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علی اف از آزادسازی شهر »شوشا« 
در قره باغ خبر داد

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان اعالم کرد 
که ارتش این کشور شهر شوشــا در منطقه قره باغ 
کوهســتانی را تحت کنترل خود درآورد. در حالی 
که رسانه های ارمنســتانی طی ساعت های اخیر از 
درگیری های شدید نیروهای جمهوری آذربایجان 
در شهر »شوشا« در منطقه قره باغ کوهستانی و دفع 
حمالت آنها خبر دادند، باکو از »آزادســازی« این 
شــهر خبر داد. بنا بر گزارش  اسپوتنیک، الهام علی 
اف رسما خطاب به مردم کشورش اعالم کرد، ارتش 
این کشور توانست شهر شوشا را از کنترل نیروهای 
ارمنســتانی خارج و آزاد کند. دقایقی بعد از انتشار 
بیانیه باکو درباره شوشا، وزارت دفاع ارمنستان خبر 
تسلط جمهوری آذربایجان بر این شهر را رد و اعالم 
کرد، درگیری ها در شوشــا در جریان است و ادامه 
دارد. مولود چاووش اوغلو وزیــر خارجه ترکیه در 
پیامی توییتری، شوشا را پایتخت فرهنگی جمهوری 
آذربایجان خواند و آزادسازی آن را تبریک گفت. او در 
این پیام ابراز امیدواری کرد: »هرگز بار دیگر پرچم 
)جمهوری( آذربایجان در شوشا بر زمین نیافتد«. 
خبرها درباره شوشا در منطقه قره باغ کوهستانی در 
شرایطی منتشر شده که درگیری ها بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان بر سر این منطقه همچنان 
ادامه دارد و تالش های کشورهای مختلف برای توقف 
این درگیری ها به جایی نرســیده است. جمهوری 
آذربایجان با استناد به قطعنامه های بین المللی اعالم 
کرده که درصدد احیای حاکمیــت خود بر قره باغ 
کوهستانی است؛ منطقه ای که کنترل آن در دست 
نیروهای تحت حمایت ارمنستان قرار دارد. به گفته 
باکو، درگیری ها در قره باغ روز گذشــته )یکشنبه( 
صبح هم ادامه داشــت. مقام های قره باغ نیز اعالم 
کردند، نیروهای جمهوری آذربایجان در سراسر شب 
به منطقه اســتپاناکرت )خانکندی-مرکز قره باغ( 
حمله کردند و آژیر هشدار سه بار در طول شب شنیده 
شد. تقابل نظامی بین دو طرف در ۲۷ سپتامبر در قره 
باغ  شکل گرفت. در پی تنش ها، ایروان برای نخستین 
بار بسیج عمومی و قانون منع آمد و شد اعالم کرد. در 
همین حال، رئیس بخش آموزش نظامی وزارت دفاع 
ارمنستان اعالم کرد: درگیری ها در شوشا ادامه دارد. 

ما به ارتش خود اعتماد داریم و ما منتظر می مانیم. 
    

هیأت سعودی در تدارک برگزاری چهارمین 
نشست شورای هماهنگی سعودی- عراقی است

احتمال دیدار بن سلمان و 
الکاظمی در بغداد

یک هیئت ســعودی عالی رتبه روز گذشــته 
)یکشنبه( طی سفر رسمی وارد بغداد شد تا مقدمات 
برگزاری چهارمین دور از نشست شورای هماهنگی 
ســعودی - عراقی و نیز دیدارهای مســئوالن دو 
طرف را فراهم کند. به گزارش سومریه نیوز، هیأت 
سعودی متشکل از وزیران صنعت و معدن و حمل و 
نقل، روسای بانک مرکزی، اداره کل تجارت خارجی 
و نمایندگان تعدادی از وزارتخانه ها و شرکت های 
عربستان در بخش های مختلف وارد بغداد شدند 
تا مقدمات برگزاری چهارمین نشســت شــورای 
هماهنگی سعودی- عراقی و دیدار احتمالی میان 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان و مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق را فراهم کنند. قرار است 
هیئت سعودی با الکاظمی و محمد الحلبوسی، رئیس 
پارلمان عراق دیدار کنند. همچنین در این سفر عالوه 
بر نشست کمیته های شورای هماهنگی با هدف 
بررســی موضوعات و فعالیت های خود و روند کار 
توافقنامه های امضا شده، نشست های دوجانبه ای 
هم میان مقامات دو کشور در زمینه های مختلف 
انجام می شــود. بغداد و ریاض ۲۰ ژوئیه توافقنامه 
هایی در زمینه ســرمایه گذاری، انــرژی و ورزش 
امضا کردند و شورای هماهنگی از توافقنامه ای در 
حوزه پروژه های سرمایه گذاری مشترک خبر داد. 
عربستان به دنبال سرمایه گذاری روی یک میلیون 
هکتار اراضی عراق است و می خواهد از این اراضی 
به عنوان زمین های کشــاورزی جهت پرورش دام 
استفاده کند. احتماال این طرح مساحت بیابان های 
استان االنبار در غرب عراق تا جنوب این کشور در 

