمی برای جمهوری  
آذربایجان در قره باغ به شــمار می رود. سرویس 
امنیت ملی ارمنستان اعالم کرد، رئیس پیشین 
این نهاد، رئیس ســابق جنــاح پارلمانی حزب 
جمهوری خواه و یک کهنه سرباز جنگ اکنون در 
بازداشت به سر می برند. در بیانیه سرویس امنیت 
ملی ارمنستان آمده است: این مظنون ها در نظر 
داشتند تا به صورت غیرقانونی قدرت را از طریق 
قتل نخست وزیر به دســت آورند و گزینه هایی 
هم برای جایگزینــی او مورد بحث قــرار داده 
بودند. پاشینیان در روزهای گذشته گفت، هیچ 
چاره ای جز امضای این توافق نداشــته است و 
در غیر اینصورت ضررهای ارضی بیشتری وارد 
می شد. او گفت، شخصا مسوولیت این عقب گرد 
را می پذیرد اما درخواســت ها برای استعفا را رد 
کرد. این آتش بس جلوی اقدام نظامی در داخل 
و اطراف قره باغ را که از سوی جامعه بین المللی 
به عنوان بخشــی از جمهــوری آذربایجان به 
رسمیت شــناخته می شــود، متوقف کرد. این 
بخش جمعیت ارمنی  دارد. براساس این توافق، 
۲۰۰۰ نیروی صلحبان روســیه در این منطقه 
مستقر می شوند. این خبر در حالی منتشر شده 
که رسانه ها از آتش زدن خانه ها توسط ارامنه در 
حین تخلیة شهرها خبر دادند. چارکتار یکی از 
روســتاهای منطقه قره باغ و از بخش های تحت 
کنترل پیشــین جمهوری خودخوانده آرتساخ 
است که پیش از تخلیه جهت واگذاری به نیروهای 
جمهوری آذربایجان به شــکل زمین سوخته 

درآمده است. 

خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی در این 
خصوص نوشته که ساکنان چارکتار به موجب 
توافق صلح تازه میان باکو و ایروان باید این منطقه 
را تخلیه کننــد تا کنترل آن بدســت نیروهای 
جمهوری آذربایجان قرار گیرد. در این گزارش 
آمده است که ساکنان پیش از تخلیه و رسیدن 
آذربایجانی ها ترجیج می دهنــد به جای آنکه 
روســتا را آنگونه که هســت تحویل »نیروهای 
منفور همسایه« بدهند منازل خود را آتش بزنند 

تا از چارکتار تنها زمینی سوخته باقی بماند. 
در همیــن راســتا »حکمــت حاجی اف« 
دستیار رئیس جمهوری آذربایجان روز گذشته 
)یکشنبه( اعالم کرد: آخرین مهلت خروج ارامنه 
از شهرســتان کلبجر در منطقه »قره باغ« تا  ۲۵ 
نوامبر جاری ) ۵ آذرماه ( تمدید شــده است. بر 
اساس بیانیه مشــترک اخیِر روسای جمهوری 
آذربایجان، روسیه و نخست وزیر ارمنستان درباره 
برقراری آتش بس در منطقه قره باغ، ارمنستان 
متعهد شــده بود تا ۲۵ ماه جاری نیروهای خود 
و نیز ســاکنان ارمنی کلبجر را از این شهرستان 
خارج کند .حاجی اف اعالم کرد با توجه به شرایط 
نامساعد جوی در این منطقه کوهستانی خروج 
نیروها و ســاکنان ارمنی از کلبجر تــا ۵ آذر ماه 
تمدید می شود. وی افزود: جمهوری آذربایجان 
نیز با توجــه به مالحظات بشردوســتانه درباره 
تغییر آخریــن مهلت خروج نیروها و ســاکنان 
ارمنی از کلبجر موافقت کرده اســت .دســتیار 
رئیس جمهوری آذربایجان در عین حال اقامت 
ارامنه در شهرســتان کلبجر پس از اشغال این 
شهرستان از ســوی نیروهای ارمنستان در سال 
۱۹۹۳ میالدی را غیرقانونی خواند و افزود: اقدام 
آتش زدن خانه ها و دیگر واحدهای مســکونی 
و جنگلهــا از ســوی ارامنه در حیــن ترک این 
شهرستان غیر قابل قبول اســت و آن را محکوم 
می کنیم .به گفته این مقــام آذری، طبق توافق 
حاصله میان روسای جمهوری آذربایجان، روسیه 
و نخست وزیر ارمنستان، ۲۰ نوامبر ) ۳۰ آبان ماه ( 
شهرستان »آقدام« و اول دسامبر ) ۱۱ آذر ( سال 
جاری میالدی نیز شهرستان  »الچین« در قره باغ 

