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درخواست پارلمان لیبی از مصر 
برای مداخله نظامی در این کشور

به دنبال اعالم ترکیه مبنی بــر تدارکات برای 
آغاز عملیات نظامی در شهر استراتژیک سرت که 
عبدالفتاح سیسی آن را خط قرمز  کشورش خوانده 
بود، پارلمان شرق لیبی خواستار مداخله نظامی مصر 
در این کشور شد. در همین حال معاون رئیس هیئت 
سازمان ملل در لیبی نیز خواستار ازسرگیری روند 
سیاسی در این کشور جنگ زده شد. به گزارش شبکه 
اسکای نیوز عربی، پارلمان طبرق وابسته به نیروهای 
موسوم به ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر 
خواســتار مداخله نظامی نیروهای مسلح مصر در 
لیبی شد. این پارلمان در بیانیه ای به نیروهای مسلح 
مصر اجازه داد که در صورت مشاهده خطری علیه 
امنیت کشورشان، برای حفاظت از امنیت ملی مصر 
در لیبی مداخله نظامی کنند. در این میان پارلمان 
طبرق همچنین خواستار افزایش تالش های لیبی 
و مصر برای تحقق امنیت و ثبات در لیبی شــد. در 
همین حال، عقیله صالح، رئیــس پارلمان طبرق 
در ســخنانی تأکید کرد که تداوم جنگ در لیبی 
پیامدهای خطرناکی را به همراه خواهد داشــت 
که همه را متضرر می کند. وی افزود: کشــورهای 
همســایه لیبی درحال فراهم کردن شرایط حل و 
فصل بحران کشور در سایه ابتکارعمل قاهره هستند. 
عقیله صالح همچنین تأکید کرد: اگر به راه حلی برای 
بحران لیبی دســت نیابیم، ضررهای جنگ لیبی 
متوجه کشورهای دیگر نیز خواهد شد. وی از دیدار 
قریب الوقوع طی دو روز آتی میان طرف های درگیر 
در لیبی خبر داد و گفت: یک فراخوان برای گردهم 
آمدن تمامی طرف های لیبی برای گفت وگو طی 
دو روز آتی و پایان دادن به بحران کشور وجود دارد. 
صالح ادامه داد: ابتکار عمل قاهره استقبال گسترده 
کشورهای همسایه و جامعه بین الملل را به همراه 
داشت و می توان ابتکارعمل های دیگری را نیز برای 
تقویت ابتکار عمل قاهره پذیرفت. رئیس پارلمان 
شرق لیبی تصریح کرد: به منظور ایجاد یک راه حل 
برای برای بحران لیبی به روسیه، مصر و ژنو سفر کردم 
و از هیئت اعزامی سازمان ملل درخواست کردیم که 
به تالشش ادامه دهد. از سوی دیگر، منابع خبری از 
ارسال تجهیزات گسترده نیروهای تحت امر خلیفه 
حفتر به شرق مصراته خبر دادند. رسانه های لیبی در 
این باره گزارش دادند، تجهیزات نظامی گسترده 
ارتش ملی لیبی وارد محورهای شرق شهر مصراته 
شد. در همین حال، استفانی ویلیامز، معاون رئیس 
هیئت سازمان ملل در لیبی در تماسی تلفنی با خالد 
المشری، رئیس شورای عالی لیبی بر ازسرگیری 
هرچه سریعتر روند سیاسی این کشور تأکید کرد. وی 
در این باره گفت: هدف از تأکید دوباره بر ازسرگیری 
روند سیاسی منصرف کردن لیبیایی ها از درگیری 
و درد و رنج بیشتر اســت. ویلیامز در ادامه بر تمایل 
خود برای همکاری با المشری تأکید کرد و انتخاب 
دوباره وی را تبریک گفت. شورای عالی دولت لیبی 
یکشنبه خالد المشری را برای سومین دوره به عنوان 
رئیس شورا بعد از کسب ۷۳ رای از مجموع ۲۰۰ رای 

انتخاب کرد.
    

