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تحلیلواشنگتنپست؛
تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد 

چقدر جدی 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 مقام های عراق 
گفته اند آنها را شگفت زده 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. گروه هایی قانون شکن هستند که تالش 
می کنند تا این رابطه را متزلزل کنند و تعطیلی 
سفارت می تواند 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، 
هیات های دیپلماتیک شان بابت این تصمیم و 
طرح مطلع شــده اند. یک دیپلمات آمریکایی 
گفت که روز یکشنبه همچنان مشخص نشد 
که آیا کاخ ســفید 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 می رود که تعطیلی ســفارت ظرف ۹۰ 
روز اجرایی شود که این بازه زمانی به واشنگتن 
این فرصت را می دهد تا دربــاره این تصمیم 
ارزیابی مجددی داشته باشد. یکی از مقام های 
عراقی نیز گفت، دولت آمریکا خواستار اقدام 
قاطع علیه شــبه نظامیان شده و گفته که این 
تعطیلــی می تواند 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. 
گروه های شــبه نظامی نیز کمپیــن راکتی و 
حمالت بمب گذاری در مقیاس کوچک را علیه 
ســفارت آمریکا و پایگاه های نظامی عراق که 
میزبان نیروهای ائتالف تحت رهبری آمریکا 
هستند، افزایش داده اند. دو نیروی آمریکایی، 
یک انگلیســی و چند نیروی امنیتی عراق در 
حمالت راکتی سال جاری میالدی از سوی این 

شبه نظامیان کشته شده اند. 

در ماه های اخیر، بمبگــذاری در مقیاس 
کوچک کاروان های مرتبط بــا ائتالف تحت 
رهبری آمریکا را هدف قرار داده اند. 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 
چالش های الکاظمی بســیار عمیق شــده و 
مقام های عراقی می گویند 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 هیات های دیپلماتیک 
به این تصمیــم واکنش نشــان داده اند. این 
تصمیم آمریکا پس از سفر ماه گذشته میالدی 
الکاظمی به واشنگتن است که از سوی دو طرف 
به عنوان نشــانه ای از احیــای همکاری دیده 
شــد. یکی از مقام های ارشــد دفتر الکاظمی 
روز یکشنبه گفت که نخســت وزیر با شرکای 
اروپایی برای تــالش در متقاعد کردن آمریکا 
در تغییر تصمیمش وارد البی شده و اعالم کرد 
که این اقدام می تواند پیامدهای منفی بر ثبات 
عراق بگذارد. مقام های سه سفارت اروپایی در 
بغداد نیز گفتند، کشورهایشان حتی اگر آمریکا 
عراق را ترک کند، در این کشور می مانند. هیات 
آمریکا در عــراق همچنین پایگاهــی را برای 
عملیات در جریان خود در ســوریه ایجاد کرده 
است و کمتر از ۱۰۰۰ نیروی آمریکایی در سوریه 
هستند و بسیاری هم به حضور آمریکا در عراق 
بابت اقدامات لجستیکی و سفر متکی  هستند. 

جهاننما
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فرشادگلزاری

 چهار دهه است که مناقشه بر سر 
مالکیت منطقه قره باغ 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 بین الملــل، این منطقه 
بخشی از جمهوری آذربایجان است، 
اما تحت کنترل اقوام ارمنی قرار دارد. 
این درگیری ها در حالی شــروع 
شده اســت که در چند ماه اخیر هم 
تنش ها بر سر قره باغ آغاز شده بود و 
براساس آمار و اسناد موجود حداقل 
۱۶ نفــر در این درگیری ها کشــته 
شدند. در ســال ۲۰۱۶ میالدی 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 می بینیم که این جنگ از سال 
۱۹88 تا ۱۹۹4 در بازه های مختلف 
ادامه داشته است و بر اساس آنچه از 
آن ســال ها به جای مانده، از جبهه 
ارمنســتان حدود ۲8هــزار نفر و از 

