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 پاشینیان و شرایط دشوار 
حفظ قدرت در ارمنستان

به دنبال بــروز بحران جدید در ایــروان که روز 
پنجشــنبه پس از صدور بیانیه ای از ســوی ستاد 
کل نیروهای مسلح ارمنستان مبنی بر استعفای 
نخست وزیر این کشور رخ داد، اکنون تحلیلگران 
این پرسش را مطرح می کنند که آیا نیکول پاشینیان 

قادر به کنار آمدن به وضعیت فعلی است؟ 
به گزارش ایرنا، تجمع هــای اعتراضی از صبح 
روز پنجشنبه در ارمنستان پس از صدور بیانیه ای از 
سوی ستاد کل نیروهای مسلح و تشویق نخست وزیر 
پاشینیان به کناره گیری شدت گرفت. نخست وزیر 
بیانیه ستاد کل را تالش برای کودتای نظامی خواند.

نخست وزیر ارمنستان آنچه را که اتفاق افتاد، 
تالش برای کودتای نظامی خواند، طرفداران خود 
را به خیابان ها آورد و در میدان جمهوری، جایی که 

ساختمان دولت واقع شده است، سخنرانی کرد.
وی گفت:  »برخی تالش کرده اند که ارتش را در 
یک روند ضد دولتی مشــارکت دهند. بیانیه ستاد 
کل نیروهای مسلح ارمنستان تالشی برای کودتای 
نظامی است و مردم این اجازه را نمی دهند. دستور 
من به نیروهای مسلح  این است که به کار خود ادامه 
دهند و از مرزهای جمهوری محافظت کنند. هیچ 

کس نمی تواند از دستور من سرپیچی کند. «
پاشــینیان همچنین از گاســپاریان، رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح ارمنستان خواست تا 

داوطلبانه استعفا دهد.
در بیانیه ســتاد کل نیروهای مسلح ارمنستان 
آمده است: ســتاد کل نیروهای مسلح ارمنستان 
اعتراض قاطعانه خود را نسبت به برکناری معاون 
اول رئیس ســتاد کل به دالیــل غیرمنطقی بیان 
می کند و اعالم می دارد که این تصمیم بدون در نظر 
گرفتن منافع ملی و دولتی ارمنستان و صرفا بر اساس 
احساسات شخصی است. برای این کشور، چنین 

تصمیمی یک گام ضددولتی و غیرمسئوالنه است.
پیشتر رئیس جمهوری ارمنستان به پیشنهاد 
نخست وزیر این کشور، تیران خاچاطوریان معاون 
اول رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را برکنار کرد. 
نخســت وزیر اطمینان داد که قصد فرار از کشور را 
ندارد و همچنین گفت که دیگر نمی خواهد انتخابات 

فوق العاده برگزار شود.
پاشــینیان گفت: »بعد از جنگ )قره باغ(، من 
خیلی در مورد بازنشستگی فکر کردم. اما بعد گفتم 
که من با میل خود نخســت وزیر نشدم، بلکه مردم 
چنین تصمیمی گرفتند و مردم باید در مورد عزیمت 
من تصمیم بگیرند. بگذارید مردم استعفای من را 

مطالبه کنند، بگذاریدمردم مرا تیرباران کنند.«

اعتراض ها در ایروان در جریان است و به گفته 
مخالفان تا استعفای پاشینیان ادامه خواهد داشت. 
معترضان خیابان مارشــال باغرامیان را که محل 
اقامت نخســت وزیر و ســاختمان پارلمان است، 
مســدود کردند. چادرها در میدان مقابل پارلمان 

مستقر شده اند.
تجمع های طرفداران و مخالفان نخست وزیر 
ارمنســتان در ایروان دیروز جمعه نیز با خیمه 
زدن مخالفان مقابل مجلس این کشور همچنان 

