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جهاننما

مخاصمه برای تثبیت حدود و ثغور ،همزمان با پیشروی جبهه تیگرای

حرکت نخستوزیراتیوپی برخط سرخ

فرشاد گلزاری

روز دوشــنبه خبرگزاری الجزیره
اعالم کرد که دو نماینــده آفریقایی و
آمریکاییبهآدیسآبابا(پایتختاتیوپی)
سفر کردند تا تالشهای خود برای حل
بحران میان دولت فدرال اتیوپی و اقلیم
تیگرای را ادامه دهند .همچنین خبرها
درسحرگاهسهشنبهحاکیازآنبودکه
دولتوجبههمردمیآزادسازیتیگرای
با پیشــنهاد آمریکا در مورد رساندن
کمکها بــه غیرنظامیــان در مناطق
درگیری موافقت کردند ،اما خبرهایی
که پس از آن منتشــر شد نشان داد که
اوضاعچندانروبراهنیست.اسپوتنیک
دراولینساعاتروزسهشنبهاعالمکرد
که جبهه آزادسازی مردمی تیگرای و
متحدانش بر شهر شواروبیت در اقلیم
امهره واقع در شــمال اتیوپی مســلط
شدندومقاماتاتیوپیهمدرهمانموقع
اعالم کردند با حمالت شورشــیان در
چهار اقلیم مقابله خواهند کرد .پس از
انتشار این اخبار بسیاری از تحلیلگران
بهاینجمعبندیرسیدندکههرلحظه

احتمال دارد اوضاع در اتیوپی به سمت
یک بحران تمام عیار بــرود و به همین
دلیل بود که وزیر خارجه ایاالت متحده
هم به این موضوع واکنش نشان داد .بر
اساساعالمرویترز،آنتونیبلینکنوزیر
خارجه ایاالت متحده که در کنیا به سر
میبردهمخواستارتوقففوریخشونت
ی دراتیوپیشدوبرلزومارسال
ودرگیر 
کمکهایبشردوستانهتأکیدکردامادر
این میان اتفاقی رخ داد که یکباره تمام
طرفهایی که از دولت مرکزی اتیوپی
حمایتمیکردند،ساکتشدند؛چراکه
سخنگویجبههتیگرایدرتوییتیاعالم
کردکهارتشاتیوپیحمالتپهپادیرا
به اقلیم تیگرای و مناطق مسکونی در
شهر مکله انجام داده است که چندین
غیرنظامیدراینحمالتکشتهشدهاند.
درستاستکهارتشاتیوپیبهاینخبر
واکنشی نشان نداد ،اما همین سکوت
برای آبی احمد ،نخســتوزیر اتیوپی
تبعات سیاسی زیادی به دنبال داشت.
یکی از همین تبعات تماس ســریع و
فوری نخستوزیر کانادا با آبی احمد از
طریق «هات الین» بود .کسانی که بر
مسائل سیاســی و دیپلماتیک اشراف
دارند به خوبی میدانند که دولتهای

سراســر کره زمین برای آنکه بتواند در
مواقعبحرانیباهمتایانخودبهمذاکره
بپردازندیانظراتآنهاراجویاشوند،خط
مستقیم یا اضطراری برای خودشان در
نظر میگیرند که بــه هات الین یا خط
سرخ معروف اســت .در پرونده فعلی
اتیوپی هم گفته میشود که جاستین
ترودو ،نخســت وزیر کانادا در تماس
تلفنی که با آبی احمد در مورد درگیری
های اقلیم تیگرای داشت ،به وی اعالم
کرده که همه طرفها در اتیوپی باید به
منظورحلمسالمتآمیزایندرگیری،
دستیابی به راه حل سیاسی و گفتگوی
ملیجامعتالشکنند.ترودوهمچنین
بر لزوم توقف فوری اقدامات خصمانه،
تضمین وصول کمکهای انســانی به
دســت نیازمندان و احترام به حقوق
بشــر تاکید کرد .اما گویا نخستوزیر
اتیوپی جنگ را در ســر میپروراند .او
سهشنبهشببهصورتمستقیموعلنی
اعالم کرد که به صفــوف مبارزه و نبرد
علیه جبهه آزادسازی تیگرای خواهد
پیوست و از همه مردم اتیوپی خواست
در مقابل حمالت نیروهای تیگرای در
دفاعازکشورشرکتکنند.اینمواضعبه
صورتعلنیوآشکارنشانازیکجنگ

