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پس از ورود نیروهای آذربایجان به آغدام؛ 
وزیر دفاع ارمنستان استعفا کرد!

وزارت دفــاع جمهــوری آذربایجان اعالم 
کرد، واحدهــای ارتش این کشــور صبح روز 
گذشته )جمعه( وارد منطقه آغدام که بر طبق 
توافق آتش بس پایان دهنده به شــش هفته 
درگیری اخیر با ارمنستان بر سر قره باغ از سوی 
نیروهای ارمنی واگذار شد، شدند. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، این آتش بس که 
چند روز پیش با میانجی گری روسیه حاصل 
شد، تصریح کرده که ارمنستان کنترل برخی 
مناطقی که در بیرون از مرز قره باغ با جمهوری 
آذربایجان در اختیــار دارد را بــه آن واگذار 
می کند. اولین بخش از این مناطق یعنی شهر 
آغدام قرار بود که روز گذشته )جمعه( واگذار 
شود. منطقه قره باغ اگر چه در داخل جمهوری 
آذربایجان قرار دارد اما از زمــان پایان یافتن 
یک جنگ بــا جدایی طلبان ایــن مناطق در 
سال ۱۹۹۴ در کنترل نیروهای ارمنی تباری 
که مورد حمایت ارمنستان بوده اند قرار داشته 
است. آن جنگ نه فقط باعث قرار گرفتن خود 
منطقه قره باغ در دســتان ارمنستان شد بلکه 
میزان قابل توجهی از مناطقه پیرامون نیز در 
اختیار این کشور ماند. درگیری های سنگینی 
که ۲۷ سپتامبر در قره باغ باال گرفت باعث رقم 
خوردن بزرگترین تشدید درگیری ها میان این 
دو جمهوری متعلق به شــوروی سابق در ربع 
قرن گذشته شده و صدها و شاید هزاران کشته 
به جا گذاشت. آتش بس چند روز پیش بعد از 
چند تالش شکســت خورده برای برقرار یک 
آتش بس پایدار سرانجام باعث متوقف شدن 
خشونتها شد. این آتش بس از سوی جمهوری 
آذربایجان به عنوان یک پیروزی قلمداد شد اما 
سبب راه افتاد اعتراضاتی گسترده در ارمنستان 
شده و هزاران معترض ارمنی مرتبا به خیابانها 
آمده اند و استعفای نخست وزیر کشورشان را 

خواستار شده اند. 

در همین راســتا، وزیر دفاع ارمنســتان 
که از مــی ۲۰۱۸ میالدی در این پســت قرار 
داشت، اســتعفای خود را ارائه داد. رسانه های 
محلی ارمنستان روز گذشته )جمعه( گزارش 
دادند که دیوید تونویان، وزیر دفاع ارمنستان 
استعفای خود را ارائه داده است. رویترز گزارش 
داد که تونویان از ماه مه ۲۰۱۸ در این پســت 
قرار داشت. دولت نخســت وزیر ارمنستان با 
اعمال فشارهایی برای اســتعفا مواجه است؛ 
چرا که هزاران معترض خواهان برکناری این 
دولت در پی توافق آتش بس میان ارمنستان و 
آذربایجان هستند. از سوی دیگر، اسپوتنیک 
گزارش داد که مســئوالن ارمنستانی درصدد 
تعیین مشاور نخست وزیر این کشور در منصب 
وزیر دفاع هستند. چند روز پیش وزیر خارجه 

ارمنستان هم استعفا کرده بود. 
این در حالیست که دفتر ریاست جمهوری 
فرانســه اعالم کرد، این کشور خواستار نظارت 
بین المللی بر اجرای آتش بس در جنگ قره باغ 
است؛ درخواستی که همزمان با نگرانی پاریس از 
امکان انعقاد یک توافق بین روسیه و ترکیه بر سر 
بیرون نگه داشتن قدرت های غربی از مذاکرات 
صلح آینده مطرح می شود. رویترز گزارش داده، 
مسکو رئیس مشترک گروه مینسک با ماموریت 
نظارت بر مناقشــه قره باغ به همراه واشنگتن و 
پاریس است اما آنها در توافق امضا شده از سوی 
روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای 
پایان دادن به شش هفته درگیری بر سر قره باغ 
دخیل نبودند. از زمان برقراری آتش بس، روسیه 
مذاکراتی با ترکیه، هم پیمان کلیدی جمهوری 
آذربایجان و منتقد سرســخت گروه مینسک 
داشــته که می تواند منجر به استقرار سربازان 
آنکارا در منطقه شــود. دفتــر امانوئل ماکرون 
بعد از تماس هایی از ســوی رئیس جمهوری 
آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان اعالم کرد: 
پایان درگیری ها باید اکنون اجازه از سرگیری 
مذاکرات با حســن نیت با هــدف محافظت از 
مردم قره باغ و اطمینان پیدا کردن از بازگشت 
ده ها هزار نفر از مردمی که در هفته های اخیر از 
خانه هایشان فرار کردند، بدهد. ماکرون تالش 
کرده در جنگ جانب هیچ یک از طرفها را نگیرد 
اما در خانه با انتقــاد مبنی بر اینکه تالش کافی 