ادامه داشت.
نخســت وزیر از مخالفــان خواســت تــا به 
اعتراض ها پایان دهنــد و گفت وگو را آغاز کنند. 
با این حال، مخالفان پاشینیان همان لجاجت و 
برخورد سازش ناپذیر را نشان دادند. مخالفان از 
مذاکره در مورد چیزی غیر از اســتعفای نخست 

وزیر امتناع می ورزند.
ناتو به تحوالت ارمنستان واکنش نشان داد

سخنگوی ناتو به  دنبال تشدید تنش ها در ایروان 
به تحوالت ارمنستان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، اوانا النگسکو 
)Oana Lungesc( سخنگوی ناتو در این باره 
گفت: ما از نزدیک شرایط در کشور ارمنستان را 
رصد می کنیم. بسیار مهم اســت که از اظهارات 
و اقداماتی که باعث افزایش تنش ها می شــود، 

خودداری شود.
این مقام ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی 
اضافه کرد: هرگونه اختالف سیاسی باید به صورت 
صلح آمیــز و دموکراتیک و تحت قانون اساســی 

ارمنستان حل و فصل شود.
گفتنی است، ارمنستان از صبح پنج شنبه شاهد 
تحوالت شتابزده ای است که به دنبال درخواست 
ارتش از دولت این کشــور برای کناره گیری شروع 
شد و متعاقب آن نیکول پاشــینیان، نخست وزیر 

ارمنستان آن  را کودتای نظامی توصیف کرد.

جهاننما
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وزارت دفاع آمریکا اعــالم کرد که 
ارتش به دســتور رئیس جمهوری این 
کشــور به مواضعی در ســوریه حمله 

کرده است.
ســتاد فرماندهی مرکــزی آمریکا 
)سنتکام( در پیامی توئیتری اعالم کرد 
که به دستور »جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا نیروهــای ارتش این کشــور 
شامگاه پنج شــنبه حمالت هوایی را 
علیه زیرســاخت هایی در شرق سوریه 

انجام دادند.
در ادامه این توئیت آمده اســت: 
این حمالت در واکنــش به حمالت 
اخیر علیه نیروهــای آمریکا و ائتالف 
در عراق و تهدیدهای مداوم علیه آنها 

صورت گرفت.
»لوید آســتین«، وزیر دفاع آمریکا 
نیز در این باره گفت که ما می دانیم چه 
مواضعی را هدف قرار داده ایم و از درستی 

این تصمیم اطمینان داریم.
پیــش از این، پنتاگــون اعالم کرد 
که در نتیجه حمله هوایــی آمریکا به 
منطقه مرزی در سوریه، چند تأسیسات 
نابود شــده اســت. طبق گزارش های 
اولیه در این حمله هوایی، مناطقی بین 

»ابوکمال« و »القائم« واقع در مرز سوریه 
و عراق مورد حمله هواپیمای آمریکایی 
قرار گرفته است. هواپیمای آمریکایی 
یک ساختمان خالی و نقطه دیگری را 
که متعلق به گروه های مقاومت بوده نیز 

هدف قرار داده است.
پنتاگون در بیانیه ای ادعا کرده است 
که هدف حمله مواضع شــبه نظامیان 
شیعه عراقی و نزدیک به ایران بوده  و طی 
آن چندین تاسیسات واقع در یک نقطه 
کنترل مرزی که مورد استفاده شماری از 
گروه های پیکارجوی مورد حمایت ایران 
از جمله کتائب حزب اهلل و کتائب سید 

الشهدا بود، تخریب شده است.
مقام های آمریکایی بــه نیویورک 
تایمز گفتند که هفت بمب ۵۰۰ پوندی 
)۲۲۶ کیلوگرمی( بر مجموعه کوچکی 
از ساختمان ها در یک گذرگاه غیررسمی 
مرزی که محل قاچاق سالح بود، افکنده 
شده است. پنتاگون گفت که این عملیات 
به تالفی رشته حمالت راکتی اخیر علیه 
مراکز محل استقرار آمریکایی ها در عراق 
انجام شد. در حمالتی در روز ۱۵ فوریه 
به نقاطی در نزدیکی اربیل یک پیمانکار 
فیلیپینی ارتش آمریکا کشــته و چند 

نفر دیگر از جمله یک نظامی آمریکایی 
زخمی شدند.

