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در یک اقدام غافلگیر کننده و جنون آمیز؛ 
ترامپ با هوادارانش مقابل 

بیمارستان دیدار کرد! 
رئیس جمهوری آمریــکا با حضور ناگهانی 
خود ســوار بر خودرو، هوادارانی که بیرون از 
بیمارســتان »والتر رید« جمع شــده بودند، 
غافلگیر کرد. پزشــکان او پیام های متناقضی 
از شدت بیماری او ارسال می کنند. به گزارش 
رویترز، دونالد ترامپ ۷۴ ســاله که ماسک به 
صورت داشــت، روی صندلی عقب خودروی 
شاسی بلند ســیاه  رنگی نشسته بود و به میان 
کاروانی از ماشــین ها رفت کــه مقابل مرکز 
درمانی نظامی والتر رید در نزدیکی واشنگتن 
جمع شــده بودند و با تکان دادن پرچم های 
»ترامپ ۲۰۲۰« شعارها »یواس ای! یواس ای!« 
ســر می دادند. ترامپ که صبح جمعه گفت به 
کرونا مبتال شده است، به سرعت بابت به خطر 
انداختن جان کادر درمانی مــورد انتقاد قرار 
گرفت. این اولین حضور ترامپ در مالءعام از 
زمان بستری شــدن او در بیمارستان به شمار 
می رود. دکتر جیمز فیلیپس، پزشــک معالج 
ترامپ در مرکز درمانی والتر رید گفت، حضور 
ترامپ جان افرادی کــه با او درون یک خودرو 
بودند، به خطر انداخت. این پزشک در پیامی 
توییتری نوشــت: خودرویی که ترامپ داخل 
آن قرار داشــت، مقابل حمله شــیمیایی غیر 
قابل نفوذ اســت و همین خطــر ابتالی تمام 
سرنشــینان آن خودرو به کوویــد-۱۹ را به 
وجود آورد. تمام کســانی کــه در آن خودرو 
حضور داشتند و در ماشین سواری کامال غیر 
ضروری ترامپ کنارش بودند، ۱۴ روز قرنطینه 
می شوند. این کار دیوانگی بود. او اندکی پیش 
از آن با ارسال پیامی ویدیویی در توییتر گفت: 
این سفر بسیار هیجان انگیزی است. من درباره 
کووید چیزهای بســیاری آموختم. با رفتن به 
مدرســه یاد گرفتم. این مدرسه واقعی است و 
من متوجه ام. چیز خیلی جالبی است و به شما 
درباره اش خواهم گفت. ترامپ دقایقی قبل از 
این حضور اعالم  نشــده خود همچنین گفته 
بود بــرای هوادارانش که بیرون بیمارســتان 
جمع شده اند یک ســورپرایز کوچک دارد.  در 
همین حال روز یکشــنبه تســت کرونای جو 
بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست 

جمهوری بار دیگر منفی شد. 

او پس از مناظــره انتخاباتــی جنجالی با 
ترامــپ دو بار تســت داد که آنهــا هم منفی 
شدند. بعد از آن مناظره ترامپ از ابتالی خود 
به کرونا خبــر داد. پزشــکان می گویند حال 
رئیس جمهــوری آمریکا رو به بهبود اســت و 
آنها وضعیت ریه های او را که پیشتر اکسیژن 
مکمل دریافت کرده بررســی می کنند. آنها 
گفتند که ممکن است او تا روز دوشنبه به کاخ 

سفید بازگردد. 
در کنفرانس خبری روز یک شــنبه دکتر 
شان کانلی، پزشک رئیس جمهوری آمریکا، به 
نمایندگی از تیم پزشکی او گفت ترامپ در دو 
روز گذشته دو بار دچار کاهش اکسیژن رسانی 
شده است؛ یک بار به زیر ۹۴ و یک بار به زیر ۹۳ 
درصد. دکتر کانلی گفت با اینکه ترامپ تنگی 
نفس نداشته و اصرار داشــته که به اکسیژن 
نیازی نــدارد، از روی احتیاط به او اکســیژن 
داده شده اســت. این پزشــک پیشتر حاضر 
نشد به این ســوال خبرنگاران پاسخ بدهد که 
آیا دونالد ترامپ اکسیژن دریافت کرده است 
یا نه. او درباره این  که چرا قبال درباره اکسیژن 
چیزی نگفت، توضیح داد: من ســعی داشتم 
روحیه باالی تیم پزشــکی را نشان دهم، اصل 
موضوع این اســت که حال او خیلی خوب و رو  
به بهبود است. دکتر کانلی گفت عالئم حیاتی 
رئیس جمهوری آمریکا طبیعی و رو به بهبودند 
و او تب هم ندارد. دکتر کانلی همچنین گفت به 
جز داروی ضدویروس رمدسیویر، برای ترامپ 
دگزامتازون هم تجویز شده اســت. او درباره 
نتیجه اسکن قفسه ســینه ترامپ توضیحی 
نداد اما اینکه دگزامتازون تجویز شده می تواند 
احتمال مشکل ریوی را مطرح کند. این داده ها 
در حالی مطرح شهد که شایعات در مورد باخت 
ترامپ در انتخابات ســوم نوامبر به شدت باال 
گرفته است و حتی بســیاری از نظرسنجی ها 
معتقدند ایــن انتخابات با پیــروزی بایدن به 