برای کمک به ایروان نکرده، مواجه شده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 طی روزهای اخیر یکی از مناطقی 
که در صدر اخبار حوزه بین الملل قرار 
گرفت، جنوب شــرق آسیا بود. نام این 
جغرافیا اگرچه در ادبیاِت بنیادگرایِی 
افراطی بیشــتر از هرچیز دیگر در دنیا 
سر و صدا کرده اســت، اما اخیراً وقایع 
متعددی در این منطقــه به خصوص 
با تمرکز بر پاکســتان و افغانستان رخ 
داده که باز هم موجب شــده تا نگاه ها 
به این دو ســرزمین دوخته شــود. در 
کمتر از ۷۲ ســاعت ما شاهد آن بودیم 
که چندین اتفاق مهم در افغانستان رخ 
داد. در وهله اول شــاهد صدور دستور 
ترامپ برای خــروج نیروهای نظامی 
آمریکا از افغانستان بودیم؛ به گونه ای 
که براســاس اعالم وزارت دفاع ایاالت 
متحده )پنتاگون(، سربازان این کشور 
از ۴5۰۰ نفر به ۲5۰۰ نفر درافغانستان 
کاهش پیدا می کننــد و این به معنای 
وجود یک ابهام بزرگتر است. این اقداِم 
ترامپ به حدی برای جمهوریخواهان 
و حتی منطقــه خطرناک اســت که 
بالفاصله شــاهد ابراز خوشــحالی از 
ســوی طالبان بودیم و آنها این اقدام را 

بخشــی از تعهدات ایاالت متحده در 
چارچوب توافق دوحــه می دانند. به 
عبارتی دیگر این اقداِم رئیس جمهوری 
فعلی ایاالت متحده یک جایزة بزرگ 
در واپســین روزهای حضــور ترامپ 
در کاخ ســفید به حســاب  می آید که 
بدون شــک متضرر اصلی آن، کابل و 
شهروندان افغانستان خواهند بود. در 
این میان باید متوجه باشید که ترامپ 
به دنبال ایجاد هزینه هایی جدید برای 
دولت بعدی آمریکا است. هزینه هایی 
که بازپرداخت یا جبران آن ها از سوی 
دولت بایدن سخت و در مواردی ناممکن 
خواهد بود. در آخرین این موارد )عالوه 
بر افغانســتان(، وزارت دفــاع آمریکا 
اعالم کرده اســت کــه نیروهای این 
کشــور در عراق را تا ۱5 ژانویه ســال 
۲۰۲۱ میالدی )پیش از آغاز ریاســت 
جمهــوری جو بایدن( بــه ۲5۰۰ نفر 
کاهش خواهد داد. این مســئله، برای 
دولــت بایدن کــه خواســتار حضور 
مستمر و حداکثری نیروهای آمریکایی 
در منطقه اســت بحران ســاز خواهد 
بــود. بســیاری از جمهوری خواهان 
ســنتی با تصمیم اخیر ترامپ مبنی 
بر عقب نشــینی حداکثری از منطقه 
مخالف هستند و  معتقدند که این اقدام 
)عقب نشینی نظامی از منطقه( منجر 