نیویورک تایمز می گوید که جو بایدن 
صبح پنجشنبه دســتور حمله را صادر 
کرده اســت؛ در حالی که وزیر دفاع وی 
به بندر سن دیگوی کالیفرنیا رفته بود تا 
از ناوهواپیمابر نیمتز که اخیرا از خلیج 

فارس بازگشته است، بازدید کند.
این حمله های هوایــی علیه خاک 
سوریه نخســتین اقدام نظامی دولت 
جدید آمریکاست؛ اما تاکنون هیچ گونه 
بیانیه ای رسمی از ســوی دولت بایدن 
در مورد این حمله هوایی منتشر نشده 
است. گزارش های تأیید نشده از داخل 
خاک ســوریه نیز از وقوع انفجارها در 
نزدیکی شــهر »بوکمال« در اســتان 
دیرالزور و در مجاورت مرز با عراق خبر 

می دهند.
پاسخی به حمله راکتی اربیل 

شبکه خبری ای بی سی نیوز مدعی 
شد کهک حمله آمریکا به شرق سوریه 
در نزدیکی مرز عراق و به ساختمان های 
متعلق به »کتائب حزب اهلل« و ســایر 
گروه های مقاومت در شهر »بوکمال« 
و در تالفی حمله راکتی اربیل که منجر 

به زخمی شــدن چند آمریکایی شده 
بود، صورت گرفته است. منابع خبری 
دیگر از جمله »ســی بی اس «، »صدای 
آمریکا« و رسانه های دیگر ضمن تایید 
چنین حملــه ای اعــالم کردند: طبق 
گزارش های اولیــه از این حمله هوایی، 
اختالفاتی درباره تعداد حمله یا حمالت 
انجام شده وجود دارد و برخی منابع به 
حمله هواپیمایی آمریکا به یک موضع و 
برخی دیگر به چند موضع اشاره کرده اند.
همچنین وال استریت ژورنال نوشت: 
ساختمانی که هدف حمله قرار گرفته 
است، مورد استفاده گروهی بوده که اقدام 
به انجام حمالتی علیه نیروهای آمریکایی 

در منطقه کرده اند.
خبرهای ضدونقیض از شمار 

کشته شدگان
گروه دیدبان حقوق بشــر ســوریه 
واقع در بریتانیا که با تکیه بر شــبکه ای 
از منابع مطلــع اوضاع ســوریه را زیر 
نظر دارد گزارش داده اســت که در این 
حمله ۲۲ شــبه نظامی کشته شده اند. 
رامی عبدالرحمان مدیــر این گروه به 
خبرگزاری فرانسه گفت: »در این حمله 
سه کامیون حامل مهمات منهدم شد 

قربانیان زیادی داشت.«
او گفــت کشته شــدگان »همگی 
اعضای نیروهای بسیج مردمی )حشد 
شعبی( بوده اند.« صابرین نیوز، که یک 
رسانه نزدیک به شــبه نظامیان شیعه 
در عراق اســت، با تایید آنکه آنها هدف 
حمله بوده اند از کشــته شدن تنها یک 
نفر خبر داده است. این منبع می گوید 
حمله آمریکا چندین مجروح هم بر جای 
گذاشته اســت جان کربی، سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا گفــت: »این اقدام 
متناســب نظامی همزمان بــا تدابیر 
دیپلماتیک انجام شد که شامل رایزنی 

با شرکای ائتالف بود.«
به شکلی حساب شده عمل کردیم

»این عملیات حامل این پیام صریح 
است: پرزیدنت بایدن برای حفاظت از 
پرســنل آمریکا و ائتالف بیکار نخواهد 
نشســت. در همین حال، ما به شکلی 
حساب شده عمل کرده ایم که هدف آن 
رفع تنش از وضعیت کلی در شرق سوریه 
و عراق است.« لوید آستین، وزیر دفاع 
آمریکا، که به کالیفرنیا سفر کرده است به 
خبرنگاران گفت اطمینان دارد که در این 
عملیات اهداف درست بمباران شده اند.