پایان خواهد رسید. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 منازعه بر ســر قره باغ یک زخم 
کهنه و تاریخی محســوب می شود 
و قدمت آن به ۱۰۰ ســال می رسد. 
منطقــه قره باغ در گذشــته حوزه 
تمدنی ایران محســوب می شــد و 
تحت کنترل دولت ایران بود که در 
این دوران مشــکل چندانی وجود 
نداشــت و بعداً که روســیه تزاری 
این مناطق را از دولت قاجار گرفت 
وضع به همین منــوال پیش رفت. 
بعد از فروپاشــی رژیم تزار در سال 
۱۹۱۷، یکســال بعد یعنی در سال 
۱۹۱۸، آذربایجــان و ارمنســتان، 
جمهوری های تحت کنترل شوروی 
شــدند و از این زمان بحــث قره باغ 
مطرح شــد که تحت کنترل کدام 
یک از این جمهوری ها قرار بگیرد؟ 
چون بیشتر ساکنان منطقه قره باغ 
ارمنی نشین هستند، تمایل داشتند 
تحت کنترل جمهوری ارمنســتان 
باشــند و درنهایــت تصمیم گرفته 
شــد این منطقه به شــکل منطقه 

خودمختار اداره شود. 
در دوره استالین تصمیم گیری 
شد که منطقه قره باغ تحت حاکمیت 
جمهوری آذربایجان باشــد، اما به 

شکل خودمختار اداره شود؛ به این 
معنا که یــک منطقــه خودمختار 
)اوبالخــت( درون جمهــوری 
آذربایجان باشــد، ولی مسئله حل 
نشــد و چون نظــام کمونیســتی 
شــوروی اقتدارگرا بود، این مناطق 
زیاد نمی توانســتند خودی نشان 
دهند و تحت حاکمیت قوی دولت 
مرکزی بودند. بــه همین دلیل باید 
متوجــه بود کــه مســاله قره باغ و 
درگیری های آن مربوط به امســال 
و پارسال نیســت بلکه از اواخر دهه 
۸۰ میالدی که جمهوری های تحت 
حاکمیت مســکو متوجه شدند که 
قرار است شوروی فروبپاشد، جنگ 
میان ایروان و باکــو درگرفت و این 
مساله در ســال ۱۹۹۴ زمینه های 
تشکیل گروه مینسک را فراهم آورد. 
از آن ســال تاکنون ایــن گروه 
نتوانست صلح یکپارچه را در قره باغ 
به وجود بیــاورد و عماًل این گروه به 
یک محفل بــدون خروجی تبدیل 
شده اســت. حاال با گذشت چندین 
دهه باز هم از یک هفته پیش تاکنون 
شــاهد کلید خوردن دوبــاره این 
منازعه به شکلی خونین تر هستیم. 
تنش هــای جدید به حــدی دامنه 
گسترده ای به خود گرفته است که 
کمیته بین المللی صلیب ســرخ  در 
ژنو، به نقل از مارتین شــوپ، مدیر 

منطقه اوراسیا این کمیته اعالم کرده 
که کمیته بین المللی صلیب ســرخ 
گلوله باران بــدون تفکیک گزارش  
شــده و دیگر حمالت نامشروع در 
شهرها، شــهرک ها و دیگر مناطق 
پرجمعیــت را شــدیدا محکــوم 
می کنــد؛ چراکه ایــن حمالت به 
کشته  شدن غیرنظامیان منجر شده 
و جراحات وحشتناکی به آنها وارد 
کرده و زندگی شان را برای همیشه 