شبکه خبری سی.ان.ان
به نقل از مقام نظامی و دو
منبعدیگردرپنتاگون
اعالم کرد که پیشروی
گروههایمسلحمتحد
علیهدولتاتیوپیبهسمت
جنوبپایتخت(آدیس
بابا)باعثنگرانیفزاینده
ایاالت متحده شده است و
بههمیندلیلنیروهایویژه
آمریکاوسهفروندکشتی
جنگیمستقردرجیبوتی
برایانجامعملیاتتخلیه
احتمالی از اتیوپی آماده
میشوند

تمام عیار داشــت تا اینکه روز گذشته
(چهارشــنبه) ورق برگشت و آنچه که
نبایداتفاقافتاد.
هشدارهایبینالمللی
بسیاری از مقامات آفریقایی معتقد
بودند که اتیوپی بــه عنوان بزرگترین
کشــور شــاخ آفریقا میتواند بر این
درگیریومشکالتفائقآیداماواقعیت

نخستوزیرارمنستان:

جامعه بینالملل در پرونده
قرهباغ مداخلهکند

این اســت که تحرکات میدانی نشان
از آن دارد کــه اوضاع چندان هم خوب
نیست .از سوی دیگر کشورهای غربی
به دنبال آن هستند تا بتوانند اوضاع را
به شدت بحرانی نشــان دهند ،اما باید
دانست که آنچه در اتیوپی رخ میدهد،
زنجیرهای است که به یکدیگر متصل
اســت و هر لحظه ممکن است نمای
جدیدی از آنرا مشــاهده کنیم .اوایل
روز گذشته (چهارشــنبه) همزمان با
پیشــروی نیروهای جبهه آزادسازی
تیگرای به ســمت آدیس آبابا و سلطه
این نیروها بر شــهر دبری ســینا واقع
در شمال شــرق پایتخت ،تصاویری
از استقرار گســترده نیروهای ارتش
اتیوپیوخودروهاینظامیدرپایتخت
برایمقابلهباحمالتاحتمالیتیگرای
منتشر شــد که نشــان میدهد این
جماعت به  100کیلومتری پایتخت
رسیدهاند .بالفاصله پس از انتشار این
تصاویر ،سخنگوی دولت اتیوپی اعالم
کرد که نخســت وزیر این کشور برای
رفتن به جبهه جنگ علیه شورشیان
تیگرای،برخیاختیاراتشرابهمعاونش
واگذار کرد و طی ایــن دوره معاونش
اداره امور را در دســت خواهد گرفت.
در ادامه بیانیه دولت اتیوپی هم اعالم
شد که نخســتوزیر این کشور لباس
رزم بر تن کرده و شــخصاً قرار اســت
فرماندهی میدان را به عهده گیرد .این
اقدام نخســتوزیر اتیوپی میتواند به
مثابهتزریقروحیهبهنظامیانکشورش
باشــد اما واقعیت این است که مواضع
دولتهایخارجیدقیقاًنشانمیدهد
که این بحران بزرگتــر از این حرف و
سخنهاخواهدبود.دولتآلمانپساز
مشاهدهایناخباروتحوالت،ازاتباعش
خواست اتیوپی را ترک کنند .از سوی
دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس هم
اعالمکردیکدستورامنیتیداخلیدر
سازمان ملل صادر شده تا هماهنگیها
درخصوص روند تخلیــه و اطمینان
حاصل کردن از خــروج خانوادههای
نیروهای بینالمللی این ســازمان از
اتیوپی تا پیش از ۲۵نوامبر ۲۰۲۱آغاز
شود.اینبدانمعناستکهسازمانملل
هم میداند که قرار اســت چه اتفاقی

خبر

خبر

سخنگوی طالبان تأیید کرد:

لیبی خواستار همکاری دادگاه کیفری بینالمللی شد؛

مدلواکنش آمریکاییهابه
تنشهامیاندولتاتیوپی
و جبهه آزادسازی تیگرای
نشان میدهد که آنها از
یک سو نگران اتباع خود
هستند و از سوی دیگر
شاید به دنبال آن خواهند
بود که این درگیری را به
دلیل مداخله خود در این
کشورتبدیلکنند
در این کشور بیفتد .سفارت فرانسه در
آدیس آبابا (پایتخت اتیوپی) نیز دیروز
(چهارشــنبه) در ایمیلی به اتباع خود
در اتیوپی اعالم کرد که از تمامی اتباع
فرانسه به طور رسمی خواسته میشود
بدون تاخیر این کشــور را ترک کنند.
ســفارت ترکیه هم در پیامی همین
درخواست را از شهروندان خود داشت.
اما در این میــان بازهم آمریکاییها به
گونهای عمل کردند که به نظر میرسد
سناریوی دیگری در آســتین دارند.
در این راستا شبکه خبری سی.ان.ان
به نقل از مقام نظامــی و دو منبع دیگر
در پنتاگون اعالم کرد که پیشــروی
گروههای مســلح متحد علیه دولت
اتیوپیبهسمتجنوبپایتخت(آدیس
بابا)باعثنگرانیفزایندهایاالتمتحده
شدهاستوبههمیندلیلنیروهایویژه
آمریکاوسهفروندکشتیجنگیمستقر
در جیبوتی برای انجام عملیات تخلیه
احتمالی از اتیوپی آماده میشوند .یک
مسؤولوابستهبهوزارتدفاعآمریکاهم
به این شبکه خبری گفت که سه فروند
کشتی جنگی آبی-خاکی مستقر در
خاورمیانه،اعماز«یو.اس.اساسکس»،
«یو.اس.اس پورتلنــد» و «یو.اس.اس
پرلهاربر»برایارائهپشتیبانیوکمک
به عملیات تخلیه در صــورت لزوم ،در
آمادگی کامــل قرار دارنــد .این اقدام
آمریکاییها نشان میدهد که پایتخت
اتیوپی علیرغم آنکه در حال دســت و
پنجه نرم کردن بــا بحرانهای داخلی
است ،اما احتمال دارد که هجمههای
خارجیهمآنرامحاصرهکند.

مذاکره با آمریکا برایآزادیپولهایبلوکهشده افغانستان

ادامه کشف گورهای جمعی در جنوب طرابلس

ســخنگوی طالبان با تایید آغــاز مذاکرات میان
نمایندگان آمریــکا و طالبان گفتهاســت که در این
مذاکرات تالش می شــود تــا پولهای بلوکه شــده
افغانســتان آزاد شــود .به گزارش خبرگزاری باختر،
ذبیحاهلل مجاهد؛ ســخنگوی طالبان همچنین گفت
مقامهای طالبان در چارچوب توافقات دوحه هرازگاهی
با نمایندگان آمریکا دیدار داشــتهاند که این دیدارها
میتواند مفید واقع شود .مجاهد گفتهاست که با ادامه
این دیدارها تعهدات تازه میشــود و نگرانیها از بین
میرود و «تالش صــورت میگیرد که پولهای بلوکه
شده مردم افغانستان آزاد شود تا مشکالت اقتصادی
حل شود .سخنگوی طالبان همچنین گفتهاست که این
دیدارها میتواند باعث اساسی برای روابط دیپلماتیک
میان دوطرف شود که به منفعت هر دو طرف است .او
گفتهاست که طالبان به تعهداتش پایبند است و از طرف
مقابل نیز خواستهاند که هر از گاهی دوطرف نشست

نماینده دائمی لیبی در ســازمان ملل خواســتار
همــکاری دادگاه کیفری بینالمللــی درخصوص
گورهای جمعی کشــف شــده در ترهونه در جنوب
طرابلس شــد .به گــزارش آناتولی ،طاهر الســنی،
نماینده دائمی لیبی در سازمان ملل در جریان نشست
شورای امنیت در مقر دائم این سازمان در نیویورک
در خصوص پرونده لیبی و دادگاه کیفری بینالمللی
خاطرنشــان کرد ،طی کمتر از یک هفته یا چند روز
گورها در ترهونه شناســایی میشوند که آخرین آن
دیروز بــود و نبش قبرها تا امروز ادامــه دارد .وی در
ادامه افزود :ما از همکاری با دادگاه کیفری بینالمللی
و همچنین همکاری در خصــوص نقضهای دیگر
حمایت میکنیم .طاهر السنی همچنین تصریح کرد:
این جنایتها با مرور زمان نابود نخواهند شد و همه
بازخواست خواهند شد و هرکسی که اثبات شود در
این کشتار دست داشته دیر یا زود تحت پیگرد قانونی

داشت ه باشند .سهیل شاهین دیگر سخنگوی طالبان
نیز به اسپوتنیک گفت که طالبان میخواهد با ایاالت
متحده در دوحه در مورد به رســمیت شناختن دولت
خود ،مشارکت ایاالت متحده در بازسازی افغانستان و
آزادسازی داراییهای افغانستان گفتگو کند .شاهین
گفت :آنها میتوانند در بازسازی افغانستان مشارکت
کنند و در کشور ما ســرمایه گذاری کنند و همچنین
ذخایر بانک افغانستان را آزاد کنند.

