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همزمان با واکنش های بین المللی مطرح شد؛ 
 وزیرخارجه آذربایجان: 

با ارمنستان مقابله به مثل می کنیم!
وزیــر خارجه جمهــوری آذربایجان گفت، 
اگر ارمنســتان از سیستم موشــکی اسکندر 
اســتفاده کند، نیروهای جمهوری آذربایجان 
می توانند دست به مقابله به مثل بزنند. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، المار ممدیاروف، وزیر 
خارجه جمهوری آذربایجان در حالی ســخن 
از مقابلــه به مثــل نیروهای این کشــور علیه 
ارمنستان به میان آورده که وزارت دفاع جمهوری 
آذربایجان نیروهای ارمنستان را به حمله به شهر 
»تارتار« متهم کــرد و وعده حمله متقابل را نیز 
داد. ایــن وزارتخانه همچنین مدعی شــد که 
نیروهای جمهوری آذربایجان دست کم دو تانک 
ارمنســتان را در این درگیری ها منهدم کردند. 
در مقابل، ایروان نیز اعالم کــرد که جمهوری 
آذربایجان بــه حمالت خــود در منطقه مورد 
مناقشــه ناگورنو - قره باغ با استفاده از توپخانه 
ســنگین ادامه می دهد. این حمالت در منطقه 
مورد مناقشه بین نیروهای جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان موجی از واکنش های بین المللی 
و کشــورها را در پی داشــته و آنها از طرف های 
درگیر خواســته اند تا هر چه سریعتر نسبت به 
بر قراری آتش بس و بازگشــت بــه مذاکرات با 
میانجی گری ســازمان امنیت و همکاری اروپا 
اقدام کنند. کانادا و انگلیس در بیانیه ای مشترک 
خواستار توقف سریع درگیری ها در قره باغ علیا 
شــده و ادامه دادند: کانادا و انگلیس به شــدت 
نگران گزارش های مربوط به اقدامات نظامی با 
مقیاس بزرگ در خط ارتباط در منطقه هستند، 
گزارش هایی از شلیک و تلفات غیرنظامیان به 
شدت نگران کننده هستند. ما خواستار توقف 
ســریع اقدامات خصمانه، رعایت توافق آتش 
بس و حفاظت از جان غیرنظامیان هستیم. در 
همین حال، وزارت خارجه ســوئیس نیز اعالم 
کرد، این کشور از اقدامات گروه مینسک با هدف 
حل درگیری ها در منطقــه ناگورنو-قره باغ از 
طریق گفتگو حمایت می کند و آماده برگزاری 
نشست ها بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
در یک منطقه بی طرف است. در ادامه این بیانیه 
همچنین آمده است: سوئیس به دو طرف درباره 
حمایت از تعهدات و الزامات قوانین بین المللی 
به ویژه در حمایت از غیرنظامیان یادآور شــد. 
هیچ جایگزینی بجز یک راه حل صلح آمیز برای 
این درگیری وجود نــدارد و بر قراری مذاکرات 
قطعی باید به ســرعت و بدون پیش شــرط از 

سرگرفته شود. 

در همین حال ارمنســتان اعالم کرد، یک 
اتوبوس حامل غیرنظامیان پس از آنکه مورد 
اصابت یک پهپاد جمهــوری آذربایجان قرار 
گرفت، دچار حریق شد. جمهوری آذربایجان 
مدعی است که نیروهای ارمنستان ۵۵۰ نیروی 
خود را از دست داده، در حالی که ایروان گفته 
تنها چند ده تن از نیروهایش کشــته شدند و 
باکو صدها سرباز را از دست داده است. رسانه ها 
اعالم کردند که شــورای امنیت سازمان ملل 
قرار اواخر روز گذشــته )سه شــنبه( درباره 
درگیری های منطقه ناگورنو-قره باغ تشکیل 
جلسه داده است. ارمنستان همچنین مدعی 
شــد که یک بالگرد جمهوری آذربایجان را در 
بحبوحه تنش ها در منطقه ساقط کرده و اعالم 
کرد: جمهوری آذربایجان چاره ای جز استفاده 
از سیســتم های دارای کالیبر بــزرگ با قدر 
تخریب بیشتر برای این کشور باقی نگذاشته 
اســت. این اتفاق ها در حالی رخ داد که وزارت 
امور خارجه افغانســتان طی بیانیه ای اعالم 
کرد که جمهوری اســالمی افغانستان نگرانی 
خود را نسبت به تنش ها و تقابالت شدید بین 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره 
باغ ابراز می دارد، اما منطقه ناگورنو - قره باغ را 
به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان 
به رسمیت می شناســد و البته خواستار اتمام 
اشــغال قره باغ هستیم. ســخنگوی وزارت 
خارجه چین هم روز گذشته )سه شنبه( رسماً 
طی کنفرانــس مطبوعاتی واکنــش چین را 
در ارتباط درگیری نظامی بین ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان روی مساله قره باغ اعالم و 
از هر دو طرف دعوت کرد که تنش ها را کاهش 
داده از طریق دیالوگ مشکالت موجود میان 