استان المثنی و نجف و حتی بصره را در برگیرد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

اعالم نتایــج انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا بــرای ترامپ مانند 
عمل کــردِن یک بمب هســته ای به 
حســاب آمد. او که از ظهر روز شــنبه 
در تفریحگاه خود مشغوِل بازی گلف 
بود، یکبــاره صدای هــزاران نفر را که 
برای پیروزی بایدن به خیابان ها آمده 
بودند با گوِش خود شــنید. صداهایی 
که سقوِط »عقاِب سیاه« از کاخ سفید 
را فریاد می زدند و ترامپ کمی آنطرف تر 
و زیرچشمی همه چیز را نظاره گر بود. 
برای شخصی مانند او که تمام هم و غم 
خود را بر پیروزی گذاشته بود و طی این 
سال ها با مانورهای رسانه ای و اظهارات 
تند و تیز خود، بسیاری از دولتمردان و 
سیاستمداران در داخل و خارج از ایاالت 
متحده را مورد عطاب و خطاب قرار داده 
بود، حاال شنیدن خبر شکست بسیار 

سنگین است. 
هیچکس در دنیا طاقت شنیدن این 
خبر را ندارد که اطرافیانش تنها کمی 
قبل از مخابرة مغلوب شدن، یک به یک 
راهشان را جدا کنند و حتی یک تماس 

هم برای همدردی نگیرنــد. ترامپ با 
رفتاری که طی چهار سال اخیر از خود 
بروز داد، موجب شد تا این روند علیه وی 
در دقیقه 9۰ شکل بگیرد تا جایی که 
با توجه به عدم اعالم شکست از سوی 
ترامپ، شبکه خبری سی ان ان به نقل 
از دو منبع گزارش داده، »جرد کوشنر«، 
داماد و مشــاور رئیس جمهوری فعلی 
آمریکا از او خواســته تا به شکست در 

انتخابات سوم نوامبر اذعان کند.
 از سوی دیگر اوضاع در کاخ سفید و 
همچنین در کمپین انتخاباتی ترامپ 
به شــدت ملتهب اســت. تا جایی که 
دیلی میل گزارش داده که تیم انتخاباتی 
دونالد ترامپ یکدیگر را به عنوان عامل 
شکســت او در رقابت تنگاتنگ سوم 
نوامبر مقصر می دانند و ترکش اول هم به 
کوشنر اصابت کرده که به عنوان مشاور 
ارشد در کاخ سفید حضور دارد. اینکه چه 
کسی مقصر است، موضوعی خواهد بود 
که نیاز به بررسی دارد؛ اما مساله اصلی 
این اســت که تیِم ترامپ به هر نحوی 
که شده در حال پیگیری های حقوقی و 
شکایات قضایی در مورد نتیجه انتخابات 
است که همین مســاله ممکن است 
موجب ایجاد بحران در ایاالت متحده 
شود. تا جایی که بسیاری از تحلیلگران 

نســبت به درگیری های داخلی طی 
روزهای آتی در ایاالت مختلف آمریکا 
هشــدار جدی داده اند و این در حالی 
است که ساعاتی پس از اعالم پیروزی  
بایدن، طرفداران مســلِح ترامپ در دو 
ایالت آریزونا و جورجیا به خیابان آمدند. 
فارغ از این مســائل آنچه که در صدر 
اخبار رسانه های دنیا در حال مخابره و 
دست به دست شدن است، واکنش های 
بین المللی نســبت به پیروزی نامزد 
دموکرات ها در این انتخابات بود. لندن به 
عنوان متحِد سنتی آمریکا پیام تبریک 

