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پس از اعالم ابتال به کرونا و مشکل تنفسی؛ 
ترامپ راهی بیمارستان شد!

رییس جمهوری آمریــکا که به کرونا مبتال 
شده، برای درمان راهی یک مرکز بیمارستانی 
شد؛ اقدامی که به گفته مقامات کاخ سفید »از 
روی احتیاط« انجام شده اســت. به گزارش 
رویترز، دونالد ترامپ در بیمارســتان نظامی 
والتر رید بستری می شــود تا با توجه به پاسخ 
مثبت آزمایش خود و همســرش، تحت نظر 
پزشکان قرار گیرد. ترامپ با استفاده از بالگرد 
ریاســت جمهوری به این مرکز درمانی که در 
9 مایلی کاخ ســفید قرار داشت، منتقل شد و 
بر اساس اعالم مقامات کاخ ســفید از آنجا به 
کار خود ادامه خواهد داد. یک سخنگوی کاخ 
سفید گفته که حال ترامپ خوب است، عالئم 
خفیفی دارد و در طول روز مشغول به کار بوده 
اســت. او افزود: برای رعایت جانب احتیاط و 
به توصیه پزشــکان، رییس جمهوری آمریکا 
»در چند روز آتی« از محل بســتری خود به 
کارش ادامه خواهد داد. ترامپ پیش از آن که 
راهی بیمارستان شــود، پیامی ویدئوی ضبط 
شده ای منتشر و در آن اعالم کرد: می خواهم 
از همه بابت حمایت گســترده قدردانی کنم. 
به بیمارســتان والتر رید می روم. فکر می کنم 
حالم بسیار خوب اســت اما اطمینان حاصل 
خواهیم کرد که همه چیز رو به راه باشد. حال 
بانوی اول بسیار خوب اســت. از شما ممنونم. 
قدردانی می کنــم و فرامــوش نخواهم کرد. 
این پیام ضبط  شــده در حالی منتشر شد که 
ترامپ در مســیر حرکت به ســمت بالگرد، از 
پاسخ به ســواالت خبرنگاران خودداری کرد 
و تنها برای آنها دســت تــکان داد. یک مقام 
کاخ ســفید اعالم کرد، ترامپ که برای درمان 
به بیمارستانی نظامی منتقل شده، اختیارات 
خود را به مایک پنس، معاونش تفویض نکرده 
است. در همین حال اسپوتنیک گزارش داده 
که دونالد ترامپ شامگاه جمعه به وقت آمریکا 
پس از بستری شدن در بیمارستان در پیامی 
توییتری نوشــت: فکر می کنــم اوضاع خوب 
است! از همگی شما متشکرم! این خبر در حالی 
از سوی این رسانه منتشر شده که شان کانلی، 
پزشــک رئیس جمهوری آمریکا جمعه اعالم 
کرد که ترامپ مقدار تجویز شده ای از »کوکتل 
آنتی بادی« از شرکت بیوتکنولوژی ریجنرون 
دریافت کرده است. عالوه بر این، ترامپ زینک، 
ویتامین دی، فاموتیدین، آسپرین و مالتونین 

دریافت کرده است. 

کایلی مک انانی، سخنگوی کاخ سفید هم در 
بیانیه ای گفت: تا عصر جمعه رئیس جمهوری 
آمریکا خســته اما با روحیه خوب بود. او تحت 
نظارت تیمی از کارشناسان قرار دارد و گام های 
بعدی بررسی می شوند. بانوی اول کاخ سفید 
)مالنیا( سرفه می کند و سردرد دارد اما مابقی 
خانواده ترامپ تســت کرونای منفی داشتند. 
ترامپ در این مرکز درمانی نظامی، همچنین 
دوزی از داروی »رمدیســیویر« دریافت کرد. 
به گفته پزشک کاخ ســفید، ترامپ تا شامگاه 
جمعه به مکمل اکسیژن نیازی نداشته است 
اما پزشــکان درمان بــا رمدیســیویر را آغاز 
کردند. با وجود توییت ترامپ، یکی از مشاوران 
رئیس جمهوری آمریکا گفته است که او عصر 
جمعه هنگام انتقال به بیمارســتان با مشکل 
تنفسی مواجه بوده است و این مایه نگرانی شد. 
این منبع مطلع به سی ان ان گفته که این مساله 
بسیار جدی اســت. ترامپ خیلی خسته بود و 
خیلی ضعف داشت.  دراین راستا به دنبال تایید 
ابتالی رئیس جمهوری آمریکا به کووید-۱9، 
شــبکه اجتماعی توییتر اعالم کرد پیام هایی 
که حاوی »آرزوی مرگ« برای دونالد ترامپ 
باشند، نقض سیاســت های آن است و ممکن 
اســت به تعلیق کاربران منجر شود. گاردین 
نوشــته در شــرایطی که ترامپ، جمعه عازم 
مرکز درمانی »والتر رید« شد، بسیار از کاربران 
توییتری از جمله جو بایدن، او آرزوی بهبودی 
برای او داشــتند؛ با این حال، بسیاری دیگر از 
کاربران هم برای او آرزوی مرگ بر اثر ابتال به 
کرونا را داشتند. توییتر جمعه در پیامی تایید 
کرد، چنین اقدامی نقض سیاســتی است که 
مانع از انتشــار توییت هایی می شود که »آرزو 
یا امیِد وارد آمدن ضربه ای مهلک به شخص یا 