قرار خواهد گرفت .وی تاکید کرد ،روند عدالت انتقالی
در لیبی از طریق آشــتی ،عدالت ،جبــران ضررها و
ترغیب به عفو و بخشش صورت میگیرد و تنها با این
کار میتوان صفحه دردناک گذشته را بست .السنی
همچنین گفت ،دادگاه کیفری بینالمللی جایگزین
دســتگاه قضایی لیبی نیســت و محاکمه هر متهم
لیبیایی امری اســت که به حاکمیــت ملی مربوط
میشود.

استرالیا همحزباهلللبنان را درفهرست سازمانهای تروریستی قرار داد

لودریان :میخواهیم واسطه اروپا با هند-پاسیفیک باشیم

در پاسخ به درخواست رژیم صهیونیســتی و در اقدامی برای جلب رضایت این رژیم ،استرالیا حزباهلل لبنان
را در فهرست سازمانهای تروریســتی قرار داد .به گزارش القدس العربی ،دولت استرالیا در پاسخ به درخواست
نفتالی بنت ،نخست وزیر اسرائیل که در دیدارش با اسکات موریسون ،نخست وزیر استرالیا در حاشیه کنفرانس
آب و هوایی سازمان ملل در گالسکو مطرح شد ،حزب اهلل لبنان را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
دولت استرالیا همه شــاخهها و زیر مجموعههای حزباهلل لبنان را در فهرست
تروریستی قرار داد این درحالی است که ســابق بر این تنها بخشی از این حزب
را تروریستی اعالم کرده بود .این موضوع اوایل سال جاری در پارلمان استرالیا
مورد بحث قرار گرفت و چندین بار مطرح شد .این اقدام استرالیا چندی پس از آن
انجام شد که روزهای اخیر بریتانیا جنبش حماس را در فهرست تروریستی خود
قرار داد.

وزیر خارجه فرانسه دیروز (چهارشنبه) در سفر به اندونزی گفت ،وقتی فرانسه در سال میالدی آینده ،ریاست اتحادیه
اروپا را بر عهده بگیرد ،منطقه هند-اقیانوس آرام را از اولویتهای خود خواهد دانست .به گزارش رویترز ،ژان ایو لودریان،
وزیر خارجه فرانسه گفت ،پاریس میخواهد واسطهای میان کشــورهای اروپایی و کشورهای منطقه هند-اقیانوس
آرام باشد و همکاری استراتژیک را از اولویتهای فرانسه به عنوان رئیس سال آینده اتحادیه اروپا دانست .سفر لودریان
به اندونزی ،در حالی صورت پذیرفته است که در پی از دست دادن قرارداد فروش
زیردریایی به استرالیا ،پاریس میخواهد برای تقویت روابطش با کشورهای آسیایی
پیشقدم شود .او در یک کنفرانس خبری گفت :کانون این تعهد ،چشمانداز آزاد
و بازی اســت که ما برای هند-اقیانوس آرام متصور هستیم ،منطقهای مبتنی بر
حاکمیت قانون و احترام به حق حاکمیت کشورها .لودریان همچنین اعالم کرد،
فرانسه برای سرمایهگذاری  ۵۰۰میلیون یورویی در اندونزی توافق کرده است.

