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جهاننما
تحلیل واشنگتنپست؛

تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد
چقدرجدی است؟

آمریــکا بــه دولــت عــراق و شــرکای
دیپلماتیکــش گفته که قصــد دارد تا به طور
کامل ســفارتش در بغداد را تخلیه و آن را به
اربیل منتقل کند ،مگر آنکه عراق حمالت گاه
و بیگاه به مقرهای دیپلماتیک آمریکا را کنترل
و متوقف کند؛ تصمیمی کــه مقامهای عراق
گفتهاند آنها را شگفتزده کرده است .روزنامه
واشنگتن پست در گزارشی نوشت :احمد مال
طالل ،سخنگوی مصطفی الکاظمی ،نخست
وزیر عراق روز یکشــنبه گفت :امیدواریم که
دولت آمریکا این تصمیم را مورد بازبینی قرار
دهد .گروههایی قانون شکن هستند که تالش
میکنند تا این رابطه را متزلزل کنند و تعطیلی
سفارت میتواند پیامی مثبت برای آنها باشد .به
گفته یک فرد مطلع ،مایک پامپئو ،وزیر خارجه
آمریکا شنبه شــب الکاظمی را از این تصمیم
مطلع کرد .دو مقام غربی در بغداد نیز گفتند،
هیاتهای دیپلماتیکشان بابت این تصمیم و
طرح مطلع شــدهاند .یک دیپلمات آمریکایی
گفت که روز یکشنبه همچنان مشخص نشد
که آیا کاخســفید خروج احتمالی ســفارت
آمریکا از بغداد را تایید کرده یا نه و چه چیزی
دولت ترامپ را بر آن داشــته تــا این طرح را
مطرح کند .اگر دولت این اقدام را اجرایی کند،
انتظار میرود که تعطیلی ســفارت ظرف ۹۰
روز اجرایی شود که این بازه زمانی به واشنگتن
این فرصت را میدهد تا دربــاره این تصمیم
ارزیابی مجددی داشته باشد .یکی از مقامهای
عراقی نیز گفت ،دولت آمریکا خواستار اقدام
قاطع علیه شــبه نظامیان شده و گفته که این
تعطیلــی میتواند منتفی شــود اگر اقدامات
قاطع برای توقف حمالت صورت گیرد.
تصمیم ترامپ برای ترور قاسم سلیمانی در
خارج از فرودگاه بغداد در ژانویه باعث تشدید
تنش در عراق شده اســت .قانونگذاران عراقی
بر خروج نیروهــای آمریکایــی تاکید دارند.
گروههای شــبه نظامی نیز کمپیــن راکتی و
حمالت بمب گذاری در مقیاس کوچک را علیه
ســفارت آمریکا و پایگاههای نظامی عراق که
میزبان نیروهای ائتالف تحت رهبری آمریکا
هستند ،افزایش دادهاند .دو نیروی آمریکایی،
یک انگلیســی و چند نیروی امنیتی عراق در
حمالت راکتی سال جاری میالدی از سوی این
شبه نظامیان کشته شدهاند.

در ماههای اخیر ،بمبگــذاری در مقیاس
کوچک کاروانهای مرتبط بــا ائتالف تحت
رهبری آمریکا را هدف قرار دادهاند .رانندگان
عراقی به دلیل آنکه در مرکــز توجه حمالت
هستند ،مایه نگرانی برای آنها شده است .یک
بمب کار گذاشته شــده در نزدیکی کاروانی از
سفارت انگلیس در بغداد در ماه جاری میالدی
نشان دهنده یک فاز جدید احتمالی در کمپین
این شبه نظامیان اســت .این در حالیست که
چالشهای الکاظمی بســیار عمیق شــده و
مقامهای عراقی میگویند که نخست وزیرشان
از حمایت کمــی برخوردار اســت .الکاظمی
تالش کرده تا شــبه نظامیان را بــا هدف قرار
دادن منافع مالی آنها و ساختارســازی مجدد
دستگاه امنیتی عراق به منظور ایجاد اعتماد در
میان متحدان ،هدف قرار دهد .شبه نظامیان اما
با افزایش حمالت علیه هیاتهای دیپلماتیک
به این تصمیــم واکنش نشــان دادهاند .این
تصمیم آمریکا پس از سفر ماه گذشته میالدی
الکاظمی به واشنگتن است که از سوی دو طرف
به عنوان نشــانهای از احیــای همکاری دیده
شــد .یکی از مقامهای ارشــد دفتر الکاظمی
روز یکشنبه گفت که نخســتوزیر با شرکای
اروپایی برای تــاش در متقاعد کردن آمریکا
در تغییر تصمیمش وارد البی شده و اعالم کرد
که این اقدام میتواند پیامدهای منفی بر ثبات
عراق بگذارد .مقامهای سه سفارت اروپایی در
بغداد نیز گفتند ،کشورهایشان حتی اگر آمریکا
عراق را ترک کند ،در این کشور میمانند .هیات
آمریکا در عــراق همچنین پایگاهــی را برای
عملیات در جریان خود در ســوریه ایجاد کرده
استوکمتراز ۱۰۰۰نیرویآمریکاییدرسوریه
هستند و بسیاری هم به حضور آمریکا در عراق
ی هستند.
بابت اقدامات لجستیکی و سفر متک 