به جمهوری آذربایجان پس داده می شود .
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فرشاد گلزاری

 کمتر کســی در دنیــا )از طیف 
نخبــگان و صاحبنظــران( پیــدا 
می شــود که معتقد باشد، خروجی 
انتخابات ایــاالت متحده بر تحوالت 
نظــاِم بین الملل تاثیرگذار نیســت 
و اساســاً آن را رد کنــد. آمریکا )چه 
خوشمان بیاید یا نیاید( به دلیل عظیم 
بودن اقتصــادش، بزرگترین ارتش و 
کارخانه های ساخت تسلیحات دنیا 
را داراست. از سوی دیگر این اقتصاِد 
بزرگ که از آن به عنوان یک »غول« 
نام برده می شود، مهمترین بازارهای 
تکنولوژی و فن آوری را در اختیار دارد 
و بر همین اساس به صورت مستقیم 
بر تحوالت تمام دنیــا و به خصوص 
بازاِر تجــارِت آزاد، تاثیر مســتقیم 
می گذارد. باید به این درک برسیم که 
سیاست به تنهایی نمی تواند اهرمی 
برای پیاده سازی راهبردهای تقابلی 
یا تفاهمی علیه دشــمنان و دوستان 
باشد؛ بلکه در سه ضلعی قدرت، اگر 
فرض را بر ایــن بگذاریم که ضلع باال 
سیاست را در برمی گیرد، بدون تردید 
سایر اضالع را اقتصاد و امنیت تشکیل 
می دهد. بر این اساس نتیجة مهمی 

که می توانیــم از ایــن ترکیِب مهم 
بگیریم این اســت که ایاالت متحده 
صرفاً با قــدرت سیاســی، امنیتی، 
نظامی و حتــی اقتصــادی خود به 
صورت تک بُعدی نمی تواند بر تحوالِت 
ملل متحد تاثیر بگذارد، بلکه این سه 
مولفه )هرکدام( الزم و ملزوم دیگری 
هســتند و زمانی که در کنار هم قرار 
می گیرند قدرت ایــاالت متحده را 
افزون می کنند. فارغ از اینکه دنیای 
امروز، دیگــر همانند گذشــته تک 
قطبی نیست و نخواهد شد، باید به این 
موضوع مهم اشــاره کنیم که ایاالت 
متحده می کوشــد تا با بهره گیری از 
این سه ضلِع قدرت، به هر نحوی که 
شــده بر تحوالت بلوک های مختلف 
سیاسی - اقتصادی تاثیر مستقیم یا 

غیرمستقیم بگذارد. 
به عنوان مثال در پرونده افغانستان 
یا عــراق، می بینیم کــه دولت های 
هر دو کشــور در هماهنگــی کامل 
با واشــنگتن هســتند و حتی بدون 
اجازه آنها دســت به هیــچ اقدامی 
نمی زنند. در مناطق دیگر هم اوضاع 
اگر هماننــد بغداد و کابل تــا به  این 
حد زیر نظر واشــنگتن نباشــد،  اما 
به هر ترتیب سیاســت  کشــورهای 
گوناگــون از راهبردهــای ایــاالت 
متحــده تاثیر می پذیــرد. به عنوان 

مثال کشورهای اروپایی و همچنین 
دولت های مســتقر در شرق آسیا، به 
صورت مشهود از راهبردهای آمریکا 
تبعیت کرده و می کنند. درست است 
در زمان ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ بسیاری از این دولت ها اقدام 
به فاصله گیری از او کردند، اما باز هم 
در نهایت می بینیم که در بزنگاه های 
مختلف ایاالت متحده با قاره ســبز 
هماهنگ شد. در حاشیه خلیج فارس 
هم اوضاع در چهار ســال گذشته به 
همین روال نبود؛ چراکه اساساً اعراب 
مستقر در حاشیه خلیج فارس هیچ 
گارد یا تحفظی نســبت به ترامپ و 
تیم او نداشتند، بلکه تماماً در اختیار 
او بودند. بر این اساس اسرائیل هم از 
ایــن وضعیت طی چهار ســال اخیر 
به نفع خود اســتفاده کــرد و نه تنها 
ایران هراســی را کلید زد، بلکه وارد 
رابطه علنی با کشورهای عربی منطقه 
و شماِل آفریقا شد که بسترسازی این 
موضوع را ترامــپ انجام داد. حال که 
خروجی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا به نفع دموکرات ها تمام شده 
و »جو بایــدن« بــه روی کار آمده، 
شاهد زمزمه ها و حرف های دِرگوشی 
در محافل سیاســی و امنیتی خلیج 
فارس و همچنین تل آویو هســتیم. 
زمزمه هایی که نشان می دهد عالوه 