او گفت که ایاالت متحده در این حمله 
به طور حساب شده عمل کرده و افزود: 
»ما به عراقی ها اجــازه دادیم تا تحقیق 

کنند و اطالعات جمــع آوری کنند که 
این در تعیین هدف نهایی برای ما بسیار 

مفید بود.«
یک نمایش کوچک بود!

مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز 
گفتند که پنتاگون چند هدف بزرگ تر 
را به عنوان گزینه احتمالی پیش روی جو 
بایدن قرار داده بود؛ اما رئیس جمهوری 
آمریکا درنهایت کوچک ترین گزینه را 

انتخاب کرد.
نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی 
ناشناس می گوید این عملیات نمایش 
کوچکی از حمله هوایی بود. به گفته این 
منابع، دولت آمریکا تصمیم گرفت که در 
سوریه دست به تالفی بزند تا از پیامدهای 
دیپلماتیک نامطلوب در عراق جلوگیری 
شود. خبرگزاری رویترز هم می نویسد 
که این حمله ظاهرا محدود بوده و از آنجا 
که به جای عراق در ســوریه انجام شده 
به دولت عراق فضای الزم را برای انجام 
تحقیقات درباره حملــه روز ۱۵ فوریه 
می دهد. مقام های دولت بایدن حمالت 
راکتی به اربیل، در منطقه کردســتان 
عــراق، را محکوم کردند، بــا این حال 
می گفتند هنوز به طور قطعی نمی دانند 

چه کسی مسئول آن است.
کربی روز سه شنبه گفته بود که عراق 
مســئول انجام تحقیقات درباره حمله 
روز ۱۵ فوریه است. نیروهای آمریکایی 
در یک سال گذشته هشت پایگاه خود 
را در عراق ترک کرده اند، اما اربیل اکنون 
درحال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین 
پایگاه های نیروهای آمریکایی اســت. 
حمله ۱۵ فوریه - که طی آن ۱۴ راکت 
شلیک شد - یکی از شدیدترین حمالت 
در ماه های اخیر علیه نیروهای آمریکایی 
بود.  برهم صالح، رئیس جمهور عراق آن 
را یک »حمله تروریستی جنایتکارانه« 
توصیف کرد و نسبت به شعله ور شدن 
»خطرناک« تنش  ها در منطقه هشدار 
داد. تصور می شود این اولین حمله راکتی 
به اهداف غرب در عراق از زمان روی کار 

آمدن جو بایدن در آمریکا بوده باشد.
 ضرورت احترام به 

حق حاکمیت سوریه 
حمله آمریکا به سوریه واکنش های 
جهانی چندانی در پی نداشــت. با این 
حال مقامات روسیه دیروز جمعه حمله 
هوایی آمریکا به سوریه را محکوم کردند.

ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت 
خارجه روســیه با محکوم کردن حمله 
آمریکا به سوریه، از واشنگتن خواستار 
احترام به حق حاکمیت دولت دمشق 

شــد. معــاون اول کمیته شــورای 
فدراسیون روسیه در امور بین الملل نیز 
این اقدام آمریکا را غیرقانونی و حمله به 

کشوری مستقل توصیف کرد. 
»والدیمیر جباروف« گفت: سوریه 
از هــر لحاظ حــق دارد بررســی این 
حادثه در شورای امنیت سازمان ملل 
را درخواســت کند؛ زیرا ایــن رویداد 
خطرناک بوده و می تواند به تشــدید 
شــرایط در منطقه منجر شود. امکان 
دارد سوریه با مراجعه به شورای امنیت 
خواستار بررســی موضوع در نشستی 
فوق العاده شود و برای انجام این کار از 