جهان 5

تبادل بیسابقه آتش میان ارمنستان و آذربایجان همچنان ادامه دارد

بوی باروت به جای بارانهای فصلی در قرهباغ

فرشاد گلزاری

چهار دهه است که مناقشه بر سر
مالکیت منطقه قرهباغ موجب به وقوع
پیوســتن دور جدیدی از تنش میان
ارمنستان و جمهوری آذربایجان شده
است و این در حالیســت که علمای
علم حقوق معتقدنــد از منظر اصل و
عرف حقوق بینالملــل ،این منطقه
بخشی از جمهوری آذربایجان است،
اما تحت کنترل اقوام ارمنی قرار دارد.
این درگیریها در حالی شــروع
شده اســت که در چند ماه اخیر هم
تنشها بر سر قرهباغ آغاز شده بود و
براساس آمار و اسناد موجود حداقل
 ۱۶نفــر در این درگیریها کشــته
شدند .در ســال  ۲۰۱۶میالدی هم
درگیــری نظامی در ایــن منطقه به
مدت چهــار روز به طــول انجامید
که آمارهــا در مورد تلفــات نظامی
و غیرنظامیــان و همچنیــن برآورد
خسارات ضد و نقیض است.
اگر کمی بــه عقــب برگردیم به
خوبی میبینیم که این جنگ از سال
 1988تا  1994در بازههای مختلف
ادامه داشته است و بر اساس آنچه از
آن ســالها به جای مانده ،از جبهه
ارمنســتان حدود 28هــزار نفر و از

سوی جمهوری آذربایجان حدود 62
هزار تن کشته شدند .جالب اینجاست
که اسناد تاریخی نشان میدهد هر دو
کشور آذربایجان و ارمنستان پیش از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در
سال  ۱۹۹۱جزئی از قرهباغ به حساب
میآمدند ولی حال که ایروان و باکو به
استقالل رسیدهاند ،قرهباغ به منطقه
مورد مناقشــه بین دو طرف تبدیل
شده است.
در این میــان ســازمان امنیت
و همــکاری اروپا (گروه مینســک)
سالهاســت که تالش دارد از طریق
دیپلماتیک به راهحلی برای این مساله
از طریق گفتوگو و تفاهم دست یابد
و صلح را در این منطقه برقرار کند که
تا به امروز این امــر به دالیل مختلف
محقق نشده است .همین عدم اجرای
صلح پایدار و دســتیابی بــه توافق
موجب شده از دو روز پیش (یکشنبه)
تا به امروز صدای سوتِ ممت ِد ادوات
زرهــی و موشــکهای کوتا هب ُرد در
تبادل آتش میان دو طرف به صورت
شبانهروزی شــنیده شود و گویا قرار
این نیست بوی باروت در قرهباغ جای
خودش را به بارانهای فصلی بدهد.
بــر اســاس اخبــار ابتدایــی،
نخست وزیر ارمنســتان گفته است
که آذربایجــان حمــات هوایی و
ی انجــام داده و نیروهای
توپخانــها 