خود را به صورت دیگری مخابره کرد. 
دومینیک راب، وزیر امور خارجه 
انگلیس روز گذشته )یکشنبه( اعالم 
کرد که »جــو بایدن« نامــزد حزب 
دموکرات و پیــروز انتخابات آمریکا، 
دوســتی قابل اعتمادتــر از انگلیس 
نخواهــد داشــت. او اعالم کــرد که 
اطمینان دارم از تغییرات اقلیمی گرفته 
تا همکاری در زمینه مبارزه با ویروس 
کرونا و تروریسم، سنگ بنای عظیمی 
از منافع و ارزش هــا وجود دارند که ما 

را به یکدیگر بسیار نزدیک می کنند. 
بوریس جانســون، نخســت وزیر 
بریتانیا هم پس از ســاعت ها سکوت 
پیروزی جــو بایــدن را تبریک گفت. 

»تدروس ادهانوم«، رئیس ســازمان 
جهانی بهداشــت هم پیــروزی »جو 
بایدن« و معاونش »کاماال هریس« را 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که 
واشنگتن با این سازمان در زمینه مبارزه 

با پاندمی کرونا همکاری کند. 
عمــران خــان، نخســت وزیر 
پاکســتان و همچنین اشــرف  غنی، 
رئیس جمهوری افغانستان هم پیروزی 
بایــدن را تبریک گفتنــد. نیکالس 
مــادورو، رئیس جمهــوری ونزوئال، 
ینس اســتولنتبرگ، دبیــرکل ناتو، 
یوشیهیده سوگا نخســت وزیر ژاپن، 

گابی اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل، 
نارندا مودی، نخســت وزیر هند، آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان، جوزف بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
، نیکوال استورجن، وزیر اول اسکاتلند و 
بســیاری از مقاماِت غیرعربی هم این 
پیروزی را به رئیس جمهوری منتخب 

تبریک گفتند. 
 اعراب تبریک گفتند 

اما عربستان، نه! 
در این راستا  سران کشورهای عربی 
و فلسطین همراه با رهبران اروپا پیروزی  
بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا تبریــک گفتند. اولیــن مقاِم 
عربی که این پیروزی را تبریک گفت، 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری 
مصر بود. سلطان هیثم بن طارق، پادشاه 
عمان نیز به جو بایــدن پیام تبریکی را 
ارسال کرد و در این پیام، به خاطر اعتماد 
مردم آمریکا به بایدن و انتخاب وی به 
عنوان رئیس جمهور آینده صمیمانه 

تبریک گفت. 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ، امیر 
قطر و میشــل عون، رئیس جمهوری 
لبنان هم نفرات بعدی بودند که پیروزی 
بایدن را تبریک گفتنــد. در اردن نیز 
رسانه های رســمی گزارش دادند که 
ملک عبداهلل دوم، پادشاه این کشور که 
رابطه شخصی با نامزد دموکرات  دارد، 
پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا تبریک گفته است. 
شــیخ محمد بن زایــد آل نهیان، 
ولیعهد ابوظبی و همچنین شیخ نواف 
آل احمد الجابر الصبــاح، امیر کویت 
نیز پیام های تبریک خود را به صورت 
جداگانه به رئیس جمهــور منتخب 
ایاالت متحده آمریکا ارســال کردند. 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق 
هم این پیروزی را تبریک گفت و چندی 
بعد »مســعود بارزانی«، رئیس حزب 
دموکرات کردستان عراق هم به جمع 
سران کشورهایی پیوست که پیروزی 
بایدن را در اننخابــات ۲۰۲۰تبریک 
گفتند. گروه های فلسطینی هم از جمله 
جریان هایی بودند که پیروزی بایدن را 

تبریک گفتند. 
در همین راســتا، حنان عشراوی، 
عضــو کمیتــه اجرایــی ســازمان 
آزادیبخش فلســطین )ساف( گفت 
که واشــنگتن پس از خالص شــدن 
از شــر »دونالد ترامپ« برای بازیابی 

تعــادل اخالقی خود نیاز بــه درمان 
»ترامپیسم« دارد. نبیل شعث، مشاور 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
با اشــاره به پیروزی بایدن گفت هیچ 
چیز بدتر از دوران ترامپ نبوده است 