شیوع کرونا در یگان جاسوسی 
سایبری اسرائیل

رسانه های اسرائیلی از شیوع کروناویروس در 
یگان 8۲۰۰ وابســته به نیروی اطالعات نظامی 
ارتش اسرائیل که تخصص آن جاسوسی سایبری 
اســت، خبر داده و اعالم کردند که ۱۰۰ سرباز و 
فرمانده این یگان به کرونا مبتال شــده اند. کانال 
۱۳ تلویریون اسرائیل در گزارشی اعالم کرد که 
بیش از ۱۰۰ سرباز و فرمانده در یگان اطالعاتی 
8۲۰۰ به کرونا مبتال شــده و صدهــا تن دیگر 
نیز قرنطینه شده اند. خبرنگار نظامی کانال ۱۳ 
اظهار داشت: یگان 8۲۰۰ از مهم ترین یگان های 
ارتش اسرائیل است که اکثریت مطلق داده های 
اطالعاتــی را در اختیار تل آویو قــرار می دهد و 
تخصص آن جاسوسی سایبری است. این یگان 
مهم و بزرگ که ماموریت های بســیاری برعهده 
دارد، این روزها با شــیوع کرونا دست به گریبان 
است و بیش از یکصد سرباز و فرمانده این یگان به 

این ویروس مبتال شده اند.

جهاننما

 شماره   563 /         چهارشنبه 25 تیر   1399  /   23  ذی القعده 1441  /  15  ژوئیه   2020

فرشاد گلزاری

 مناقشه های مرزی موضوعی است 
که از قرن ها پیش تاکنون وجود داشته 
است و حاال هم در شرایط و مکان های 
مختلف خــود را نمایــان می کند. به 
عنوان مثــال همین چنــد روز پیش 
شاهد درگیری میان چین و هند بر سر 
مرزهای مشترکشــان بودیم که البته 
با مداخله سازمان ملل، تقریباً به پایان 
رسید؛ اما اخباری به گوش می رسد که 
دهلی و پکن همچنان با یکدیگر در حال 
منازعه هستند. نمونه دیگر مناقشات 
مرزی را باید در پرونده هند و پاکستان 
یا روسیه و اوکراین مشاهده کرد. عموماً 
این مشــکالت مرزی ریشــه و سابقه 
تاریخی دارد. به عنــوان مثال در مورد 
مناقشــه های فعلی اوکراین با روسیه، 
عمده مشکل این است که روس ها بدون 
هماهنگی و با نقض تمام قوانین و مقررات 
بین المللی دست به اشغال شرق اوکراین 
زدند و از سوی دیگر شبه جزیره کریمه 
را به خاک خود الحــاق کردند. در مورد 
آبخازیا و اوستیای جنوبی هم، چنین 
وضعیتی استوار است و روسیه همچنان 

با گرجستان در مورد این مساله درگیر 
است. اما منازعه دیگری که در این باب 
باید به آن اشاره شــود، درگیری مرزی 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر 
قره باغ است. قبل از اینکه به این موضوع 
بپردازیم باید نگاه کوچکی به پیدایش 
آذربایجان و ارمنســتان داشته باشیم. 
در سال ۱9۱8 زمانی که قفقاز از روسیة 
فعلی جدا شد، سه جمهوری آذربایجان، 
ارمنستان و گرجســتان شکل گرفت. 
تقســیمات اداری منطقه به هیچ وجه 
با ترکیب قومی آن همخوانی نداشــت 
و در نتیجه این ســه جمهوری گرفتار 
یک رشــته برخوردهای مرزی شدند 
که مهم ترین و طوالنی ترین آن برســر 

قره باغ بود. 
قره باغ واقع در شــرق ارمنســتان 
کنونی )شرق دریاچه سوان( بخشی از 
ایالت گنجه بود. گنجه خود در ۱8۶8 
میــالدی از ترکیب ارتفاعات شــرقی 
تفلیس و ایالت ایروان و بخش های غربی 
ایالت باکو تشکیل شده بود که از دیدگاه 
قومی و جغرافیایــی دارای موجودیت 
مصنوعی بود اما به هر ترتیب دو طرف 
این منطقه را یک جغرافیای بسیار مهم 
برای خود قلمداد می کنند. بســیاری 
بر این عقیده هستند که مناقشه میان 

ایروان و باکو بر ســر قره باغ از ۳۰ سال 
پیش وجود دارد، اما برخی دیگر اعتقاد 
دارند که درگیری میان دو کشــور به 
۱9۱8 تا ۱9۲۰ برمی گــردد اما عده 
کثیری معتقدند که مناقشه و اختالف 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
بر ســر منطقه قره باغ در سال ۱988 
میالدی آغاز و در سال ۱99۲ به درگیری 
نظامی منجر شد. در نتیجة این مناقشه، 
منطقه قره باغ جمهــوری آذربایجان و 
هفت شهرستان همجوار آن به اشغال 
نیروهای ارمنســتان درآمد. در ماه می 
ســال ۱99۴ میالدی میــان طرفین 
مناقشه، رژیم آتش بس برقرار شد، ولی 
میانجیگری بین المللی از سوی سازمان 
امنیت و همــکاری اروپا )موســوم به 
مینسک( به ریاست مشترک روسیه، 
فرانسه و آمریکا برای حل مسالمت آمیز 
این مناقشه تا به حال نتیجه ای نداشته 