گروهی از مردم را دارند«.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

علیرغــم اینکه ارمنســتان روز 
جمعه اعالم کرد که حاضر است در 
همراهی با سازمان امنیت و همکاری 
اروپا، در مناقشــه قره باغ آتش بس 
برقرار کند، همچنان صدای سوت 
خمپاره ها و توپ های دوربُرد از این 
ناحیه به گوش می رسد. خبرگزاری 
روســی اینترفاکــس روســیه در 
گزارشی نوشته است که وزارت دفاع 
منطقه خودمختار ناگورنو-قره باغ 
وابسته به ارمنستان اعالم کرده که 
با کشته شدن ۵۴ سرباز دیگر آنها، 
تعداد تلفات در مجموع به ۱۵۸ تن 

رسیده است. 
این آماری است که تاکنون طی 
یک دهه گذشــته بی ســابقه بوده 
و از سوی دیگر نشــان می دهد که 
حجم تبادل آتش میــان دو طرف 
بسیار زیادتر از آن است که بتوانیم 
فکرش را بکنیم. مقامات جمهوری 
آذربایجان هم گفته اند که نیروهای 
ارمنستان از شهر »گوریس« اقدام 
به گلوله بــاران کرده اند و همچنین 
گفته اند که اگر ارمنستان آتشباری 
خــود را متوقــف نکند، دســت به 
تالفی خواهد زد. همچنین گزارش 

شــده اســت نیروهای آذربایجان 
حملــه ای را علیه »اســتپاناکرت« 
مرکز قره باغ ترتیب داده اند. وزارت 
دفاع ارمنســتان با اعالم این خبر به 
نوع حمله و اینکــه دقیقاً چه مکانی 
هدف قرار گرفته، اشــاره ای نکرده 
است. این اظهارنظرها و خط و نشان 
کشــیدن ها در حالی انجام می شود 
که بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که جنگ در قره باغ، بزرگترین هدیة 
به تاجران سالح و مافیای تسلیحات 

ترکیه، روسیه و اسرائیل بود. 
دلیل ایــن موضوع هــم کاماًل 
مشــخص اســت؛ تاکنون چنین 
درگیری آن هم با این حجم آتش در 
منطقه قره باغ سابقه نداشته است و 
حاال که کار به اینجا کشیده، طرفی 
پیروز میدان خواهد بود که بیشترین 
و مدرنتریــن تســلیحات نظامی را 
در اختیار داشته باشد؛ چراکه »در 
جنگ، بر سر ضرباتی که قرار است 

فرود بیاید، توافق نمی کنند«! 
در این راستا وبسایت آکسیوس با 
انتشار گزارشی درباره تسلیحاتی که 
در جنگ قره باغ مورد استفاده قرار 
می گیرد نوشته اســت که حکمت 
حاجی اف، مشــاور امور بین المللی 
الهــام علــی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجان با تائید اســتفاده ارتش 
این کشــور از پهپادهای انتحاری 

هاروپ اعالم کرده که مهندســان 
اسرائیلی باید برای چنین تولیدی به 
خود افتخار کنند. شاید این سخنان 
وی برای بســیاری از مخاطبان ما 
موجب تعجب باشد اما باید متوجه 
باشید که حدود ۶۰ درصد تسلیحات 
ارتش آذربایجان محصول اسرائیل 
اســت و در مقابل، آذربایجان سهم 
بزرگــی در تامین نفت اســرائیل 
دارد. در روزهای گذشــته انتشــار 
تصاویر انهــدام ادوات جنگی ارتش 
ارمنســتان و کشتار ســربازان این 
کشور با اســتفاده از پهپاد، عماًل به 
یکی از ابزار تبلیغات سیاسی- نظامی 
جمهوری آذربایجان تبدیل شــده 
است تا به ایروان بفهمانند که باید از 