بر اعراب، اســرائیلی ها هم از مغلوب 
شدن ترامپ نگرانند و این نگرانی را 
بیش از هرکس می توان در چشمان و 
اقدام های جدیِد »بنیامین نتانیاهو«، 
نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی 

دید. 
حمله به لیکود از داخل!

اخیــراً پروفســور »یــووال نوح 
هــراری«، نویســنده و تاریــخ دان 
اســرائیلی با انتشــار یادداشتی در 
روزنامــه عبــری زبــان یدیعــوت 
آحارونــوت بــه انتقــاد از عملکرد 
نتانیاهو پرداخته که ابعاد جدیدی از 
اختالف ها در اسرائیل را نمایان کرده 
است.  او در یادداشت خود نوشته است 
که امروزه بســیاری از اســرائیلی ها 
اعتماد کافی به دولتشــان ندارند و 

مســئولیت این بی اعتمادی قبل از 
هر چیز بر عهده نتانیاهو اســت که از 
ســال ها پیش به کمک دستیارانش 
اعتماد جامعــه اســرائیل را به طور 
کامل و سیســتماتیک نابود کردند. 
هراری در یادداشــتش نوشته است 
که درحال حاضر مشکل بزرگ تنها 
در شــیوه شکســت خورده او برای 
مدیریت کرونا نیســت، بلکه مشکل 
اصلــی ایجــاد و تحریــک نهادها و 
شخصیت های اســرائیلی است که 
توســط نتانیاهو و به قصد مشــغول 
کردن همه برای ایســتادن خودش 
در سایه انجام می شــود. اگر نگاهی 
به تحوالت امروِز اســرائیل بیاندازیم 
می بینیم که پروفســور هراری تا حد 
زیادی درست می گوید. در وضعیت 
»بنی گانتس«، رئیس ائتالف آبی و 
سفید با نتانیاهو بر سر تصویب بودجه 
کل دو ساله، اختالف های شدید دارد 
و بر همین اساس گانتس او را تهدید 
کرده که اگر ایــن وضعیت ادامه پیدا 
کند به ســراغ برپایی صندوق های 
رأی خواهــد رفت. او کــه هم اکنون 
وزیر جنــگ رژیم صهیونیســتی و 
نخست وزیر دوره ای اسرائیل است، 
چندی پیش اظهار کرد که احتمال 
دارد ساکنان ســرزمین های اشغالی 
در تاریــخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ شــاهد 
برگزاری انتخابــات پارلمانی چهارم 
باشند. این سخناِن مخالِف سرسخت 
نتانیاهو در حالی مطرح شده که روز 
گذشته )یکشنبه( ســومین جلسه 
محاکمــه نتانیاهــو در پرونده های 
فساد در دادگاه مرکزی واقع در قدس 
شرقی برگزار شد و قرار است جلسه 
جدید محاکمه جهت شنود ادعاهای 
اولیه درباره لیست اتهام های مطرح 
شــده علیه نتانیاهو در تاریخ ششم 
دســامبر آتی برگزار شــود و جلسه 
ارائه مدارک و شــواهد ژانویه ۲۰۲۱ 
آغاز خواهد شــد. این فشارها علیخ 
نتانیاهو به جایی رســیده که او حس 
می کند با کنار رفتن ترامپ از اریکة 
قدرت در واشنگتن، پشتیبانی خود 
از ناحیة کاخ سفید را از دست خواهد 
داد و بر همین اساس او در حال انجاِم 
دو اقدام اصلی است. نخست اینکه او 
و همقطارانش در حزب لیکود از حاال 
تا ۲۰ ژانویه )موعــد روی کارآمدن 