تغییر خواهد داد. 
شــوپ اعالم کرده است که باید 
تمامی اقدامات ممکن برای حمایت 
و در امــان داشــتن غیرنظامیان و 
زیرســاخت های غیرنظامی مانند 
بیمارستان ها، مدارس و بازارها انجام 
شود اما مشکل اصلی و اساسی، قطع 
آب در این مناطق است که مشخص 
نیســت تا چه زمانــی ادامه خواهد 

داشت. 
رمــن  ســتا آ در همیــن را
سرکیســیان، رئیس جمهــوری 
ارمنستان مدعی شــده که ترکیه 
هزاران مــزدور را بــرای حمایت از 
آذربایجان به منطقه قره باغ فرستاده 
است و معتقدیم که مداخله آنکارا، 
امور قره بــاغ را پیچیــده می کند؛ 
چراکه از منظر ایروان هیچ راه حل 
نظامی برای بحران قــره باغ وجود 
ندارد. او در مصاحبه  خود با اسکای 

نیوز اعالم کــرد که ترکیــه با قتل 
یک میلیون و نیــم ارمنی )قتل  عام 
ارامنه توســط عثمانی ها( مرتکب 
کشتار شــده اســت و حاال هم در 
آذربایجان حضور دارد تا دســت به 
پاکســازی نژادی در منطقه قره باغ 

علیه ارمن ها بزند! 
این  مدل از مواضــع ارمنی ها از 
حیث تاریخــی توجیه های زیادی 
دارد و به صــورت کلی بایــد آن را 
یک ســند قوی بدانیم اما مســاله 
اینجاســت که ترکیه بــه دنبال آن 
اســت تا بتواند در این پرونده برای 
خود ســهمی در نظر بگیرد. اینکه 
روز گذشته )دوشنبه( الهام علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان صریحا 
اظهار می کند که ترکیه باید در روند 

حل مناقشــه و نزاع قره باغ حضور 
داشته باشــد و این کشــور بازیگر 
مهمی در آینده روند صلح به حساب 
می آید، بــه خوبی نشــان می دهد 
که باکو بــر کارِت اردوغــان قماِر 

خطرناکی کرده است. 
از منظری دیگر باید توجه داشت 
که اسرائیل هم حدود 6۰ درصد از 
تسلیحات ارتش آذربایجان را تامین 
می کند و در همین راستا، روسیه هم 
در حال تامین تسلیحات ارمنستان 
و آذربایجان بوده اســت. این درهم 
تنیدگِی منافع باعث شده تا بسیاری 
از تحلیلگران اوضاع و دورنمای نزاع 
در منطقه قره باغ را بسیار خطرناک 

برآورد کنند.
آیا سوریة دوم در راه است؟ 

کمتــر از ۱۳ میلیــون نفــر 
جمعیت در ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجــان کــه از جمهوری های 
متعلق به شوروی سابق بودند زندگی 
می کننــد و با این حــال جنگی که 
بین آنها در گرفته با ریسک تبدیل 
شــدن به یک حریق جهانی مواجه 
اســت. خصومت ها عمیق اســت و 
رهبــران هر دو طرف درخواســت 
برای مذاکــره را رد کرده اند. نیکول 
پاشینیان، نخســت وزیر ارمنستان 
در ســخنرانی روز شــنبه خود به 
مردم ارمنســتان اعالم کرد که ما 
احتماالً با تعیین کننده ترین لحظه 
در تاریخمان به قدمــت یک هزاره 
روبرو هستیم و همه ما باید خودمان 
را وقف یک هدف واحد کنیم که آن 

پیروزی است. 
الهام علــی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجان نیز در مصاحبه با الجزیره 
خواستار خارج شدن نیروهای ارمنی 
از مناطق مجاور قره باغ شده و دولت 
پاشینیان را به تضعیف فرآیند صلح 
دو کشــور که از حکــم بین المللی 
برخوردار بوده، متهم کرده اســت. 
اما مســاله اینجاســت که بسیاری 
از تحلیلگــران معتقدنــد این روند 
می تواند باعث ایجاد درگیری میان 

مسکو و آنکارا شود.
 اگــر جنــگ گســترش بیاید 
و بــه کانون های دیگری بــه دور از 
قره باغ کشــیده شــود، امکان قرار 
گرفتن روســیه و ترکیــه در مقابل 
هم در یک جنــگ نیابتی دیگر بعد 