ارمنستان ،در پاســخ ،دو هلیکوپتر
و ســه پهپاد آذربایجان را سرنگون
کردهانــد .مقامــات آذربایجان هم
میگویند که ارمنســتان آغازکننده
درگیریها بوده و یک حمله سنگین
را در خط مقدم آغاز کرده اســت .در
این رابطه ،ســخنگوی وزارت دفاع
جمهوری آذربایجان اعالم کرده که
نیروهای مسلح ارمنستان در امتداد
خط مرزی منطقه «ناگورنو قرهباغ»
به روی منازل آتش گشــودهاند و در
بین جمعیت غیرنظامی تلفاتی وجود
داشته است .بنا بر گفته این سخنگو،
دستکم شش خانه مورد حمله قرار
گرفته و افرادی از میان مردم محلی،
کشته و زخمی شدهاند.
بر اســاس اعــام رســانههای
آذربایجــان ،زیرســاختها ی
غیرنظامیان به طور جدی آســیب
دیده و اطالعــات دربــاره تلفات و
زخمیها در بین جمعیت غیرنظامی
و ارتش ،در حال تکمیل شدن است.
این روند در همــان روز اول به حدی
شــیب صعودی و تند به خود گرفت
که نیکول پاشــینیان ،نخستوزیر
ارمنستان اعالم کرد بر اساس تصمیم
دولت ،حکومت نظامی و بسیج کامل
مردمی در جمهوری ارمنستان اعالم
شــده و این تصمیم بالفاصله پس از
انتشار اجرایی میشود.

اگرکمیبهعقببرگردیم
بهخوبیمیبینیمکهاین
جنگ از سال 1988تا
 1994در بازههای مختلف
ادامه داشته است و بر اساس
اطالعاتی که از آن سالها
به جای مانده ،از جبهه
ارمنستان حدود28هزار
نفر و از سوی جمهوری
آذربایجان حدود 62هزار
تنکشتهشدند
پاشینیان در نطق تلویزیونی خود
گفت« :به تمامی پرنسل ارتش تاکید
دارم تــا در کمیســیونهای نظامی
منطقــهای اوضاع را گــزارش دهند
تا بتوانیم بر اســاس وقایــع میدانی
تصمیمات بعدی را اتخــاذ کنیم».
نکته مهم این اســت که تاکنون طی
سالهای اخیر در ارمنستان وضعیت
تا به این حد وخیم نشده بود که دولت
این کشــور اعالم حکومت نظامی و
بسیج عمومی کند.
پس از ایــن اقدا ِم نخســتوزیر
ارمنســتان بــود که رجــب طیب
اردوغــان ،رئیسجمهــوری ترکیه
روز یکشنبه از شهروندان ارمنستان
خواســت تا آینده خود را به دســت

بگیرند و علیه نخستوزیر کشورشان
قیام کنند.
او در متنــی که از ســوی رویترز
منتشر شــد اعالم کرد که «از مردم
ارمنســتان میخواهم تا آینده خود
را از دســت دولت و آنهایی که از این
مقام مانند عروسک خیمه شببازی
اســتفاده میکنند و آنها را به سوی
فاجعه سوق میدهند ،بگیرند».
این اظهارات گرچه مداخلهجویانه
بود اما هیــچ واکنش قوی و محکمی
از ســوی ایروان به دنبال نداشــت و
صرفاً الهام علــیاف ،رئیسجمهور
آذربایجان اعالم کرد که اجازه پایمال
شــدن حقمان را نخواهیــم داد و تا
آخرین قطره خون خودروهای نظامی
متعلق به ارتش ارمنستان را منهدم
میکنیم! او اعالم کرد که ما از خاک
خود دفاع میکنیم و قرهباغ را متعلق
به آذربایجان میدانیم اما در آنسوی
میدان ،یعنــی در مســکو ،مقامات
روســیه به خویشــتنداری را تجویز
کردند!
تقابل احتمالی ترکیه و روسیه!
اظهاراتــی کــه از ســوی جبهه
آذربایجان و همچنیــن ترکیه علیه
ارمنستان مطرح شــده بسیار تند و
تیز است ،اما در مقابل پوتین و تیمش
صرفاً دو طرف را به خویشــتنداری
دعــوت کردهانــد .ایــن مــدل از
موضعگیری تا حــدی آرام و بدون
حاشــیه بود که پس از تماس تلفنی
پوتین و پاشینیان و انتشار محتوای
ت این دو ،بســیاری از رسانهها
صحب 
اعالم کردند که احتماالً طی چند روز
آینده بر اساس آنچه که نخستوزیر
ارمنســتان گفته ،ایروان به رسمیت
شناختن استقالل جمهوری قرهباغ
را در دستور کار قرار میدهد یا اینکه
ماجرای مذکور با ورود سازمان ملل
بس
و احتماالً گروه مینسک ،به آتش ِ
موقت ختم شود.
در ایــن میــان دونالــد ترامپ،
رئیسجمهــوری آمریــکا هم اعالم
کرده که ایاالت متحــده برای توقف
خشــونتی که میــان ارمنســتان
و جمهــوری آذربایجــان در جریان
اســت ،تالش میکند .ایــن حجم
از ســهمخواهیهای بینالمللــی و
مداخالت پنهان و آشــکار در مورد
پرونده قرهباغ به خوبی نشان میدهد