دولت جدیــد آمریکا( بــرای انجام 
اقداماتی جهت پیشبرد طرح الحاق 
کرانه باختری استفاده می کند و این 
درحالی است که دولت دونالد ترامپ 
از دولت اسرائیل به طور کامل حمایت 
می کند. به عبارتی دیگر نتانیاهو با این 
اقدام به دنبال هدایت افکار عمومی 
به خارج از فضای اســرائیل است تا 
بتواند از بــاِر انتقادهای داخلی علیه 
خود بکاهد. دومیــن اقداِم او، تهدید 
به برگزاری چهارمین دور انتخابات 
است. باید متوجه باشــید که حزب 
آبیـ  ســفید در ســه انتخابات اخیر 
کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
رقیب سرسختی برای حزب نتانیاهو 
)لیکود( بود اما به دلیل عمل نکردن 
به وعده اش و مشــارکت در تشکیل 
دولِت وحدت بــا نتانیاهــو و حزب 
لیکود، بیشتر حامیان خود را از دست 

داده است. 
نتانیاهو این موضــوع را به خوبی 
درک کرده و می دانــد که این حزب 
طرفدارانی ندارد و بــه همین دلیل 
تــا انتقادها علیــه خــود را در حال 
افزایش می بینــد، فوراً اعالم می کند 
که به زودی و احتماالً، قصِد برگزاری 
چهارمین انتخابات کنســت را دارد. 
این دو مولفه را اگــر در کنار هم قرار 
دهیم به خوبی درمی یابیم که خطر 
بیِخ گوِش بنیامین نتانیاهو اســت، 
اما او به هر ترتیب در حال مهندسی 
این خطر و سپس دفع آن به نفع خود 
است؛ چراکه با آمدن بایدن مشخص 
نیست که آیا سرویس های ارائه شده 
به تل آویو از ســوی ترامــپ، ادامه 
خواهد داشت یا اینکه نوع و میزان آن 

کاهش پیدا خواهد کرد؟ 

احتمال تغییر نخست وزیر، همزمان با تشدید اختالف ها در اسرائیل؛

 تأثیر زودهنگام خروجی انتخابات آمریکا بر بنیامین!
نتانیاهو به خوبی درک کرده 

و می داند که طرفداران 
حزب آبی و سفید به رهبری 

بنی گانتس کم شده اند و 
به همین دلیل تا انتقادها 

علیه خود را در حال افزایش 
می بیند، فوراً اعالم می کند 

که به زودی و احتماالً، 
قصِد برگزاری چهارمین 
انتخابات کنست را دارد

زمزمه های فعلی به خوبی 
نشان می دهد که عالوه بر 
اعراب، اسرائیلی ها هم از 

مغلوب شدن ترامپ نگرانند 
و این نگرانی را بیش از 

هرکس می توان در اقدامات 
جدیِد »بنیامین نتانیاهو«، 

نخست وزیر فعلی 
رژیم صهیونیستی دید 

رئیس جمهور عراق تأکید کرد انتخابات زودهنگام ماه ژوئن باید به دور از قدرت ســالح و تقلب باشد. به گزارش 
شبکه خبری روســیاالیوم، برهم صالح، در دیدار با جنین هنیس پالســخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در عراق بر لزوم آغــاز آمادگی ها برای انتخابات آتی از طریق فراهم کردن شــفافیت و هماهنگی ســازمان ملل با 
کمیته انتخابات بــرای نظارت بر آن تأکید کرد تا رأی دهندگان بتوانند نمایندگانشــان را به دور از قدرت ســالح 
و تقلب انتخاب کننــد. در این دیدار بــر اهمیت افزایش تالش هــای ملی برای 
تحکیم قدرت کشــور و حاکمیت آن در اعمال قانون و حمایت از شــهروندان و 
ادامه جنگ علیه تروریســم و مبارزه بــا داعش تأکید کرد. قرار اســت انتخابات 
زودهنگام در عراق ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شــود. این در حالیست که جمانه الغالی، 
 سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق از آغاز تحقیقات درباره کارت های انتخاباتی 

گم شده خبر داد.