است. 
کارگروه موســوم به گروه مینسک 
در سال ۱99۲ توسط سازمان امنیت 
و همکاری اروپــا )OSCE( برای حل 
مشکل قره باغ تاسیس شد. این کارگروه 
در سال 9۲ میالدی در شهر مینسک 
پایتخت بــالروس به دنبال نشســت 
چندین کشور تشکیل شد و به همین 

علت نام گروه مینســک به آن اطالق 
شد اما مساله اینجاســت که کارگروه 
مذکور هم نتوانســت مشــکل قره باغ 
را حل کنــد. به یاد داریم که در ســال 
۱۳95، ۱۳9۶ و حتی ۱۳9۷ چندین 
بار شــاهد درگیری های مرزی میان 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر 
قره باغ بودیم که تعدادی کشته و زخمی 
بر جای گذاشته شد. این منحنی ها به 
خوبی نشان می دهد که مشکل قره باغ 
نه تنها حل و فصل نشده، بلکه به وضوح 
می بینیم که هر ســال یــک درگیری 
ســطحی یا عمقی میان دو طرف رخ 
می دهد و همین ماجــرا هم اکنون هم 

ادامه دارد.

 جدال جدید:
 دو کشته و پنج مجروح

 ) دوشــنبه ( پیــش  ز  و ر و  د
وزارتخانه هــای دفــاع دو کشــور 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان با 
صدور بیانیه هــای جداگانه ای، ارتش 
یکدیگر را به نقض حریم مرزی دو کشور 
و گشودن آتش به سوی نیروهای طرف 
مقابل متهم کردند. ابتدا وزارت دفاع 
ارمنستان اعالم کرد که حدود ساعت 
۱۲:۳۰ روز یکشــنبه به وقت محلی 
نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان 
ســوار بر خودرویی نظامی و به دالیل 
نامعلوم تــالش کردند که بــا عبور از 
منطقه مــرزی تاووزوفســکی وارد 
خاک ارمنستان شــوند که با هشدار 
مرزبانان این کشــور مواجه شــدند و 
با به جا گذاشــتن خــودروی خود به 
پشت مرزهای دو کشــور بازگشتند. 
بیانیه وزارت دفاع ارمنســتان اضافه 
کرد که نزدیک ساعت ۱۳:۴5 نظامیان 
جمهوری آذربایجان با استفاده از آتش 
توپخانه به مواضع مرزی ارمنســتان 
در منطقه مرزی تاووزوفسکی حمله 
کردند که با پاســخ متقابل ارتش این 
کشور مواجه شــد و خسارت جانی به 

ارتش جمهوری آذربایجان وارد آمد. 
در مقابل وزارت دفــاع جمهوری 
آذربایجان، ارتش ارمنستان را به نقض 
آتش بــس از طریق شــلیک توپخانه 
متهم کرد که در پی آن دو ســرباز این 
کشور کشته و پنج نظامی دیگر مجروح 
شــدند. بیانیه وزرات دفاع آذربایجان 
تصریح کرده که در پی پاسخ کوبنده به 
نقض آتش بس توسط همسایه غربی، 
نیروهای ارتش این کشــور ناگزیر به 
عقب نشینی شده اند. هر چند وزارت 
دفاع آذربایجان از وارد آمدن خسارت 
جانی به ارتش دو طرف خبر داده ولی 
طرف ارمنســتانی مدعی اســت که 
نیروهای این کشور در صحت و سالمت 
کامل به سر می برند. این رد و بدل شدن 
جواب ها از ســوی وزارتخانه های دو 
کشور، نمایانگر این است که هیچکدام 
از طرفین حاضر نیستند اعالم کنند که 
در روند درگیری هــا چه اتفاقی افتاده 
است. ایروان و باکو با پنهان کاری های 
خود به  دنبال این هســتند تا یکدیگر 
را متهم کنند اما باید توجه داشت که 
این نزاع »دو بزرگتر« دارد! اینکه مولود 
چاووش اوغلو، وزیــر خارجه ترکیه با 