و نجات از ترامپ یک دستاورد است! 
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی 
حماس و همچنین محمــود عباس، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
هم پیروزی بایدن را تبریک گفت و در 
نامه ای بــه رئیس جمهوری منتخب 
آمریکا از آمادگی خود برای ازسرگیری 
مذاکرات با اســرائیل به میانجیگری 

واشنگتن خبر داد. 
سوالی که در اینجا مطرح می شود 
این است که چرا عربستان سعودی هنوز 
هیچ پیام تبریکی به واشنگتن مخابره 
نکرده است؟ حتی عبداهلل حمدوک، 
نخست وزیر ســودان که مواجبش را 
از ریاض دریافت می کند هم پیروزی 
بایدن و هریــس را تبریــک گفت اما 
سعودی ها هنوز در شوِک از دست دادِن 
مهمترین شریک خود در عالم، یعنی 

ترامپ هستند. 
درست است که رئیس جمهوری 
مکزیک هم، پیروزی بایدن را تبریک 
نگفتــه و منتظر اعــالم نتایج نهایی 
انتخابــات آمریکا اســت، اما توجه 
داشته باشید که مکزیک با عربستان 
فرســنگ ها فاصله دارد و از ســوی 
دیگر جایــگاه هیچکــدام از آنها در 
راهبردهای واشنگتن با یکدیگر قابل 

قیاس نیست. 
به همین دلیل بایــد گفت که این 
روزها، ســعودی ها بســیار عصبانی و 
ناراحت هستند؛ به خصوص آنکه ولیعهد 
عربستان هم مهمترین حامی خود را در 
عرصه جهانی از دست داده و به سختی 
می تواند خود را بــرای بیعت با بایدن 

آماده کند. 

نگاهی به واکنش  های بین المللی به پیروزی جو بایدن در انتخابات 2020

سرور اروپا، سکوت ریاض
این روزها، سعودی ها بسیار 
عصبانی و ناراحت هستند؛ 

به خصوص آنکه ولیعهد 
عربستان هم مهمترین 
حامی خود را در عرصه 

جهانی از دست داده است و 
به سختی می تواند خود را 

 برای بیعت با بایدن 
آماده کند

دومینیک راب، وزیر 
خارجه انگلیس، پیام 

تبریک لندن به عنوان 
متحِد سنتی آمریکا را به 

این صورت مخابره کرد 
که »جو بایدن« نامزد 

حزب دموکرات و پیروز 
انتخابات آمریکا دوستی 
قابل اعتمادتر از انگلیس 

نخواهد داشت

رئیس ستاد دفاعی انگلیس گفته، بحران اقتصادی ناشــی از پاندمی کرونا جهان را در معرض خطر وقوع جنگ 
سوم جهانی قرار داده است. به نوشته روزنامه گاردین،  ژنرال ســر نیک کارتر، رئیس ستاد دفاع انگلیس گفت،  این 
کشــور و مابقی جهان باید از تاریخ و ناکامی های بین المللی درس عبرت بگیرند که در گذشته به بروز جنگ هایی 
در قرن بیستم منجر شد و اکنون می تواند به دلیل اوضاع پیش آمده ناشی از کرونا نیز جهان را در آستانه جنگ قرار 
دهد. وی در پاسخ به سوالی از سوی اسکای نیوز که پرسیده شد آیا بحران جهانی 
اقتصاد ناشی از کرونا می تواند به جنگ بدل شــود، گفت: این نگرانی وجود دارد 
که افزایش درگیری های منطقه ای در سراسر جهان به یک جنگ تمام عیار بدل 
 شود. این مقام ارشد دفاعی لندن گفت: این احتمال وجود دارد که افزایش تنش ها 

به وقوع جنگ منجر شود.