نخستوزیرارمنستان
گفت،آذربایجانسیاست
تهاجــم مــداوم را علیه
ارمنســتان اتخاذ کرده
اســت و این موضوع باید
کانــون گفتوگوهای
جامعه بینالملل باشد .به گزارش رادیو ارمنستان،
نیکول پاشینیان ،نخســت وزیر ارمنستان گفت:
آذربایجان که در سرخوشــی پس از جنگ به سر
میبرد ،گمان میکند که به خاطر پیروزیاش در
جنگ،میتواندامتیازاتدیگریبگیرد؛امااینایده،
دردنیایمدرنجاییندارد.ویدرادامهبابیاناینکه،
ارمنستان ،در مقابل ،تمام تالش خود را برای ایجاد
آرامش در منطقه انجام میدهد ،گفت ،یک عضو
جامعه بینالملل ،باید حد و مرزهایی داشته باشد،
جامعهبینالمللنیزبایدمراقباینحدومرزهاباشد،
چراکهدرغیراینصورتشاهدزوالروابطبینالمللی
خواهیم بود .به گزارش خبرگــزاری تاس ،داالن
زنگزور قرار است خاک اصلی جمهوری آذربایجان
را از طریق زنگزور در ارمنســتان بــه نخجوان ،در
آن طرف ارمنســتان متصل کند .الهــام علیاف،
رئیسجمهوری آذربایجان ،وعــده داده که بدون
توجه به تمایل ارمنستان و در صورت لزوم ،با زور،
اینداالنراایجادکند.وزارتخارجهارمنستاناین
اظهاراترامحکومکردوتاکیدکردکهایناظهارات
بهصلحوثباتمنطقهآسیبمیزند.پاشینیانگفت:
گویا آذربایجان بر سر مناطقی از ارمنستان ،ادعای
ارضی دارد .داالن زنگزور چه معنایی دارد؟! زنگزور
شرقی یعنی چه؟! چه کسی این اسامی را انتخاب
کردهواینکارچهمعناییدارد؟!منطقداالنیعنی
چه؟!مابارهاگفتهایموبازهمتاکیدمیکنیممسائل
را با منطق داالن بررسی نخواهیم کرد .وی اما افزود
کهاینگفته،بهمعنایخودداریارمنستانازدستور
کار ایجاد ارتباطات منطقهای نیســت .پاشینیان
گفت:اتفاقا،شایدارمنستانبیشتر(ازآذربایجان)به
بازگشاییارتباطاتمنطقهایتمایلداشتهباشدو
بهعقیدهمن،آذربایجانداردمنطقداالنراتوسعه
میدهدتاجلویاینفرایند(ارتباطاتمنطقهای)را
بگیرد .نخستوزیر ارمنستان همچنین به مسئله
ســرزمینهای محصور آذربایجان اشــاره کرده و
خاطرنشان کرد که وجود آنها در خاک ارمنستان
نیازبهبررسیقانونیدارد.

ادامه اعتراضات در سلیمانیه
عراق برای چهارمین روز

هزاران دانشــجو
در شهر سلیمانیه در
اقلیم کردستان عراق
دیروز (چهارشنبه)
بار دیگــر علیه قطع
شــدن کمک هزینه
تحصیلی شــا ن
تظاهرات کردند .در مقابل نیروهای امنیتی با گاز
اشکبرایمتفرقکردنمعترضانتالشکردند.به
گزارش خبرگزاری فرانسه ،اعتراضاتدانشجویان
در شهر سلیمانیه عراق برای چندمین روز متوالی
ادامه دارد .هزاران دانشــجو جاده ســلیمانیه به
شهرک کرکوک را بستند و پرداخت مجدد کمک
هزینهتحصیلیماهانهخودراکهازسال ۲۰۱۴قطع
شده است ،خواستار شدند .قبال بین  ۴۰تا  ۶۶دالر
در ماه به دانشجویان در سلیمانیه پرداخت میشد
کهبعدازکاهشقیمتنفتواختالفاتمیاناربیل
وبغدادبرسربودجهبهحالتتعلیقدرآمد.نیروهای
امنیتیعراقروزسهشنبههمتظاهراتمعترضانرا
باگازاشکآورمتفرقکردند.یکیازمعترضاناعالم
کرد:مابهشدتبهاینمبلغنیازداریم.دانشجویانی
هستندکهحتیپولسفربهزادگاهشانیاخوردن
سهوعدهغذادرروزراندارند.درهمینراستامنبعی
در وزارت آموزش عالی در اقلیم کردســتان عراق
اعالم کرد که این وزارتخانه به  ۴۶میلیون دالر در
سال برای پرداخت کمک هزینه تحصیلی به بیش
از  ۱۳۵هزار دانشجو در سرتاسر اقلیم نیاز دارد .از
سوی دیگر ،عمار الحکیم ،رئیس جریان الحکمه
عراق در واکنش به اعتراضات سلیمانیه در توییتی
نوشت :حوادث تأســف باری در استان سلیمانیه
رخ داده است که در جریان آن برخوردهایی میان
معترضانونیروهایامنیتیاتفاقافتادهاست.وی
گفت :شهروندان حق دارند به تظاهرات مسالمت
آمیز برای گرفتن حقوق مشروع خود بپردازد .ما از
همگانمیخواهیمخویشتنداربودهوبهتظاهرات
مسالمتآمیز پایبند باشد .ما از طرفهای دولتی و
محلی هم میخواهیم به خواستههای معترضان
توجهداشتهباشند،چراکهدروضعیتکنونیعراق
و منطقه بهترین راه حل و فصل مشکالت از طریق
مذاکرهوگفتوگواست.