باکو و ایروان را حل و فصل کنند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

»دســتگاه های امنیتــی عراق، 
سخت برای اعمال قانون، حفاظت 
از شهروندان، تقویت امنیت اماکن 
دیپلماتیــک و تعقیــب گروه های 
قانون شــکن تالش می کنند«. این 
عبارت بخشــی از سخنان مصطفی 
الکاظمــی، نخســت وزیر عراق در 
دیدار با لورنــزو جویرینــی، وزیر 
دفاع ایتالیا اســت که بســیاری از 
تحلیلگران و کاربران فضای مجازی 
عراق آن را دست به دست می کنند 
و البته ســواالتی هــم در ذیل آن 
مطرح کرده اند. از منظر مفســران 
و کارشناسان مســائل عراق، روی 
ســخن الکاظمی، حشدالشعبی و 
انواع و اقســام زیرمجموعه های آن 
است. اینکه نخســت وزیر عراق چرا 
در این برهه زمانی چنین اظهاراتی 
را مطرح می کند، موضوعی است که 
از دو منظر بایــد آن را مورد تحلیل 
قرار داد. موضوع اول این اســت که 
طی روزهای اخیر تعــداد زیادی از 
مقامات امنیتی، سیاســی و نظامی 
اروپایی و آمریکایی  با شخصیت های 
عراقی دیدار کرده اند که این موضوع 

بی دلیل نیست.

 به عنــوان مثــال دو روز پیش 
)دوشنبه( ســفیر ایاالت متحده در 
بغداد با رئیس شورای امنیت عراق 
دیدار کرد و روز گذشته )سه شنبه( 
هم نخســت وزیر عراق با وزیر دفاع 
ایتالیا دیدار کرد. همچنین اخباری 
از ادامه این دیدار هــا میان مقامات 
آلمان و فرانســه با همتایان عراقی 
خود در فضای رســانه ای این کشور 
منتشر شده و یکی از همین اخبار، 
به ســفر وزیر خارجه عراق به تهران 
اختصاص داشــت. به همین دلیل 
اســت که ترافیــک دیپلماتیک در 
بغداد به عنوان یــک موضوع مهم 
این روزها خودنمایــی می کند. اما 
موضوع دوم و مهمتر این اســت که 
برخی سیاســیون عراق )باالخص 
طیف شــیعیان( هم در حال رفت و 
آمد به دفتر و خانة یکدیگر هستند. 

شــاید بر اســاس عرف سیاسی 
موجود در ســاختار سیاسی عراق 
که عصارة دموکراســی انجمنی به 
حســاب می آید، این آمد و شــدها 
کاماًل طبیعی باشد اما سوال اصلی 
این اســت که چــه اتفاقــی افتاده 
کــه دیدارهــا، اظهارنظرها و حتی 
آرایش های امنیتی در عــراق تا به 
این حد دگرگون شده و اساساً جنبه 
جدید به خود گرفته است؟ پاسخ در 
سفارت آمریکا در بغداد نهفته است! 

ســفارتی که بزرگترین نمایندگی 
دیپلماتیک در دنیا شناخته می شود 
و حدود 4هزار نفر از انواع پرســنل 
دیپلماتیــک، امنیتی و نظامی را در 
دل خود جای داده است. از سال ها 
پیش تاکنون این سفارت نه تنها به 
صندوقی از سری ترین اسناد و وقایع 
در عراق تبدیل شــده، بلکــه با باال 
گرفتن اقدامات داعش به محیطی 
بســیار کلیدی برای آمریکا تبدیل 
شد. احتمال قوی سفارت آمریکا در 
نگاه افسران کهنه کار سازمان سیا، 
حیاتی ترین مکان دنیا به حســاب 
می آید کــه از منظــر جغرافیایی، 
ژئوپلیتیک و حتی دسترســی های 
منطقه ای حکِم مروارید در صدف را 