هزاران شهروند اسرائیلی مخالف نتانیاهو شنبه شب با ابراز خرسندی از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
خواهان برکناری نتانیاهو از قدرت شدند. به گزارش اسپوتنیک، هزاران شهروند اسرائیلی مخالف با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در شهر قدس نسبت به پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات ها را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آنها با حمل 
پالکاردهایی که بر روی آن عبارت »االن نوبت رفتن تو است« نوشته شده بود خواهان برکناری نتانیاهو شدند. مخالفان نتانیاهو به 
رغم همه گیری کرونا اما به صورت هفتگی به خیابان ها می آیند تا خواسته خود برای کنار 
رفتن نتانیاهو به دلیل پرونده های فساد وی و سوء مدیریتش در خصوص بحران کرونا بیان 
کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از برجسته ترین همپیمانان نتانیاهو به حساب 
می آمد که به وی برای غلبه بر بحران های داخلی اش که چیزی نمانده بود باعث کنار زدن 

وی از قدرت طی ماه های اخیر شود، بسیار کمک کرد.

مخالفان نتانیاهو: حاال نوبت توست کنار بروی!آثاراقتصادی کرونا جهان را در خطر جنگ سوم جهانی قرار داده است

رئیس جمهور سابق بولیوی روز شــنبه تأیید کرد که 
دوشنبه از تبعید برمی گردد، اما گفت که »آلبرتو فرناندز«، 
رئیس جمهور آرژانتیــن به دالیل امنیتــی او را همراهی 
خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، »اوو مورالس« 
سال گذشته را بعد از اســتعفا از مقام ریاست جمهوری و 
فرار از کشور به دنبال ســه هفته اعتراض به انتخاب مجدد 
مناقشــه آمیز او برای یک دور چهارم غیرقانونی در اکتبر 
۲۰۱9، در آرژانتیــن گذرانده اســت. »لوئیس آرســه«، 
جانشین او به عنوان رئیس حزب جنبش برای سوسیالیسم 
)MAS(، در انتخابات ماه گذشته پیروز شد و روز یکشنبه 
به عنوان رئیس جمهور تحلیف خواهد شد. مورالس اظهار 
کرد: من امروز )دوشنبه(، ســاعت ۱۰ یا ۱۱ صبح، از مرز 
عبور خواهم کرد. رئیس جمهوری آرژانتین قرار اســت در 
مراسم تحلیف آرسه شرکت کند اما پس از آن به شهر مرزی 

ال کوایاکا، جایی که قرار است مورالس از آنجا وارد بولیوی 
شود، سفر می کند. رئیس جمهور سابق بولیوی با بیان اینکه 
فرناندز همراه با او از مرز ویالزون عبور می کند، اظهار کرد: 
امیدوارم به مشــکل حقوقی نخورم. وی از آنجا به منطقه 
تروپیکو دو کوچابامبا سفر می کند؛ جایی که حرفه سیاسی 

خود را به عنوان رهبر اتحادیه کوکالرو آغاز کرد.

ژاپن روز گذشته )یکشــنبه( رسما ولیعهد آکیشینو را 
به عنوان وارث اصلی تاج و تخت اعــالم کرد؛ رویدادی که 
آخرین مراسم از سری مراسمی محسوب می شود که پس 
از به سلطنت رســیدن برادر بزرگترش امپراتور ناروهیتو 
در سال گذشــته به دنبال کناره گیری پدرشان از قدرت 
برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مراسم  
طوالنی در کاخ امپراتوری برای ماه آوریل برنامه ریزی شده 
بودند اما به خاطر پاندمی کرونا و افزایش شمار مبتالیان به 
کووید ۱9 به تعویق افتادند. این در حالی اســت که اوضاع 
کرونا در ژاپن نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است 
و ژاپن توانسته از شیوع گسترده این ویروس جلوگیری کند. 
براساس قانون ژاپن تنها مردها می توانند وارث تاج و تخت 
شوند به همین خاطر پرنســس آیکو، تنها فرزند امپراتور 
ناروهیتو فاقد صالحیت است. هنگامی که همسر ولیعهد 

آکیشــینو در ســال ۲۰۰۶ میالدی فرزند پسری به اسم 
هیساهیتو به دنیا آورد، تالش ها برای اصالح این قانون ناکام 
ماندند. ولیعهد آکیشینو که در این مراسم ردایی نارنجی 
رنگ به تن داشــت، در مقابل حاضرین که اکثرا ماسک به 
صورت داشــتند، گفت: من عمیقا به مسئولیت ولیعهدی 

می اندیشم و وظایفم را ادا خواهم کرد.

مورالس با یک همراه به بولیوی بازمی گردد»آکیشینو«، وارث تاج و تخت ژاپن شد
خبرخبر