منطقه قره باغ خارج شوند. 
در این میان روزهای گذشــته و 
همزمان بــا دور اخیر درگیری های 
نظامی در قره باغ اخبار متعددی از 
افزایش بی ســابقه پروازهای باری 
از فرودگاه های نظامی اســرائیل به 
آذربایجان منتشر شــده است که 
مشاور امور بین المللی الهام علی اف، 
با وجود تالش برای پاســخ ندادن 
به پرســش ها در این خصوص گفته 
است که »شاید محموله هواپیماها 
میوه و سبزی باشد، به هر حال این 
پروازهــا در چارچــوب روابط بلند 
مدت دو طرف انجام می شوند!« در 

مقابل اســرائیل هم با وجود روابط 
بســیار نزدیک نظامی، اقتصادی و 
دیپلماتیک با آذربایجان هرگز درباره 
جنگ اخیر در منطقه قره باغ موضعی 
اتخاذ نکرده اســت اما کارشناساِن 
آذربایجان ســعی دارند این انفعال 
سیاسی را کاماًل طبیعی و بخشی از 

راهبرد دو طرف اعالم کنند.
 با وجود حمایت های اسرائیل از 
آذربایجان این رونــد اما یک بازیگر 
دیگر به غیــر از الهامباکو و تل آویو 
هم دارد؛ او رجب طیــب اردوغان، 
رئیــس جمهوری ترکیه اســت اما 
سوال اینجاست که او چرا و چگونه 
از باکو حمایت می کند و در این راه از 

چه ابزارهایی بهره برداری می کند؟
قمار خطرناک در قفقاز!

چند روز پیش سه کشور روسیه، 
آمریکا و فرانســه موضع جمهوری  

آذربایجان در مورد حمله به قره باغ 
را به چالش کشیدند. 

بــه عنوان مثــال دفتــر رئیس 
جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه ای 
اعــالم کــرد، در تمــاس تلفنی با 
نخســت وزیر ارمنســتان و رئیس 
جمهوری آذربایجان درباره اوضاع 
پیش آمده در قره باغ، روش جدیدی 
را برای از ســرگیری گفت وگوها در 
چارچوب گروه مینســک پیشنهاد 
کرده اســت. هنوز چند ســاعتی 
از اظهــارات او نگذشــته بــود که 
رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی 
خود در پارلمان این کشــور پس از 
بیانیه مشــترک آمریکا، روســیه و 
فرانسه درباره مســاله قره باغ اعالم 
کرد که مخالف دخالت این کشورها 

در این پرونده است. 
اردوغــان صاحتاً و بــه صورت 
مســتقیم اعالم کرد که بــا توجه 
به بی اعتنایــی آمریکا، روســیه و 
فرانسه به این مســاله در ۳۰ سال 
گذشته، دخالت آنها غیرقابل قبول 
است و این سه کشــور حق ندارند 
در مورد آتش بــس در منطقه مورد 
مناقشه قره باغ دخالت کنند. سخنان 
اردوغان به اینجا هم ختم نشد بلکه 
او باز هم بــر مواضعش پافشــاری 
کرد. او عصر جمعه طی سخنانی در 
مراســم افتتاحیه بیمارستان شهر 
قونیه، بــر ادامه مبــارزه جمهوری 
آذربایجان تا آزادسازی کامل قره باغ 
از اشغال ارمنستان تاکید کرد و علناً 
به تمــام طرف های ذینفــع در این 
پرونده فهماند کــه دخالت آنها در 
این موضوع کاماًل بی جا است و آنکارا 
سرتاپا به دنبال حمایت از باکو علیه 

ارمنستان است. 
شــکی وجود ندارد که تشــدید 
تنش میان ترکیه و کشورهای غربی 
و هچنیــن مواضعش علیه مســکو 
می تواند روابط این کشــور با اعضا 
ناتو و همچنین روسیه را با مشکالتی 
روبرو کند اما مســاله اینجاست که 
اخبار متعددی وجود دارد که نشان 
می دهد ترکیه اقدام به انتقال طیف 
عظیمی از تروریست های مستقر در 
سوریه به آذربایجان و قفقاز شمالی 