از حمایت های آنهــا از طرف ها در 
ســوریه و لیبی متصور است. با این 
حال مردم روســیه هر چه بیشتر با 
ماجراجویی های خارجی کرملین 
مخالفت می کنند و ایــن می تواند 
دورنمای اقدام روسیه را محدود کند 
اما در نظر داشته باشید که پیشروی 
ترکیه آمریــکا و حتی اروپایی ها در 
منطقه قفقاز جنوبی، برای روســیه 

بسیار ناخوشایند است. 
مســکو تنها تامین کننــده گاز 
اروپایی ها در این منطقه به حساب 
می آید و حضور یک شــریک دیگر 
را برنمی تابد. از سویی دیگر حضور 
آمریکا و اروپا در کنار هم،  آن هم در 
یکی از جمهوری های جدا شــده از 
شوروی ســابق، به معنای پیشروی 
ناتو در حریِم روسیه است که مسکو 
به شــدت با آن مخالف است. برخی 
دیگــر معتقدند کــه آمریکایی ها 
خودشــان را از این مســاله عقب 
کشیده اند و اگر ترامپ چیزی درباره 
جمهوری آذربایجان شنیده به خاطر 
این بــوده که می خواســته در آنجا 
یک »برج ترامپ« بســازد و حتی 
نمی داند که قره بــاغ در کجای دنیا 

قرار دارد. 
بر این اســاس، وجــود و انتقال 
طیفی از تروریســت های سوری از 
ســوریه با آذربایجان توسط ترکیه 
و همچنیــن به دلیل نفوذ ســنتی 
روسیه در قفقاز جنوبی و منافع مورد 
نظر آمریکا  اسرائیل در این منطقه، 
بسیار بعید است که سوریة دوم اتفاق 
بیافتد؛ اما به نظر می رسد ایران باید 
چشم و حواس خود را بیش از گذشته 
نســبت به این موضوع جمع کند تا 

بازنده نهایی، تهران نباشد. 

ورود روسیه،  ترکیه و اسرائیل به معرکه قره باغ نگرانی محافل بین المللی را برانگیخته است

درهمتنیدگیمنافعوهراسازبروزجنگمنطقهای
انتقال طیفی از 

تروریست های سوری از 
سوریه با آذربایجان توسط 

ترکیه و همچنین نفوذ 
سنتی روسیه در قفقاز 

جنوبی و منافع مورد نظر 
آمریکا و اسرائیل در این 

منطقه، بسیار بعید است که 
 سوریة دوم در قره باغ 

اتفاق بیافتد

رئیس جمهور ارمنستان 
معتقد است که ترکیه با قتل 

یک میلیون و نیم ارمنی 
)قتل  عام ارامنه توسط 

عثمانی ها( مرتکب کشتار 
شده است و حاال  هم در 

آذربایجان حضور دارد تا 
دست به پاکسازی نژادی در 
منطقه قره باغ علیه ارمن ها 

بزند!

نخست وزیر فرانسه برای مقابله با سیل در جنوب شرق این کشور نیروی نظامی اعزام کرده و بودجه اضطراری اختصاص 
داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طوفان آلکس به بخش هایی از اروپا خسارت  زده است و نخست وزیر فرانسه درباره 
سرنوشت مفقودشدگان سیل ابراز نگرانی شدید کرد. هویت هشت تن که در سیل مفقود شدند، مشخص شده اما هویت 
۱۰ تن دیگر هنوز نامعلوم است. شماری از روستاهای اطراف نیس در جنوب فرانسه که 
در دامنه های شیب دار قرار دارند، شدیدا صدمه دیده اند و ارتباطشان قطع شده است. 
شهردار نیس خسارت ها را بی ســابقه توصیف کرد و گفت: جاده ها و حدود ۱۰۰ خانه 
دچار آب گرفتگی و تقریبا تخریب شدند. این در حالیست که بی بی سی گزارش داده، 
در ایتالیا نیز طوفان خسارت هایی بجا گذاشته و جاده ها و پل های بسیاری را آب  گرفته 

است؛ به گونه ای که باران به حدی باریده که از ۱۹۵۸ تاکنون سابقه نداشته است.