سوی جمهوری آذربایجان حدود ۶۲ 
هزار تن کشته شدند. جالب اینجاست 
که اسناد تاریخی نشان می دهد هر دو 
کشور آذربایجان و ارمنستان پیش از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 
سال ۱۹۹۱ جزئی از قره باغ به حساب 
می آمدند ولی حال که ایروان و باکو به 
استقالل رسیده اند، قره باغ به منطقه 
مورد مناقشــه بین دو طرف تبدیل 

شده است. 
در این میــان ســازمان امنیت 
و همــکاری اروپا )گروه مینســک( 
سال هاســت که تالش دارد از طریق 
دیپلماتیک به راه حلی برای این مساله 
از طریق گفت وگو 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 سوِت ممتِد ادوات 
زرهــی و موشــک های کوتاه بُرد در 
تبادل آتش میان دو طرف به صورت 
شبانه روزی شــنیده شود و گویا قرار 
این نیست بوی باروت در قره باغ جای 
خودش را به باران های فصلی بدهد. 

بــر اســاس اخبــار ابتدایــی، 
نخست وزیر ارمنســتان گفته است 
که آذربایجــان حمــالت هوایی و 
توپخانــه ای  انجــام داده و نیروهای 

ارمنستان، در پاســخ، دو هلی کوپتر 
و ســه پهپاد آذربایجان را سرنگون 
کرده انــد. مقامــات آذربایجان هم 
می گویند که ارمنســتان آغازکننده 
درگیری ها 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 قره باغ« 
به روی منازل آتش گشــوده اند و در 
بین جمعیت غیرنظامی تلفاتی وجود 
داشته است. بنا بر گفته این سخنگو، 
دست کم شش خانه مورد حمله قرار 
گرفته و افرادی از میان مردم محلی، 

کشته و زخمی شده اند. 
بر اســاس اعــالم رســانه های 
ی  یرســاخت ها ز ن،  یجــا با ر ذ آ
غیرنظامیان به طور جدی آســیب 
دیده و اطالعــات دربــاره تلفات و 
زخمی ها 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، نخست وزیر 
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 می شود. 

پاشینیان در نطق تلویزیونی خود 
گفت: »به تمامی پرنسل ارتش تاکید 
دارم تــا در کمیســیون های نظامی 
منطقــه ای اوضاع را گــزارش دهند 
تا بتوانیم بر اســاس وقایــع میدانی 
تصمیمات بعدی را اتخــاذ کنیم.« 
نکته مهم این اســت که تاکنون طی 
سال های 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 اقداِم نخســت وزیر 
ارمنســتان بــود که رجــب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیه 
روز یکشنبه از شهروندان ارمنستان 
خواســت تا آینده خود را به دســت 

بگیرند و علیه نخست وزیر کشورشان 
قیام کنند. 

او در متنــی که از ســوی رویترز 
منتشر شــد اعالم کرد که »از مردم 
ارمنســتان می خواهم تا آینده خود 
را از دســت دولت و آنهایی که از این 
مقام مانند عروسک خیمه شب بازی 
اســتفاده می کنند و آنها را به سوی 

فاجعه سوق می دهند، بگیرند.« 
این اظهارات گرچه مداخله جویانه 
بود اما هیــچ واکنش قوی و محکمی 
از ســوی ایروان به دنبال نداشــت و 
صرفاً الهام علــی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان اعالم کرد که اجازه پایمال 
شــدن حقمان را نخواهیــم داد و تا 
آخرین قطره خون خودروهای نظامی 
متعلق به ارتش ارمنستان را منهدم 
می کنیم! او اعالم کرد که ما از خاک 
خود دفاع می کنیم و قره باغ را متعلق 
به آذربایجان می دانیم اما در آنسوی 
میدان، یعنــی در مســکو، مقامات 
روســیه به خویشــتنداری را تجویز 

کردند! 
تقابلاحتمالیترکیهوروسیه!