به کاهش و تنزل جایــگاه منطقه ای و 
بین المللی آمریکا خواهد شــد. نکته 
دیگر اینکه خارج کــردن این نیروها 
توســط  ترامپ و وروِد مجدد آنها پس 
از به روی کار آمدِن بایدن، هزینه های 
مالی زیادی را بر دموکرات ها و آمریکا 
تحمیل می کند کــه در این وضعیت 
وخیم اقتصادی می توانــد به اهرمی 
برای اعمــال فشــار جمهوریخواهاِن 
ســنا علیه دموکرات های کاخ سفید 
شود. از سوی دیگر این اقدام ترامپ در 
افغانستان موجب باال رفتن هزینه های 
شرکای اروپایی آمریکا در ناتو می شود 
که از ســال ۲۰۰۱ میالدی تاکنون در 
این کشــور و به بهانه مبارزه با سازمان 
تروریســتی القاعده حضــور دارند و 
حاال کار به جایی کشــیده شده که با 
طالبان قرارداد صلح امضــا کرده اند. 
خروج نیورهای آمریکا از افغانســتان 
بدون تردید باعث افزایش فشــارهای 
روانی و مالی بر نیروهای ناتو که در این 
کشور مستقر هستند می شود؛ چراکه 
همچنان طالبان مشغول عملیات های 
میدانی است و از جهتی دیگر داعش هم 
در حال فعالیت های علنی خود است. 
این فشــارها به حدی باال می رود که 
نیروهای خارجِی مستقر در افغانستان 
لوله اسلحه خود را به سمت نظامی ها 

نشانه می روند و به دلیل عدم آشنایی 
با ســنت ها، خون هزاران زن و مرد به 

زمین می ریزد.
 نمونه علنــی این موضــوع را باید 
در مــورد عذرخواهی اخیر اســکات 
موریســون، نخســت وزیر اســترالیا 
مشــاهده کــرد؛ چراکه بر اســاس 
گزارش های منتشــر شــده از سوی 
ژنرال »پاول بررتون« )نظامی ارشــد 
اســترالیا که همزمان قاضــی دادگاه 
عالی استرالیا در امور غیرنظامی است( 
نظامیان استرالیا در افغانستان از سال 
۲۰۰۱ میالدی تا حدود چهار ســال 
پیــش، ۳۹ غیرنظامی افغانســتان را 
که اغلب آنهــا زندانی بودند، به صورت 
غیرقانونی به قتل رسانده و اقدامات خود 

را پنهان نگه داشته اند. اینها هزینه هایی 
است که بر افغانستان بار شده است اما 
ظاهرا این هزینه ها و حتی دستور اخیِر 
ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکا در 
افغانســتان برای برخی از کشورهای 
منطقه، فایده های سیاسی - امنیتی به 
دنبال دارد که بی شک مهمتریِن آنها، 

پاکستان بوده است. 
بهره برداری از بن بست

سفیر اخیر نخســت وزیر پاکستان 
به افغانســتان که باید آن را اولین سفر 
وی دانست، به خوبی به ما می گوید که 
اسالم آباد منافع زیادی در این برهه از 
تاریخ افغانستان دارد. ورود عمران خان 
به کابل که طی روزهای گذشته انجام 
شد، به حدی برای مقامات افغانستان 
مهم بود که دولت این کشور با استفاده از 
بهانة شیوع کرونا، در سراسر افغانستان 
برای وروِد عمران خان، تعطیل رسمی 
اعالم کرد! این سطح از استقبال البته 
دالیل امنیتی هــم دارد؛ چراکه عالوه 
بر نخست وزیر پاکستان، شاه محمود 
قریشــی )وزیر کشــور پاکســتان( و 
همچنین رئیس ســازمان اطالعات 
ارتش ایــن کشــور )آی .اس .آی( نیز 
عمران خــان را در این ســفر تاریخی 

همراهی کردند. 
اهمیت این ســفر بدون شک قابل 
قیاس با هیچکدام از رویدادهای روزهای 
اخیِر افغانستان نیست؛ چراکه عمران 
خان به عنوان یکــی از حامیان خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان در حالی 
به کابل ســفر کرده که آمریکا کاهش 
نیروهایش در افغانستان به ۲5۰۰ نفر 
را در دستور کار خود دارد. از سوی دیگر 
نیز تیم های مذاکراتی دولت افغانستان 
و طالبان از زمان آغــاز گفت وگوهای 
بین االفغانــی در ۲۲ شــهریور هنوز 
پیشرفتی نداشــته اند و تاکنون حتی 
موفق به تعیین دستورکار مذاکرات نیز 
نشــده اند. آنچه در این میان باید مورد 
نظر قرار بگیرد، سخنان عمران خان در 
کنفرانس مطبوعاتی اش با محمد اشرف 
غنی، رئیس جمهوری افغانستان بود. او با 
اشاره به نقش تسهیل کننده اسالم آباد 
برای آغاز مذاکرات میان آمریکا و طالبان 
و سپس شروع فرآیند فعلی در دوحه با 
عنوان مذاکرت بیــن افغانی اعالم کرد 
که تشــدید خشــونت ها به رغم ادامه 

مذاکرات میان گروه های افغانی در قطر 
بسیار نگران کننده است. عمران خان در 
جایی دیگر اعالم می کند که پاکستان 
درصدد تسهیل فرآیند برقراری آتش بس 
در افغانستان اســت و اسالم آباد حاضر 
اســت هر کاری برای کمک به کاهش 
خشونت ها در کشور همسایه انجام دهد! 
این ســخنان صریحا به ما می گوید که 
پاکســتان آرام آرام در حال مخابره  این 
پیام است که طالبان نه تنها از سوی ما 
هدایت می شود، بلکه ما )پاکستان( در 
آیندة سیاســت های داخلی و خارجی 
افغانستان سهم خواهی خواهیم کرد و 
خواهان ایفای نقش موثِر خود هستیم. 