حق کامل برخوردار است.
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه 
روســیه نیز اعالم کرد: روسیه حمله 
هوایی واشــنگتن به شــرق سوریه را 
محکوم می کند و آن را غیرقابل قبول و 

نقض قوانین بین المللی می داند.
همچنین یک مقام وزارت خارجه 
روسیه حمله پنتاگون به خاک سوریه را 
نقض آشکار حقوق بین الملل و غیرقابل 
قبول دانست و یک ســناتور روس نیز 
گفت که این اقدام آمریکا، تنها وخامت 

اوضاع در منطقه را افزایش خواهد داد.
نتین کاســاچوف«،  »کنســتا
رئیس کمیته امور بین الملل شورای 
فدراســیون )سنای( روســیه  دیروز 
)جمعه( اعالم کرد که حوادث عجیبی 
در حال رخ دادن است که چهار کشور 
آمریکا، ایران، عراق و سوریه را درگیر 
می کند و تنها یکی از آنها، یعنی ایاالت 
متحده آشکارا از توان نظامی و تحریم 
علیه سایر کشورها استفاده می کند. از 
سوی دیگر، گروه دوســتی پارلمانی 
روســیه و ســوریه نیز این حادثه را 

محکوم کرد.

ارتش آمریکا به دستور بایدن مواضعی در شرق سوریه را هدف قرار داد 

دستگرمی نظامی با تم ضرب شست
سنتکام در پیامی توئیتری 

اعالم کرد که به دستور 
»جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا، ارتش این کشور در 

واکنش به حمالت اخیر علیه 
نیروهای آمریکا و ائتالف 

در عراق و تهدیدهای 
مداوم علیه آنها؛ شامگاه 

پنج شنبه زیرساخت هایی 
در شرق سوریه را مورد 

حمالت هوایی انجام داده 
است 

حدود ۳۰۰ دانش آموز دختر در ایالت »زمفارا«  در شمال غرب نیجریه ربوده شدند. به گزارش بی بی سی،  یک گروه مسلح 
دیروز جمعه با حمله به مدرسه ای در ایالت زمفارا )Zamfara( واقع در شمال غرب نیجریه، ۳۰۰ دانش آموز دختر را ربودند. بر 
اساس اعالم این رسانه، سخنگوی فرماندار ایالت زمفارا این حمله را تأیید کرد، اما از ذکر جزئیات بیشتری در این خصوص سرباز 
زد. به گفته یکی از معلمان، در این حمله شماری از افراد مسلح سوار بر خودرو و موتورسیکلت به این مدرسه دخترانه حمله کردند. 
به نقل از این معلم گفته شده که برخی از این مردان مسلح لباس نیروهای امنیتی دولتی را برتن 
داشتند و دانش آموزان را مجبور کردند که سوار خودروها شوند.  این تازه ترین مورد از ربودن جمعی 
دانش آموزان در مدارس این کشور است.  هر چند هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این ربایش 
را برعهده نگرفته است، اما حدود دو ماه قبل هم عناصر گروهک تروریستی »بوکوحرام« در ایالت 

کاتسینا بیش از ۳۰۰ دانش آموز پسر را ربوده بودند.

پارلمان هلند یک طرح غیر الزام آور را تصویب کرد که بر اساس آن، رفتار چین با اقلیت مسلمان اویغور مصداق »نسل کشی«  
است. به گزارش رویترز، این نخستین اقدام از سوی این کشور اروپایی است که در آن، نوع رفتار چین با مسلمان اویغور را نسل کشی 
اعالم می کند. فعاالن و کارشناسان حقوق بشری می گویند، دست کم یک میلیون مسلمان اویغوری در اردوگاه های کار اجباری 
در منطقه دور افتاده غرب چین یعنی سین کیانگ در حبس هستند. این فعاالن و برخی از سیاستمداران غربی، چین را به استفاده 
از شکنجه، کار اجباری و عقیم سازی متهم کرده اند. چین اما این نقض های مربوط به حقوق بشر در 
سین کیانگ را رد می کند و می گوید: اردوگاه های این منطقه با هدف آموزش های فنی و حرفه ای 
تاسیس شده و برای مقابله با افراط گرایی ضرورت دارد. در طرح تصویب شده پارلمان هلند بدون 
اشاره مستقیم مسئول بودن دولت چین آمده است: یک نسل کشی علیه اقلیت اویغور در چین در 
حال رخ دادن است. حزب محافظه کاری مارک روته، نخست وزیر هلند علیه این قطعنامه رای داد.