به نظر نمیرسد که اگر
جنگ میان آذربایجان و
ارمنستانتشدیدشود،
ترکیه تمام قد در کنار الهام
علیافبایستد؛ چراکهاگر
این اتفاق رخ دهد ،روسیه
هم باید در کنار ارمنستان
قرار بگیرد و همین موضوع
میتواند موجب رویارویی
شریک
ِ
مستقیمدو
راهبردی در سوریه و
خاورمیانهشود

که این منازعه در حال تبدیل شدن
به یک معضل منطقهای است .درست
است که سازمان ملل و اعضای اروپایی
گروه مینسک به دنبال آن هستند تا
سطح خشونت میان دو طرف را تا حد
زیادی کاهش دهنــد ،اما باید به این
نکته توجه کنید که روســیه و ترکیه
دو کشــور مهم و قدرتمند در عرصه
تولید تســلیحات انفرادی ،زرهی و
هوایی هستند و به همین دلیل ادامه
این منازعه برای آنها میتواند آورده
مالی خوبی داشته باشد.
از ســوی دیگر گفته میشود که
ترکیه ،تروریســتهای ارتش آزاد
ســوریه را وارد خــاک آذربایجــان
کرده کــه البته باکو ایــن موضوع را
به صورت خیلــی ســاده و ابتدایی
رد کرده اســت؛ اما بدون تردید اگر
صحت داشته باشد میتواند محرک
خطرناکی برای ســلولهای القاعده
و داعش در چچن و بــه صورت کلی
قفقاز شمالی باشد .نکته نهایی اینکه
علیرغم حمایت علنی آنکارا از باکو،
به نظر نمیرســد که اگر جنگ میان
آذربایجان و ارمنستان تشدید شود،
ترکیه تمام قــد در کنار الهام علیاف
بایستد؛ چراکه اگر این اتفاق رخ دهد،
روســیه هم باید در کنار ارمنستان
قرار بگیرد و همین موضوع میتواند
شریک
ِ
موجب رویارویی مستقیم دو
راهبردی در سوریه و خاورمیانه شود.
حال باید دید که آیــا دو طرف توازن
قــوا در منطقه را به هــم میریزند یا
اینکه ســعی میکنند مشــکالت را
در پشتپرده یا پشــت میز مذاکره
حل و فصل کنند!؟

خبر

خبر

مادورو با قانون جدید به جنگ آمریکا میرود

پلوسی پروژه انتخاب رئیسجمهوردر صورت تساوی آرا را کلید زد

رئیسجمهوری ونزوئــا اعالم کــرد ،کاراکاس در
حال تدوین قانون جدیدی اســت که به غلبه بر تاثیرات
تحریمهای آمریکا علیه این کشــور کمک خواهد کرد.
به گزارش اســپوتنیک ،نیکــوالس مــادورو ،گفت :ما
مشــغول کار بر یک قانون جدید ضد تحریم هســتیم.
این یک قانون مشــروع در برابر تحریمهای جنایتکارانه
و خصمانه آمریکاســت .ما به زودی پیشنویس آن را به
مجمع ملی تقدیم خواهیم کرد .وی افزود :نظرســنجی
جدیدی برگزار خواهد شد تا مشــخص کند بخشهای
مختلف اقتصاد ونزوئال به خاطــر این تحریمها از چه نوع
خسارتها و آسیبهایی رنج بردهاند .مادورو اظهار داشت:
این قانون جدید شــامل اقداماتی خواهد بود که تاثیرات
منفی اقتصادی ،مالی و اجتماعــی تحریمهای آمریکا را
تسکین خواهد داد .بخش اعظم تحریمهای آمریکا علیه
ونزوئال ،شــرکت دولتی نفت و گاز این کشور موسوم به

" "PDVSAو شــرکتهای تابعاش را هدف گرفته تا
اموال خارجی ونزوئال را مصادره کند و مانع این شرکت از
انجام معامالتش شود .آمریکا دوشنبه گذشته تحریمهای
جدیدی را علیه مادورو به بهانه همکاریاش با ایران اعمال
کرد .دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانهداری آمریکا
سهشنبه هفته گذشته تحریمهای جدیدی را علیه پنج
مقام ونزوئالیی اعالم کرد.