کرده است. 
گفته شــده که حــدود ۱۵۰۰ 
تا ۳۰۰۰ نفر از تیپ  ســلطان مراد 

)متعلق بــه جبهه  النصره/ شــاخه 
القاعــده در ســوریه( و حتــی 
داعشــی های مســتقر در اردوگاه 
اورفای ترکیه به قفقاز و آذربایجان 
منتقل شده اند که این می تواند یک 
تهدید بالقوه برای کشورهای منطقه 

و خصوصاً ایران باشد. 
به عنوان مثال احمد المسماری، 
ســخنگوی ارتش ملی لیبی اعالم 
کرده کــه تروریســت های تحت 
حمایت ترکیه در طول هفته گذشته 
با پروازهــای شــرکت هواپیمایی 
ترکیــش ایرالیــن بــه جمهوری 
آذربایجان منتقل شده اند. اگر این 
اخبار صحت داشــته باشــد و این 
جماعت درشمال رودارس مستقر 
شــده باشــند، بدون تردید خطر 
جدی و آنی برای مصالــح و منافع 
ملی ایران و بســیاری از کشورهای 
منطقه خصوصاً روســیه به  شــمار 
می رود؛ این طیف حدود هشت سال 
است که در ســوریه حضور دارند و 
وحشــیانه ترین جنایت های خود 
را در طــول این ســال ها به صورت 
رسمی، عملیاتی کرده اند و می تواند 
باعث تحریک مجــدد امارت قفقاز 
)داعشــی ها و اعضــای القاعده در 
چچن( شــوند. از ســوی دیگر باید 
توجه داشت که این مدل از حمایت 
ترکیه برای بازپس گیــری قره باغ، 
اگر وارد بن بست شــود می تواند به 
ســقوط الهام علی اف در باکو منجر 
شود؛ چراکه همچنان تعداد سربازان 
کشته شده از ســمت باکو مشخص 
نیســت و اگر علی اف بــا این همه 
هزینه نتواند قره بــاغ را پس بگیرد، 
بحران داخلی او را محاصره می کند 
 کــه می توانــد وی را بــه از قدرت 

ساقط کند. 

ادامه حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان و تبعات آن برای منطقه؛

تحریک بنیادگرایی در قفقاز شمالی
گفت می شود حدود سه 

 هزار نفر از تیپ  سلطان مراد 
)متعلق به جبهه  النصره/ 
شاخه القاعده در سوریه( 

به قفقاز و آذربایجان منتقل 
شده اند که این می تواند 

یک تهدید بالقوه برای 
کشورهای منطقه و خصوصًا 

ایران باشد

حمایت ترکیه برای 
بازپس گیری قره باغ، اگر 

وارد بن بست شود می تواند 
به سقوط الهام علی اف در 

باکو منجر شود؛ چراکه 
همچنان تعداد سربازان 
کشته شده از سمت باکو 

مشخص نیست

سخنگوی حاکم والیت ننگرهار افغانستان از  کشته و زخمی شدن بیش از ۴۰ تن در پی انفجار انتحاری در این منطقه 
خبر داد. به گزارش سایت النشره، ســخنگوی حاکم ایالت ننگرهار افغانستان روز گذشته )شنبه( اعالم کرد که دست کم 
۱۳ تن در اثر انفجار یک خودرو در نزدیکی ســاختمان حاکم این ایالت در منطقه »غنی خیل« در جریان تالش چند فرد 
مسلح برای ورود به این ساختمان کشته شدند. وی افزود: در پی این انفجار بیش از ۳۰ 
تن نیز مجروح شدند. ســخنگوی حاکم ایالت ننگرهار در ادامه تصریح کرد: نیروهای 
امنیتی تعدادی از افراد مسلح را که قصد ورود به ساختمان مذکور را داشتند، به قتل 
رساندند. در همین راستا، عبید اهلل شــنواریک، عضو شورای محلی ننگرهار گفت که 
دست کم هشت تن از کشته ها غیرنظامی هستند. هنوز هیچ گروهی در افغانستان این 

حمله را به عهده نگرفته اند. 