برای واشنگتن دارد. 
زمانی که ســاخت و ســاز این 
سفارت شروع شــد هیچکس فکر 
نمی کرد که روزی این ســاختمان 
به یکــی از راهبردی تریــن مراکز 
مدیریت سناریوهای ایاالت متحده 
در منطقــه و دنیا تبدیل شــود اما 
به هر ترتیب بســیاری از عراقی ها 
معتقدنــد که کشورشــان از داخل 
این سفارت هدایت می شود نه کاخ 
ریاست جمهوری یا نخست وزیری! 
شــاید این مدل از تحلیل در جهت 
برجسته ســازِی جایــگاه آمریکا 
در عــراق و ابزارهای آن باشــد اما 

توجه داشــته باشــید کــه وقایع 
اخیر دقیقاً بــه خاطر وجــود این 
ســاختمان 7۵۰ میلیــون دالری 
اســت که مســاحتی حدود 4۲۰ 
هزار متر مربــع از خاک بغــداد را 
اشغال کرده است. از حدود یکسال 
پیش تاکنــون گاه و بیگاه حمالتی 
علیه این ســاختمان انجام شده که 
آمریکایی ها معتقدند اجراکنندگان 
آن، جریان  حشدالشــعبی اســت. 
اینکه چرا واشنگتن این جریان که 
ســال ها در مقابل داعش ایستاده را 
عامل حمالت به سفارتش در بغداد 
می داند، دالیل بسیار زیادی دارد که 
یکی از آنها ارتباط آنها با تهران است. 
آمریکایی ها بارها اعالم کرده اند که 
این حمالت از ســوی ایران طراحی 
و ســفارش داده شــده و هر بار هم 

مشــکل به هر نحوی که بود، حل و 
فصل شده است؛ اما اخیراً شاهد آن 
هســتیم که یکباره خبری مبنی بر 
احتمال تخلیه و بسته شدن سفارت 
آمریکا در بغداد منتشر شد که نشان 
می دهد معادالت تا حد زیادی نسبت 
به گذشته تغییر کرده است. به عنوان 
مثال رویترز به نقل از دو مقام عراقی 
گــزارش داده که دولــت آمریکا از 
روز یکشــنبه مراحــل اولیه خروج 
دیپلمات های خود از عراق را فراهم 
کرده است، اما مساله اینجاست که 
این موضوع از سوی مقامات آمریکا 

تایید نشده است.
از شایعه تا واقعیت

موضوع تخلیه ســفارت آمریکا 
در بغداد طــی ۵ روز پیش به حدی 
داغ شده که حاال گمانه زنی و حتی 
دروغ های رســانه ای را در باالترین 
ســطحش مجبور به انتشــار کرده 
اســت. اصل ماجرا از این قرار است 
که چنــد روز پیش منابــع آگاه در 
دولت عراق اعــالم کردند که مایک 
پامپئــو، وزیر امور خارجــه آمریکا 
هفته گذشــته در مکالمه تلفنی با 
برهم صالح، رئیس  جمهوری عراق 
هشــدار داده اســت که در صورت 
متوقف نشــدن حمالت راکتی به 
دیپلمات هــای آمریکایی در عراق، 
دولت آمریکا سفارت خود در بغداد 
را تعطیــل خواهد کــرد. این خبر 
تا به همین ســاعت از سوی منابع 
رســمی ایاالت متحده تایید نشده 
است و همین موضوع باعث شده تا 
دوگانه شایعه و واقعیت قوت بگیرد. 
چنــد روز قبل یکــی از خبرنگاران 
آمریکایــی از ســخنگوی وزارت 
خارجه ایاالت متحده در نشســت 
هفتگی اش در مورد تعطیلی سفارت 
آمریکا سوال کرد اما او جواب قاطع و 
نهایی را اعالم نکرد و درنهایت اظهار 
کرد که دولت آمریکا تمام اقدامات 
الزم را برای حفاظت از ســفارت و 
هیئت های دیپلماتیک خود به کار 

می گیرد! 
از ســوی دیگر بر اســاس عرف 
دیپلماتیــک، اگــر قرار باشــد هر 
سفارتخانه ای از آمریکا در هر جای 
دنیا برای مدتی تعطیل شود، چند 
روز قبل، اطالعیه ای به این منظور از 
سوی سفارِت مذکور صادر می شود تا 