اتحادیهاروپا :لبنان برای دستیابی به حمایت مالی ،دولت تشکیل دهد

اتحادیه اروپا نسبت به استعفای نخستوزیر مکلف لبنان ابراز نگرانی و تاکید کرد لبنان برای دستیابی به حمایت صندوق
بینالمللیپولبایددولتتشکیلدهد.بهگزارشروسیاالیوم،مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاگفت:مابهخاطراستعفای
مصطفیادیب،نخستوزیرمکلفلبنانوشرایطیکهویرامجبوربهاتخاذچنینتصمیمیکرده،ناامیدونگرانهستیم.جوزپ
بورل،افزود:رهبران لبنان باید متحد شوندو نهایت تالششانرا برای تشکیل سریع دولت
بهکارگیرند.تشکیلفوریدولتبرایرسیدنبهتوافقمطلوبباصندوقبینالمللیپول
ضروری است .میشل عون ،رئیسجمهور لبنان روز گذشته (دوشنبه) بر پایبندیاش به
طرح فرانسه برای حل بحران تاکید کرد .یک منبع نزدیک به رئیسجمهور فرانسه اعالم
کردانصرافادیبازتشکیلدولت،یک«خیانتجمعی»ازسویاحزابسیاسیلبناناست
امافرانسهازلبنانبرایخروجازبحرانحمایتمیکند.

براســاس گزارشهــا ،رئیــس دموکــرات مجلس
نمایندگان آمریکا در حال آمادهســازی قانونگذاران این
کشور برای سناریوی تساوی دونالد ترامپ و جو بایدن در
بخش آرای الکترال در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر
و مجبور شدن این مجلس به تصمیمگیری درباره نتیجه
انتخابات است .به گزارش هیل ،نانسی پلوسی ،یکشنبه
در نامهای به دموکراتهای مجلس نمایندگان هشــدار
داد ،یک چنین ســناریویی دربردارنده این است که هر
یک از هیاتهای نمایندگان  ۵۰ایالت آمریکا در مجلس
نمایندگان تنها یک رای در این فرآیند داشــته باشند و
به دموکراتها تاکید کرده که با نزدیک شــدن به موعد
برگزاری انتخابات ماه نوامبر اســتراتژی خــود را تغییر
دهند .طبق گزارش پولتیکو ،پلوســی در نامه خود آورده
است :قانون اساسی تصریح میدارد که یک نامزد انتخابات
ریاست جمهوری باید اکثریت آرای هیاتهای نمایندگی

ایاالت را برای کسب پیروزی به دســت بیاورد .ما باید به
این اکثریت هیاتهای نمایندگی دست یابیم یا نگذاریم
جمهوریخواهان این کار را کنند .نتیجه تساوی در بخش
آرای الکترال میتواند در نتیجه چند سناریو اتفاق بیفتد؛
از جمله اینکه هیچ کاندیدایی نتواند به  ۲۷۰رای الکترال
به دلیل جمع کل آرا دســت یابد یا نمایندگان الکترال به
نامزدی که در ایالتشان پیروز شده است ،رای ندهند.

اعتراضها در بالروس وارد پنجاهمین روز شد

دههاهزارمعترضدرهفتمینهفتهمتوالیازاعتراضاتعلیهلوکاشنکودستبهراهپیماییزدهوخواستاربرکناریویشدند
وپلیسنقابدارهمبهبازداشتمعترضانواستفادهازگازاشکآوروشلیکنارنجکصوتیاقدامکرد.بهگزارشتاس،معترضاندر
عینراهپیماییدرمینسکوسایرشهرهافریادمیزدندمتقلبوسوتالنارئیسجمهوریماست.وزارتکشوربالروساعالمکرد،
دستکم  ۲۰۰تن در جریان این راهپیماییها بازداشت شدهاند .برخی این اعتراضات را
تحلیفمردمیبرایسوتالناتیخانوفسکایا،رهبراپوزیسیوندانستندکهپسازانتخابات۹
اوتریاستجمهوریدراینکشوروپیروزیمجددالکساندرلوکاشنکودرآنازبالروس
گریخت.پلیسضدشورشمردمرابهداخلخودروهایپلیسکشاندهوچندینایستگاه
مترو تعطیل شده و اینترنت موبایل با اختالل روبرو شــده است .همچنین یک گروه از
هکرهایانانیمسانتشاردادههایمربوطبهافسرانپلیسراآغازکردهاست.