مساله مهمتر اینکه حضور رئیس 
آی.اس.آی و وزیــر خارجــه در تیم 
عمران خان به خوبی نشــان می دهد 
که پاکستان در حال »بهره برداری از 
بن بست« به وجود آمده در افغانستان 
اســت که البته خأل حضور نیروهای 
آمریکایی  هم برای اســالم آباد بسیار 
مهم است؛ چراکه عمران خان در کابل، 
از تشکیل کمیته مشترک با افغانستان 
با حضور نهادهای امنیتی- اطالعاتی 
دو کشور برای شناسایی موانع در مسیر 
همکاری و انجــام اقدامات هماهنگ 
برای حرکــت رو به جلو خبــر داد. به 
نظر می رسد که اســالم آباد در فضای 
کنونی با راهبری طالبان توانست پس 
از ۴۰سال ایجاد بحران در افغانستان 
خودش را در مذاکرات دوحه تثبیت 
کند و حــاال بــه دنبال آن اســت تا 
همزمان با تغییر دولت آمریکا، سهم 
بیشــتری از کیِک افغانستان نصیب 

خود کند. 

اولین سفر نخست وزیر پاکستان به افغانستان پس از اعالم کاهش نظامیان آمریکا در این کشور

جای گیری استراتژیک در بحبوحه تغییرات کاخ سفید
به نظر می رسد اسالم آباد 

در فضای کنونی با راهبری 
طالبان توانست پس از 

40 سال ایجاد بحران در 
افغانستان خودش را در 

مذاکرات دوحه تثبیت کند 
و حال به دنبال آن است 

تا همزمان با تغییر دولت 
آمریکا، سهم بیشتری از 
کیِک افغانستان نصیب 

خود کند

ورود و حضور عمران خان 
در کابل که طی روزهای 

گذشته انجام شد، به حدی 
برای مقامات افغانستان 

مهم بود که دولت این کشور 
با استفاده از بهانة شیوع 

کرونا، در سراسر افغانستان 
برای وروِد عمران خان، 

تعطیل رسمی اعالم کرد!

بازشــماری آرای ایالت جورجیا هم به برتری نامزد حزب دموکرات انجامید. ســی ان ان در خبری فوری به نقل 
از مقام های انتخاباتی ایالت جورجیا اعالم کرد بازشــماری آرای این ایالت نشان داد جو بایدن توانسته است رقیب 
انتخاباتی اش دونالد ترامپ را شکست دهد. برد رافنسپرگر، بلندپایه ترین مقام انتخاباتی ایالت جورجیا و از اعضای 
حزب جمهوری خواه گفت: بررسی ها نتیجه اولیه انتخابات یعنی پیروزی بایدن در انتخابات این ایالت را تایید می کند. 
در همین حال جو بایدن، خودداری دونالد ترامــپ از پذیرش نتیجه انتخابات را 
محکوم کرده است و می گوید این کار پیام غلطی را درباره کشور آمریکا می دهد. 
بایدن گفته اســت مطمئن اســت رییس جمهوری آمریکا می دانسته که پیروز 
نخواهد شد و از خود بی مسئولیتی باورنکردنی نشــان داده است. ترامپ سلسله 
شکایت هایی را در دادگاه های مختلف برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات آغاز 

کرده است که بجز یک شکایت تمامی آنها با شکست مواجه شده است. 