منابع از حمله موشکی به پایگاه نظامی در فرودگاه بغداد و منطقه الخضراء خبر دادند. به گزارش سومریه نیوز، منابع آگاه 
اعالم کردند که چند موشک به پایگاه نظامی فرودگاه بغداد اصابت کرده است. طبق گفته این منابع، همچنین یک فروند 
موشک دیگر که منطقه الخضراء را هدف گرفته بود به منطقه الجادریه در بغداد اصابت کرد. این منابع در ادامه گفتند که 
این حمالت از منطقه الجهاد در جنوب غرب بغداد انجام شده است.  در این میان دفتر 
ریاســت جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد، برهم صالح، رئیس جمهوری 
عراق در جریان دیدار با عبداالمیر یاراهلل، رئیس ســتاد مشترک ارتش این کشور بر 
لزوم حاکمیت قانون و حفاظت از هیئت های دیپلماتیک تاکید کرد. برهم صالح نقش 
نیروهای امنیتی این کشور با ساختارهای مختلف آن در تعقیب و پیگرد باقیمانده های 

اعضای داعش که به دنبال برهم زدن امنیت هستند را ستود. 

حمله موشکی به منطقه الخضرا  و پایگاه نظامی فرودگاه بغداداعزام نیروهای نظامی برای مقابله با سیل در جنوب فرانسه

ده ها هزار تن روز یکشنبه و دوشنبه در بخش مرکزی 
مینســک، پایتخت بالروس تظاهرات کردند و از مقامات 
خواستند زندانیان سیاسی را آزاد کنند. پلیس بالروس در 
واکنش به این تجمع، معترضان را با آب پرفشــار سرکوب 
کرد. به گزارش رویترز، این تظاهــرات تازه ترین مورد در 
مجموعه ای از تجمعات در بالروس از انتخابات ۹ اوت )۱۹ 
مرداد( است که در آن الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری 
بالروس مدعی پیروزی قاطع شــد. رقبــای او گفتند در 
انتخاباتی که برای ششــمین مرتبه لوکاشنکو را به قدرت 
رساند، تقلب شده است. نکستا، کانال خبری اپوزیسیون 
بالروس در اپلیکیشن پیام رســانی تلگرام اعالم کرد بیش 
از ۱۰۰ هزار تن در مینســک تجمع کرده انــد. تصاویر و 
ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان 
داد این جمعیت که پرچم های ســفید با نوار قرمز را که به 
ســمبل مخالفان بالروس تبدیل شــده، تکان می دادند، 

با طنین درام در امتــداد مراکز بازداشــت رژه می رفتند. 
جمعیت تظاهرکنندگان جنب دیوارهای مرکز بازداشت 
اوکرســتینا، جایی که گمان می شــود برخی معترضان و 
مخالفان لوکاشنکو نگه داری می شوند، شعار می دادند آن ها 
را بیرون بیاورید. بنا بر گزارش خبرگزاری اینترفکس، پلیس 
بالروس از ماشین های آب پاش استفاده کرد تا معترضان را 

پراکنده کند و گروهی از آن ها را دستگیر کرد.

مقامات دولتی اعالم کردنــد، یک خودروی انتحاری 
بمب گذاری شــده روز گذشته )دوشــنبه( کاروان والی 
استان لقمان در شرق افغانستان را هدف گرفته و دست کم 
۸ نفر، از جمله ۴ غیرنظامی را کشــته اســت. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، وضعیت والی »رحمت اهلل یرمال« فوراً 
مشخص نشده و مقامات، گزارش های محلی مبنی بر آنکه 
او در بمب گذاری ناحیه لَقمان اندکی زخمی شده را تأیید 
نکرده اند. اسداهلل دولتزای، سخنگوی والی فقط گفت که 
عالوه بر ۸ کشته، حدود ۳۰ نفر نیز- هم از بین نظامیان و 
هم غیرنظامیان- در حمله ای که در مهترالم، مرکز استان 
لغمان اتفاق افتاد، زخمی شده اند. طارق آرین، سخنگوی 
وزارت داخلی افغانســتان اظهار کرد که ۴ غیرنظامی و 
۴ تن از محافظان یرمال کشــته شــده اند. زخمی ها نیز 
شــامل ۲۸ غیرنظامی و ۲ تن دیگــر از محافظان بودند. 
هیچ کس بالفاصله مسئولیت این جمله را بر عهده نگرفت 

اما هم داعش و هم طالبان در این منطقه فعال هســتند. 
هر دو گروه در گذشــته حمالتی علیه نمایندگان دولت 
افغانســتان، امنیت ملی، کارکنان دفاعی و غیرنظامیان 
ترتیب داده اند. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در 
حال برگزاری مذاکرات درون افغانی در قطر هستند، کشور 
خاورمیانه ای که طالبان سال هاست در آن دارای یک دفتر 

سیاسی است. 

تجمع ده ها هزار معترض ضد لوکاشنکو در مینسکانفجار خودرو  در  شرق افغانستان با ۸ کشته و ۳۰ زخمی
خبرخبر