پارلمان هلند: رفتار چین با اویغورها، »نسل کشی« است300 دانش آموز دختر در نیجریه ربوده شدند

منابــع از تمدید تحریم هــای شــورای امنیت علیه 
شخصیت های وابسته به انصاراهلل یمن برای یک سال دیگر 
و اضافه شدن نام یک فرد جدید به فهرست تحریم ها خبر 
دادند. به گزارش ایسنا، سایت عربی ۲۱ اعالم کرد که ۱۴ 
عضو شورای امنیت به قطعنامه ای رای دادند که به موجب 
آن ماموریت »کمیته کارشناســی یمن« و تحریم ها علیه 
شخصیت های وابســته به جنبش انصاراهلل یمن برای یک 
سال دیگر و تا مارس ۲۰۲۲ تمدید شد. طبق این گزارش، 
تنها روســیه از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کرد. 
در این قطعنامه بر ضرورت کاهش تنش در سراسر یمن و 
برقراری آتش بس در این کشور تأکید شده است و اعضای 
شــورای امنیت جنگ کنونی در شــمال مأرب و حمالت 
انصاراهلل یمن به عربستان که در پاسخ به تجاوزات ائتالف 
متجاوز عربی به مناطق مختلف یمن انجام می شود، محکوم 

کردند. در این قطعنامه همچنین بر ضرورت توقف فوری 
تمامی حمالت در یمن بدون هیچگونه پیش شرطی تأکید 
شده است. همچنین نام »سلطان زابن«، مدیر کنونی اداره 
تحقیقات جنایی در صنعا به بهانه »مشارکت در اقدامات 
تهدیدآمیز برای امنیت و ثبات در یمن« به فهرســت این 

تحریم ها افزوده شد.

»جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا طی تماسی تلفنی 
با »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان گفت وگو کرد. به 
گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بایدن در این تماس 
تلفنی با تاکید بر اهمیت حقوق بشر خواستار تقویت و شفاف تر 
شدن روابط دو کشور شد. بر اساس این گزارش، رایزنی درباره 
ایران نیز از محورهای این گفت وگو بوده است. ملک سلمان 
نیز در این تماس، مدعی شــد که ریاض خواستار در پیش 
گرفتن راه حل سیاســی فراگیر در یمن اســت. گزارش ها 
حاکی از آن اســت که در این تماس تلفنی به مســاله قتل 
»جمال خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد سعودی اشاره ای 
نشده اســت. بایدن پس از این تماس تلفنی، در گفت وگو با 
خبرنگاران، رایزنی با ملک سلمان را »مثبت« توصیف کرده 
است. همچنین وزرای خارجه آمریکا و عربستان در تماسی 
تلفنی درباره روابط میان ریاض و واشنگتن، مسائل دوجانبه، 

موضوعات منطقه ای و جهانی گفتگو کردند. در گفت وگوی 
فیصل بن فرحان آل سعود و آنتونی بلینکن روابط استراتژیک 
میان عربستان سعودی و آمریکا، مسائل دوجانبه، منطقه و 
جهان را مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.این دومین تماس 
تلفنی بلینکن پس از انتصاب وی به عنوان وزیر امور خارجه 

آمریکا با همتای سعودی اش است.

شورای امنیت تحریم یمن را تمدید کردگفت وگوی تلفنی بایدن با ملک سلمان با محور حقوق بشر

خبرخبر