مراجعه کنندگان در جریان تعطیلی 
آن قرار بگیرند، ولی در مورد سفارت 
بغداد اینگونه نیست. به همین دلیل 
جمع بندی های میدانی، سیاسی و 
رسانه ای ما را به این نتیجه می رساند 
که تعطیل شدن سفارت آمریکا در 
بغداد، بسیار بعید است. تحلیل دیگر 
این است که آمریکایی ها در وضعیت 
کنونی بــه دنبال آن هســتند تا با 
تزریق ابهام به ایــن موضوع بتوانند 
بالتکلیفی را بر قوای تصمیم گیرنده 
عراق بار و آنها را نسبت به این موضوع 
دوچندان نگران و بالتکلیف کنند. 
اما تحلیل سوم در ارتباط مستقیم 
با تهران است. واشنگتن به دنبال آن 
است تا در آستانه انتخابات ریاست 
جمهــوری ۲۰۲۰ بتوانــد از تمام 
ابزارهای خود علیه ایران اســتفاده 
کند تا در گام نخست سبد سیاست 
خارجی ترامپ بــرای تقابل با »جو 
بایــدن« را پُر کنــد و در وهله دوم 
شرایط را به سمتی ببرد تا همانگونه 
که ترامپ و تیمش می گویند، ایران 
را پای میز مذاکره بنشانند. نکته ای 
که در اینجا باید به صورت انتقادی 
مورد اشــاره قرار بگیرد، بالتکلیفی 
طیفی از مقامات عراق اســت. آنها 
یک روز بــر طبل خــروج آمریکا از 
عراق و منطقه می کوبند و روز دیگر 
زمانی کــه واشــنگتن می گوید به 
دنبــال تخلیه ســفارتش در بغداد 
است، زانوی غم بغل می کنند. بر این 
اساس اگر این سفارت تخلیه شود، 
بدون تردیــد از ظهور دوباره داعش 
گرفته تــا حمله به اماکــن نظامی 
حشدالشعبی، به عنوان سناریوهای 
موجود مطرح می شود تا واشنگتن 
بتواند از این طریق حرف خود را به 

کرسی بنشاند. 

ادامه اخبار ضد و نقیض از احتمال بسته شدن سفارت آمریکا در عراق

تزریق بالتکلیفی به بغداد
اگر سفارت آمریکا در بغداد 
تخلیه شود، بدون تردید از 
ظهور دوباره داعش گرفته 

تا حمله به اماکن نظامی 
حشدالشعبی، به عنوان 

سناریوهای موجود مطرح 
می شود تا واشنگتن بتواند 
از این طریق حرف خود را به 

کرسی بنشاند 

رویترز به نقل از دو مقام 
عراقی گزارش داده 

که دولت آمریکا از روز 
یکشنبه مراحل اولیه خروج 
دیپلمات های خود را از عراق 
فراهم کرده است، اما مساله 
اینجاست که این موضوع از 
سوی مقامات آمریکا تایید 

نشده است

تلویزیون رســمی کویت دیروز از مرگ شــیخ صباح االحمد الجابر الصباح، امیر کویت خبر داد. اسکای نیوز به نقل از 
تلویزیون رسمی کویت عصر روز گذشته )سه شنبه( از مرگ شیخ صباح االحمد الجابر الصباح، امیر کویت که از ژوئیه گذشته 
در یکی از بیمارستان های آمریکا تحت درمان بود، خبر داد. در بیانیه دفتر امیر کویت آمده است: با نهایت حزن و اندوه به 
ملت کویت، دو امت اسالم و عرب و ملت های دوست جهان وفات شیخ صباح االحمد 
الجابر الصباح را تســلیت می گوییم. تلویزیون دولتی کویت روز گذشته پخش برنامه 
خود را متوقف و آیاتی از قرآن کریم را پخش کرد که معموال در مورد درگذشت یکی از 
اعضای خاندان سلطنتی مرسوم است. شــیخ صباح االحمد الجابر الصباح ۹۱ ساله از 
۲۹ ژانویه ۲۰۰۶ میالدی در مسند قدرت بود و پانزدهمین امیر این کشور و پسر چهارم 

شیخ االحمد الجابر الصباح به حساب می آمد.