اشاره به مناقشــات میان ارمنستان و 
جمهوری آذربایجــان اعالم می کند 
که آنکارا با تمام امکانات خود در کنار 
آذربایجان ایستاده اســت و در سوی 
دیگر ســرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روســیه از درگیری هــا در قره باغ به 
شــدت ابراز نگرانی می کند به نوعی 
نشان می دهد که ترکیه و روسیه دو بال 
اصلی این پرونده هستند. در این راستا 
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان 
ملل متحد روز گذشــته )سه شنبه( 
اعالم کرد که دبیرکل ســازمان ملل 
خواســتار توقف فوری خصومت ها در 
مرز ارمنستان-جمهوری آذربایجان 
و تنش زدایی شده است. درست است 
که مناقشه ارمنستان و آذربایجان برای 
بسیاری از کشورهای منطقه از جمله 
ایران و روسیه ناخوشایند و خطرناک 
است، اما توجه داشته باشید که ارتش 
ارمنستان اقدام به سرنگونی پهپادهای 

جمهوری آذربایجان کرده است. 
همین موضــوع به خوبی نشــان 
می دهد که منازعه میان دو طرف دیگر 
از حالت حمالت توپخانه ای خارج شده 
و کار به جایی رسیده که برای اولین بار 
شاهد سرنگونی پهپادهای باکو توسط 
ایروان هستیم. اگر تا دیروز فقط صدای 
شــلیک توپخانه ها در مرز دو کشور به 
گوش می رسید و درنهایت چندین نفر 
کشته یا زخمی می شدند، حاال ما شاهد 
آن هســتیم که این منازعه وارد ابعاد 
جدیِد نظامی و تکنولوژیک شده است. 
امری که نشــان می دهد هیچ راه حلی 
جز تشکیل یک کارگروه مستقل جدید 
برای حل و فصل بحــران فعلی وجود 
ندارد؛ چراکه این بحــران یک، منازعه 
قدیمی با تسویه حساب های منطقه ای و 
تاریخی است که بدون شک اروپا و آمریکا 
از درک درون مایه های پیچیده قومی و 

جغرافیایی اش عاجز هستند. 

نگاهی به دور جدید درگیری مرزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان 

شلیکتوپهادرقرهباغ
منازعه میان دو طرف دیگر 
از حالت حمالت توپخانه ای 

خارج شده و کار به جایی 
رسیده که برای اولین بار 

شاهد سرنگونی پهپادهای 
باکو توسط ایروان هستیم؛ 

این امر مناقشه قره باغ را 
وارد فضای جدید می کند

درگیری میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان به 
1918 تا 1920 برمی گردد، 

اما عده کثیری معتقدند که 
مناقشه و اختالف میان دو 
کشور بر سر منطقه قره باغ 

در سال 1988 میالدی آغاز 
و در سال 1992 به درگیری 

نظامی منجر شد

از آغاز بارندگی ها در ابتدای ماه جاری میالدی در چین تاکنون، عالوه بر اینکه ســیل باعث اختالل در زندگی 
افزون بر ۳8 میلیون تن در ۲۷ استان این کشور شده است دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن را نیز مجبور به ترک خانه های 
خود و انتقال به مکان های امن کرده است. به گزارش شینهوا، سیل شدید چند روز اخیر باعث جان باختن ۱۴۱ تن 
و طغیان ۴۳۳ رودخانه نیز شده است خسارت سیل در این کشور به حدی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل ضمن اظهار همدردی با مردم چین، از تالش دولت و مردم برای مقابله با سیل 
حمایت کرده است »شی جین پینگ« رئیس  جمهوری این کشور نیز دستور داده 
اســت که مقامات هرآنچه در توان دارند برای کمک بکار گیرند. دستکم ۴۰ هزار 
باب خانه ویران،  ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب شده و۳۰ میلیون هکتار مزرعه 

آسیب دیده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی بروکسل برای انجام اقدامات تنبیهی علیه چین در خصوص موضوع هنگ کنگ 
خبر داد. به گزارش رویترز، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  اعالم کرد این اتحادیه در واکنش به اجرای قانون 
امنیتی جدید چین در هنگ کنگ، اقداماتی را در دست بررســی دارد. به گفته دیپلمات های ارشد اروپایی این اقدامات شامل 
وضع تحریم اقتصادی نخواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما توافق کردیم که برای حمایت از خودمختاری 
هنگ کنگ و جامعه مدنی آن، واکنش هماهنگ اتحادیه اروپا را سازماندهی کنیم. به گفته 
بورل واکنش اتحادیه اروپا هم شامل تدابیری در سطح این اتحادیه و هم در سطح کشورهای 
عضو خواهد شد. وی افزود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد گسترش تحریم های 
موجود برای صدور فناوری های حساس به هنگ کنگ گفتگو کرده اند. سایر واکنش های 

احتمالی این اتحادیه شامل بازبینی در توصیه برای سفر به هنگ کنگ، می شود.