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 کرده انــد. ایــن مــدل از 
موضع گیری تا حــدی آرام و بدون 
حاشــیه بود که پس از تماس تلفنی 
پوتین و پاشینیان و انتشار محتوای 
صحبت  این دو، بســیاری از رسانه ها 
اعالم کردند که احتماالً طی چند روز 
آینده بر اساس آنچه که نخست وزیر 
ارمنســتان گفته، ایروان به رسمیت 
شناختن استقالل جمهوری قره باغ 
را در دستور کار قرار می دهد یا اینکه 
ماجرای مذکور با ورود سازمان ملل 
و احتماالً گروه مینسک، به آتش بِس 

موقت ختم شود. 
در ایــن میــان دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریــکا هم اعالم 
کرده که ایاالت متحــده برای توقف 
خشــونتی که میــان ارمنســتان 
و جمهــوری آذربایجــان در جریان 
اســت، تالش می کند. ایــن حجم 
از ســهم خواهی های بین المللــی و 
مداخالت پنهان و آشــکار در مورد 
پرونده قره باغ به خوبی نشان می دهد 

که این منازعه در حال تبدیل شدن 
به یک معضل منطقه ای 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 می تواند آورده 

مالی خوبی داشته باشد. 
از ســوی دیگر گفته می شود که 
ترکیه، تروریســت های 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 می تواند محرک  
خطرناکی برای ســلول های القاعده 
و داعش در چچن و بــه صورت کلی 
قفقاز شمالی باشد. نکته نهایی اینکه 
علیرغم حمایت علنی آنکارا از باکو، 
به نظر نمی رســد که اگر جنگ میان 
آذربایجان و ارمنستان تشدید شود، 
ترکیه تمام قــد در کنار الهام علی اف 
بایستد؛ چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، 
روســیه هم باید در کنار ارمنستان 
قرار بگیرد و همین موضوع می تواند 
موجب رویارویی مستقیم دو شریِک 
راهبردی در سوریه و خاورمیانه شود. 
حال باید دید که آیــا دو طرف توازن 
قــوا در منطقه را به هــم می ریزند یا 
اینکه ســعی می کنند مشــکالت را 
 در پشت پرده یا پشــت میز مذاکره 

حل و فصل کنند!؟ 
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اتحادیه اروپا نسبت به استعفای نخست وزیر مکلف لبنان ابراز نگرانی و تاکید کرد لبنان برای دستیابی به حمایت صندوق 
بین المللی پول باید دولت تشکیل دهد. به گزارش روسیا الیوم، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما به خاطر استعفای 
مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف لبنان و شرایطی که وی را مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی کرده، ناامید و نگران هستیم. جوزپ 
بورل، افزود: رهبران لبنان باید متحد شوند و نهایت تالششان را برای تشکیل سریع دولت 
به کار گیرند. تشکیل فوری دولت برای رسیدن به توافق مطلوب با صندوق بین المللی پول 
ضروری است. میشل عون، رئیس جمهور لبنان روز گذشته )دوشنبه( بر پایبندی اش به 
طرح فرانسه برای حل بحران تاکید کرد. یک منبع نزدیک به رئیس جمهور فرانسه اعالم 
کرد انصراف ادیب از تشکیل دولت، یک »خیانت جمعی« از سوی احزاب سیاسی لبنان است 

اما فرانسه از لبنان برای خروج از بحران حمایت می کند.