وزارت دفاع روسیه هشدار داد، گروه تروریستی جبهه النصره برای متهم کردن ارتش سوریه به انجام حمالت شیمیایی ساختگی 
علیه غیرنظامیان در حومه ادلب تدارک می بیند. به گزارش خبرگزاری تاس، معاون رئیس مرکز هماهنگی روسیه در پایگاه حمیمیم 
گفت، نظامیان جبهه النصره در ادلب برای حمله شیمیایی ساختگی علیه ساکنان غیرنظامی در منطقه کاهش تنش ادلب برنامه 
ریزی می کنند تا مردم را علیه نیروهای دولت دمشق بشورانند و ارتش سوریه را به انجام 
این حمله متهم کنند. وی گفت، مرکز هماهنگی روسیه اطالعاتی را به دست آورده که 
نشان می دهد، این گروه تروریستی با استفاده از مواد سمی در بخش جنوبی منطقه کاهش 
تنش ادلب قصد دارد دست به اقدامات تحریک آمیز بزند. بر اساس اسناد گفته شده که 
تروریست ها قصد دارند این صحنه سازی را در منطقه »جبل زاویه«، با حضور خبرنگاران 

خارجی، فیلمبرداری و آنها را در اینترنت و رسانه ها منتشر کنند.

جبهه النصره در تدارک حمالت شیمیایی ساختگی در سوریهامیر کویت  درگذشت

رئیس شــورای اروپا عنــوان کرد، انگلیــس بعد از 
بریگزیت بخشــی از یک »هالل بی ثباتی« اســت که 
پیرامون اتحادیه اروپا بروز پیدا کــرده و تصمیم لندن 
برای ترک اتحادیه اروپا در رده تهدیدات ناشی از ترکیه، 
روسیه، لیبی و ســوریه علیه این اتحادیه قرار می گیرد. 
به گزارش رویترز، شــارل میشــل، رئیس شورای اروپا 
که نشســتهای اتحادیه اروپا را ریاست می کند، در یک 
سخنرانی اینترنتی برای اندیشکده بروجل اظهار کرد: 
یک هالل بی ثباتی پیرامون ما به وجود آمده اســت. او 
خاطرنشان کرد: در غرب، بریگزیت. این نتیجه اتحادیه 
اروپا را تکان داد. این انتخاب حاکمیت ملی به عنوان یک 
شکست از جانب ساختمان اروپا احساس شد. حقیقت 
این اســت که انگلیســی ها با یک وضعیت بغرنج روبرو 
هستند. کدام الگو از جامعه را آنها می خواهند؟ انگلیس 
در ۳۱ ژانویه امســال بعد از 47 سال شراکت در اتحادیه 

اروپا، این اتحادیه را کــه بزرگترین بلوک تجاری جهان 
است ترک کرد. اکنون رهبران اتحادیه اروپا تاکید دارند 
که لندن تبعات اقتصادی این مســاله را بپذیرد. تاکنون 
فرآیند مذاکره بر ســر روابط تجاری جدید و پیدا کردن 
جایگاه جدید انگلیس در جهان پیچیده شده و اختالفاتی 
را در درون احزاب سیاســی، جامعه و خود دولت فاش 

ساخته است.

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا طــی یک تحقیق و 
بررســی فاش ســاخت، دونالد ترامپ یک بار ظاهرا به 
دختر بزرگــش ایوانکا مبلغ 747 هــزار و ۶۲۲ دالر به 
عنوان »هزینه مشاوره« پول پرداخته و بعدا این هزینه 
را از اســناد مالیاتی خود حذف کرده اســت. روزنامه 
نیویورک تایمز گــزارش کرد، این رقــم به طور خاص 
بخشی از حدود ۲۶ میلیون دالر »هزینه مشاوره توضیح 
داده نشده ای« بوده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا از اســناد مالیاتی خود از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از قلم 
انداخته اســت. تحقیقات این رسانه درباره جزئیات دو 
دهه مالیات پرداختی از سوی ترامپ مشخص کرد که 
او کارآفرینی با سطح موفقیت بسیار کمتری نسبت به 
تصویری است که از خودش به مردم آمریکا ارائه کرده 
اســت. نیویورک تایمز فهمیده ترامپ در ســالی که به 
ریاســت جمهوری رســیده و همینطور در اولین سال 

ریاست جمهوری خود تنها 7۵۰ دالر مالیات بر درآمد 
فدرال پرداخته است. این روزنامه نوشت که ترامپ در 
۱۰ سال از ۱۵ سال گذشــته هیچ مالیات بر درآمدی 
پرداخت نکرده اســت. نیویورک تایمز نوشته است: به 
نظر می رسد که ایوانکا به عنوان مشاور و به خاطر کاری 
که به صورت مفروض مشــغول به آن بوده پول دریافت 

کرده است. 

رئیس شورای اروپا: انگلیس عنصر بی ثبات کننده اروپاستپرداخت ۷۰۰ هزار دالری ترامپ به ایوانکا بابت مشاوره فرضی!
خبرخبر