درخصوص موضوع هنگ کنگ؛ اتحادیه اروپا چین را تنبیه می کند! سیل زندگی ۳۸ میلیون نفر را در چین مختل کرد

در پــی افزایــش دوبــاره قیمــت دالر در لبنان، 
اعتراضاتی در بیروت علیه وخامت شــرایط اقتصادی، 
معیشتی و پولی این کشور شکل گرفت که به درگیری 
با نیروهای امنیتی و زخمی شدن چند تن انجامید. به 
گزارش العربی الجدید، در حالی که قیمت دالر در لبنان 
هفته گذشــته به شــش هزار لیره کاهش یافته بود اما 
دوباره قیمت آن افزایش یافته و به مرز 9۰۰۰ لیره رسید. 
به دنبال آن معترضان به وضعیــت اقتصادی لبنان در 
چهارراه الصیفی شهر بیروت تحصن کرده و با نیروهای 
امنیتی که سعی می کردند آنها را دور کرده و مسیر را باز 
کنند، درگیر شدند، در ادامه برخوردها میان دو طرف 
شدت گرفت و موجب زخمی شدن تعدادی از معترضان 
لبنانی شد. هیات صلیب سرخ لبنان اعالم کرد، تیم های 
آمبوالنس پنــج زخمی را به بیمارســتان های منطقه 
منتقل کــرده و تعداد دیگری از آنهــا را در محل مداوا 

کردند، در حالــی که نیروهای امنیتی قصد داشــتند 
تعــدادی از فعاالنی را که در الصیفــی تظاهرات کرده 
بودند، بازداشــت کنند. تجمع کنندگان در الصیفی از 
شــهروندان لبنانی دعوت کردند به خیابان ها آمده و 
ضمن اعالم همبستگی با آنها در این تجمع اعتراضی به 
سمت ایستگاه پلیس الجمیزه حرکت کنند و خواهان 

آزادی زندانیان شدند. 

کاخ ســفید در یک کمپین تبلیغاتی جدید، مردمی 
که بیکار شده و یا از شغلشــان ناراضی هستند را تشویق 
کرده به این که به ســراغ یک کار جدید بروند! به گزارش 
آسوشــیتدپرس، در ابتدای تبلیغ مربوط به این کمپین 
تحت عنوان کمپین »کاری جدید پیدا کنید« که امروز 
سه شنبه انتشــار یافت، مردم عادی مشغول به اشتراک 
گذاشتن اســتوری های خود هســتند. یک وبسایت نیز 
لینک هایی به آموزش ها و منابع دیگر منتشــر می کند. 
این کمپین ایده کمیته مشــورتی سیاستگذاری نیروی 
کار آمریکا وابسته به کاخ سفید اســت؛ کمیته ای که در 
سال ۲۰۱8 از ســوی دونالد ترامپ تاسیس شد. از جمله 
روســای این کمیته ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور 
آمریکا و ویلبور راس، وزیر بازرگانی کاخ ســفید هستند. 
ایوانکا ترامپ که فارغ التحصیل دانشکده وارتون دانشگاه 
پنسیلوانیا است، گفت: تا کنون زمانی حساس تر از زمان 

فعلی برای اینکه آمریکایی ها از هر سن و پیش زمینه ای 
به راه های گوناگون موفقیت شغلی آگاه شده و به کسب 
آموزش ها و مهارتهای فنی و حرفه ای مورد نیازشــان به 
منظور اکتساب شغل در اقتصاد در حال تغییر بپردازند، 
وجود نداشته است. انتظار می رود که تبلیغات بیشتری در 
ارتباط با این کمپین تولید و پخش شوند؛ چراکه بحران 

بیکاری در حال گسترش است.

اعتراضات در بیروت به دنبال افزایش مجدد قیمت دالرکاخ سفید: آمریکایی های بیکار شده کار جدیدی پیدا کنند! 

خبرخبر