ده ها هزار معترض در هفتمین هفته متوالی از اعتراضات علیه لوکاشنکو دست به راهپیمایی زده و خواستار برکناری وی شدند 
و پلیس نقابدار هم به بازداشت معترضان و استفاده از گاز اشک آور و شلیک نارنجک صوتی اقدام کرد. به گزارش تاس، معترضان در 
عین راهپیمایی در مینسک و سایر شهرها فریاد می زدند متقلب و سوتالنا رئیس جمهوری ماست. وزارت کشور بالروس اعالم کرد، 
دست کم ۲۰۰ تن در جریان این راهپیمایی ها بازداشت شده اند. برخی این اعتراضات را 
تحلیف مردمی برای سوتالنا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون دانستند که پس از انتخابات ۹ 
اوت ریاست جمهوری در این کشور و پیروزی مجدد الکساندر لوکاشنکو در آن از بالروس 
گریخت. پلیس ضد شورش مردم را به داخل خودروهای پلیس کشانده و چندین ایستگاه 
مترو تعطیل شده و اینترنت موبایل با اختالل روبرو شــده است. همچنین یک گروه از 

هکرهای انانیمس انتشار داده های مربوط به افسران پلیس را آغاز کرده است.

اعتراض ها در بالروس وارد پنجاهمین روز شداتحادیه اروپا: لبنان برای دستیابی به حمایت مالی، دولت تشکیل دهد

براســاس گزارش هــا، رئیــس دموکــرات مجلس 
نمایندگان آمریکا در حال آماده ســازی 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 تصمیم گیری درباره نتیجه 
انتخابات است. به گزارش هیل، نانسی پلوسی، یکشنبه 
در نامه ای به دموکرات های مجلس نمایندگان هشــدار 
داد، یک چنین ســناریویی دربردارنده این است که هر 
یک از هیات های نمایندگان ۵۰ ایالت آمریکا در مجلس 
نمایندگان تنها یک رای در این فرآیند داشــته باشند و 
به دموکرات ها 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 می دارد که یک نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری باید اکثریت آرای هیات های نمایندگی 

ایاالت را برای کسب پیروزی به دســت بیاورد. ما باید به 
این اکثریت هیات های نمایندگی دست یابیم یا نگذاریم 
جمهوری خواهان این کار را کنند. نتیجه تساوی در بخش 
آرای الکترال می تواند در نتیجه چند سناریو اتفاق بیفتد؛ 
از جمله اینکه هیچ کاندیدایی نتواند به ۲۷۰ رای الکترال 
به دلیل جمع کل آرا دســت یابد یا نمایندگان الکترال به 

نامزدی که در ایالتشان پیروز شده است، رای ندهند.

رئیس جمهوری ونزوئــال اعالم کــرد، کاراکاس در 
حال تدوین قانون جدیدی اســت که به غلبه بر تاثیرات 
تحریم های 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 تحریم های جنایتکارانه 
و خصمانه آمریکاســت. ما  به زودی پیش نویس آن را به 
مجمع ملی تقدیم خواهیم کرد. وی افزود:  نظرســنجی 
جدیدی برگزار خواهد شد تا مشــخص کند بخش های 
مختلف اقتصاد ونزوئال به خاطــر این تحریم ها از چه نوع 
خسارت ها و آسیب هایی رنج برده اند. مادورو اظهار داشت: 
این قانون جدید شــامل اقداماتی خواهد بود که تاثیرات 
منفی اقتصادی، مالی و اجتماعــی تحریم های آمریکا را 
تسکین خواهد داد. بخش اعظم تحریم های آمریکا علیه 
ونزوئال، شــرکت دولتی نفت و گاز این کشور موسوم به 

"PDVSA" و شــرکت های تابع اش را هدف گرفته تا 
اموال خارجی ونزوئال را مصادره کند و مانع این شرکت از 
انجام معامالتش شود. آمریکا دوشنبه گذشته تحریم های 
جدیدی را علیه مادورو به بهانه همکاری اش با ایران اعمال 
کرد. دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
سه شنبه هفته گذشته تحریم های جدیدی را علیه پنج 

مقام ونزوئالیی اعالم کرد.

پلوسی پروژه انتخاب رئیس جمهور در صورت تساوی آرا  را کلید زدمادورو با قانون جدید به جنگ آمریکا می رود
خبرخبر