رئیس جمهور ونزوئال از راه اندازی خط تولید انبوه پهپادهای چندمنظــوره و هواپیماهای تک موتوره در داخل 
این کشور خبر داد. به گزارش اســپوتنیک، نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال اخیراً حکمی را در جهت ایجاد 
مرکز ملی سرویس هوانوردی در کشورش امضا کرد. مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار کرد: دو نمونه اولیه 
از هواپیماهای آموزشــی به صورت کامل در ونزوئال تولید شده اســت. این هواپیماهای تک نفره برای استفاده در 
حوزه کشاورزی و تجسس و نظارت هوایی طراحی شــده اند. مادورو همچنین 
یک پهپاد چند منظوره که در آینده نزدیک تولید انبوهش شــروع می شــود را 
معرفی کرد. رئیس جمهور ونزوئال ماه اکتبر در اظهارنظر درباره حرفهای ایوان 
دوکو، رئیس جمهور کلمبیا درباره اینکه ونزوئال از ایران ســالح خریده، گفت، 
 این صحبت درست نیست اما کشورش این آزادی عمل را دارد که از هر کشوری

 در جهان سالح بخرد.

رونمایی ونزوئال از خط تولید پهپاد و هواپیماهای ساخت داخلتایید برتری بایدن بر ترامپ در جورجیا

ارتش اتیوپــی »تدروس آدانوم« رییس ســازمان 
جهانی بهداشــت را به حمایت دیپلماتیک و نظامی از 
شورشــیان این کشــور متهم کرد. به گزارش رویترز، 
بیرهانو جوال، رئیس ستاد کل ارتش اتیوپی نوشت که 
وی خواهان برکناری آدانوم از ریاست سازمان جهانی 
بهداشت شده است. جوال در سخنرانی تلویزیونی خود، 
آدانوم را متهم کرد که با استفاده از جایگاه خود به دنبال 
کسب حمایت دیپلماتیک و جمع آوری تسلیحات برای 
شورشیان تیگرای است. آدانوم 55 ساله که تیگرایی تبار 
اســت در توییتی، جانبداری از طرف هــای درگیر در 
مناقشــه شــاخ آفریقا را رد کرد و از دولت و نیروهای 
ایالتی خواســت تا به دنبال صلح و امنیت غیرنظامیان 
باشند. دیپلمات های غربی مقیم ژنو به رویترز گفتند 
که در نبود شــواهدی دال بر خطاکاری آدانوم، شتابی 
برای پیش داوری یا زیر سؤال بردن وی نیست. در زمان 

حکمرانی جبهه آزادیبخش خلــق تیگرای، آدانوم از 
ســال ۲۰۰5 تا ۲۰۱۶ وزیر بهداشــت و وزیر خارجه 
اتیوپی بود. حزب فوق دهه ها بر این کشــور حکومت 
کرد و تا سال ۲۰۱۸ که احمد آبی نخست وزیر اتیوپی 
شد قدرتمندترین عضو ائتالف حاکم بود. از زمان روی 
کار آمدن آبی، جبهه آزادیبخش از پیوستن به ائتالف 

خودداری کرده است.

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق از پایان آتش بس 
با نیروهای آمریکایی خبر داده و اعالم کرد که خطری 
مبنی بر حضور یک جاسوس در ســران سه قوه عراق 
وجود دارد. به گــزارش المیادین، قیــس الخزعلی، 
تصریح کرد، آتش بس با آمریکایی ها از آنجا که شروط 
آن محقق نشد، پایان یافته اســت. وی گفت: ما اصل 
حق کامل مقابلــه نظامی با نیروهــای بیگانه را ثابت 

خواهیم کرد.
 الخزعلی عنوان داشــت: جنایت هایی که توسط 
نیروهای آمریکایی صورت گرفته اســت، باید قوانین 
عراق درمورد آنها اجرایی شــود. قانون اساسی اجازه 
ایجاد هیچ پایــگاه نظامی را جز بــا موافقت پارلمان 
نمی دهــد. الخزعلی گفت: تهدیدهایــی که از جانب 
آمریکا مبنی بر انتقال سفارتشان از بغداد مطرح شد، 
دقیق نبود بلکه یک جنگ روانی با هدف اعمال فشــار 

بود. وی تصریح کرد که اطالعاتی و نه شواهدی مبنی بر 
حضور یک جاسوس در میان سران سه قوه عراق وجود 
دارد. الخزعلی تصریح کرد، سیاست آمریکا آنقدر که 
امنیت استراتژیک رژیم اسرائیل را ترجیح می دهد، به 
دنبال خیر برای عراق و منطقه نیست. وی عنوان داشت 
که پیروزی بایدن به معنای بازگشت سیاست آمریکا 

به منطق مشخص است.

الخزعلی پس از حمله موشکی به سفارت آمریکا در بغداد، خبر داد ؛

پایان آتش بس با نیروهای آمریکایی به دلیل عدم تحقق شروط
رئیس ستاد کل ارتش اتیوپی مدعی شد؛

حمایت رئیس سازمان بهداشت جهانی از شورشیان تیگرای

خبرخبر