یکی از تظاهرات منکران کرونا که به محفلی برای راســت گرایان و نئونازی ها تبدیل شده ، به درگیری با پلیس 
انجامید. سازمان امنیت آلمان نسبت به سوءقصدهایی از سوی مخالفان سیاست کرونایی و تبلیغ آنها برای سرنگونی 
دولت هشــدار داد. دویچه وله گزارش داد: پلیس فرانکفورت عصر شنبه، ۱۴ نوامبر علیه تظاهرکنندگانی با ماشین 
آب پاش و باتوم وارد عمل شد که به دعوت انجمن موسوم به دگراندیشان به خیابان ریخته بودند. یک هفته پیش نیز 
همین انجمن بیش از ۲۰ هزار نفر را در شــهر الیپزیگ به خیابان کشاند و مرکز 
شهر را به آشوب کشــید. در فرانکفورت نیز همانند الیپزیگ مخالفان چپ نیز 
ضدتظاهرات برگزار کردند. پلیس نخست مخالفان و سپس راستگرایان را مورد 
حمله قرار داد. پیش از حمله پلیس، برخی تظاهرکنندگان به پلیس حمله کرده 
بودند. مخالفان چپ چندین بار مسیر حرکت تظاهرات راستگرایان حول انجمن 

دگراندیشان را سد کردند. 

درگیری پلیس آلمان با تظاهرکنندگان منکرِ کرونا برهم صالح: انتخابات باید به دور از تقلب و قدرت سالح باشد

رئیس جمهوری آمریــکا از درگیری هایی که حین 
راهپیمایی میلیونی حامیانش در واشــنگتن دی .سی 
رخ داد، به شــدت انتقاد کرده و از پلیس خواســت تا 
کارش را درســت انجام بدهد! به نوشته روزنامه دیلی 
میل،  در جریان راهپیمایی روز شــنبه که تا سحرگاه 
یکشنبه طول کشید صحنه های خشونت بار و خونباری 
در نزدیکی کاخ سفید رقم خورد. گروه راست افراطی 
نئوفاشیست موسوم به »پراود بویز« و حامیان ترامپ 
با گروه های جناح چپگرا چندین دقیقه درگیر شدند تا 
اینکه سرانجام پلیس سر رسید.  دست کم ۲۰ معترض 
بازداشت شده و یک مرد جوان هم از ناحیه پشت با چاقو 
هدف اصابت قرار گرفت. دو پلیس هم حین تالش برای 
جدا کردن گروه های درگیر مصدوم شدند. با باال گرفتن 
درگیری ، مواد محترقه و بطری هم به سمت طرفداران 
ترامپ پرتاب شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 

در یک سری پیام های توییتری نوشت: آنتیفای آشغال 
شنبه به تجمع حامیان ترامپ آمد تا به مردم حمله کند 
چون این مردم شدیدا مقابله کردند. آنتیفا تا شب صبر 
کرد تا ۹۹ درصد بروند تا به مردم بی گناه ماگا )آمریکا 
را دوباره با عظمت کنیم( حمله کند. پلیس دی.ســی 
کارت را انجام بده و عقب نشینی نکن. ترامپ در توئیتی 

دیگر نوشت که سکوت رسانه ای، دشمن مردم است.

رسانه های آفریقایی از حمله موشــکی اتیوپی به 
پایتخت اریتره خبر دادند. به گــزارش رویترز، منابع 
محلی اعالم کردند ۲ فروند از ســه موشک به فرودگاه 
اسمره پایتخت اریتره اصابت کرده است .بر اساس این 
گزارش، محل شلیک موشک ها در خاک اتیوپی بوده 
و هنوز در خصوص تلفات و خسارت های احتمالی این 
حمله موشکی گزارش نشده است. مرز اریتره و اتیوپی 
طی روزهای گذشته شاهد درگیری نیروهای جدایی 
طلب تیگرای در شــمال اتیوپی و دولت مرکزی بوده 
است. این در حالی اســت که جمعه شب نیز دو انفجار 
شدید در ایالت »امهره« در نزدیکی ایالت »تیگرای« 
محل درگیری نیروهای دولتــی با نیروهای محلی در 
شمال اتیوپی در مرز اریتره، رخ داد از هفته گذشته که 
»آبی احمد« نخســت وزیر اتیوپی به نیروهای فدرال 
دولتی دستور حمله به نیروهای محلی ایالت تیگرای 

موســوم به »جبهه آزادی بخش« را به اتهام حمله به 
پایگاه نظامی منطقه صادر کرده اســت، صدها نفر در 
این درگیری ها کشته شــده اند. این در حالی است که 
سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و دیگر نهادهای بین المللی 
از احتمال گسترش نبردها به مناطق دیگر اتیوپی و بروز 
جنگ داخلی در این کشور و بی ثبات کردن منطقه شاخ 

آفریقا ابراز نگرانی کرده اند.

درگیری خونین حامیان و مخالفان ترامپ در واشنگتنحمله موشکی اتیوپی به پایتخت اریتره

خبرخبر