یک رسانه انگلیسی از ورود صدها سرباز ســودانی به یمن از طریق عربستان پرده برداشت. میدل ایست آی انگلیس به 
نقل از منابع ویژه عربستانی فاش کرد که که ۱۰۱۸ افسر و سرباز سودانی ۲۲ سپتامبر به وسیله کشتی وارد عربستان شدند. 
طبق گفته یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، این نیروها پس از ورود به عربستان جمعه از طریق گذرگاه های 
شهر جیزان )جازان( وارد یمن شــدند. این نیروها درحالی به یمن اعزام شده اند که 
خارطوم ژانویه گذشته متعهد شده بود که حضور نظامی خود در یمن را کاهش دهد. 
سخنگوی رسمی نیروهای واکنش سریع سودان ماه ژانویه در مصاحبه با خبرگزاری 
آناتولی گفت که مقامات این کشور تصمیم گرفته اند حضور نظامیان سودانی در یمن 
را به طور چشــم گیری کاهش دهند. وی گفت که قرار است تعداد این نیروها از  پنج 

هزار تن به ۶۵۷ نفر برسد.

ورود صدها سرباز سودانی به یمن از طریق عربستانبیش از ۴۰ کشته و زخمی در پی انفجار انتحاری در ننگرهار افغانستان

ایاالت متحده هشت مقام بالروســی را به اتهام دست 
داشتن در پیروزی مناقشه برانگیز الکساندر لوکاشنکو در 
انتخاباتی که آلوده به تقلب توصیف می شــود یا سرکوب 
خشــونت بار معترضان تحریم کرد. به گزارش رویترز، این 
اقدام پس از آن انجام می شود که اتحادیه اروپا از تحریم ۴۰ تن 
از جمله وزیر کشور و رئیس کمیسیون انتخاباتی بالروس خبر 
داد. این تصمیم حاصل مذاکراتی در ساعات اولیه روز جمعه 
بوده است. در همین حال دولت لوکاشنکو، رئیس جمهوری 
بالروس تحریم های تالفی جویانه علیه یک سری از مقام هایی 
که نامشان منتشر نشده اعالم کرد، سفیرش را از لهستان و 
لیتوانی فراخواند و از این دو کشور خواست تا تعداد کارکنان 
دیپلماتیک خودشان را در مینسک کاهش دهند. استیون 
منوچن، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای گفت: ایاالت 
متحده و شــرکای بین المللی ما در وارد آوردن فشار به آن 
کسانی که طی ســال ها دموکراســی بالروس را تضعیف 

کرده اند، متحد هستند. تحریم های آمریکا همچنین یوری 
کارائف، وزیر کشور بالروس و معاونش را شامل می شود. این 
تحریم شدگان با توقیف دارایی مواجه هستند و آمریکایی ها 
حق داد و ســتد با آنها را ندارند. در همین حال لوکاشنکو و 
والدیمیر پوتین، جمعه تلفنــی گفت وگو کردند و به گفته 
کرملین، طرفین ابراز امیدواری کردند که »مشــکالت به 

زودی حل و فصل شوند«.

معاون رئیس شورای حاکمیتی ســودان اعالم کرد، 
آمریکا شرط گذاشته اســت که در صورت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی نام سودان را از لیست کشورهای 
حامی تروریســم حذف می کند. به گزارش روسیا الیوم، 
محمد حمدان دقلو معروف بــه حمیدتی، معاون رئیس 
شورای حاکمیتی سودان در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
»النیل األرزق« خاطرنشــان کرد: وعده هایی را از سوی 
دونالد بوث، فرســتاده آمریکا به خارطــوم در خصوص 
حذف نام ســودان در نزدیک ترین زمان ممکن دریافت 
کرده ایم. وی در ادامه افزود: ما در مسیر برقراری روابط با 
دولت اسرائیل قدم برمی داریم. از هیچکس نمی ترسیم. 
ما به اسرائیل نیاز داریم. حمیدتی همچنین مدعی شد: 
اگر عمر البشیر، رئیس جمهور برکنار شده سودان تغییر 
نمی کرد خود وی برای عادی سازی روابط با اسرائیل تالش 
می کرد و او به من اطالع داده بود که سودان با اسرائیل صلح 

خواهد کرد. وی تاکید کرد: مسأله فلسطین مهم است و 
در خصوص این مســأله عواطف و احساساتی وجود دارد 
اما حد و مرزی بین سودان و دولت اسرائیل وجود ندارد و 
منفعت سودان مهمتر است و ما از محاصره خسته شده ایم. 
حمیدتی در توییتر نوشت: روز جمعه در پایتخت سودان 
جنوبی با فرستاده آمریکا دیدار و در خصوص توافق صلح 

رایزنی کردم.

اعمال تحریم های آمریکا علیه بالروسسودان: بدون واهمه، با اسرائیل روابط برقرار می کنیم
خبرخبر


