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جنجال سفارتخانه ۴۲هکتاری
صابرگل عنبری -حمالت به اماکن دیپلماتیک
و پایگاهها و نیروهای آمریکا از چند روز قبل از سفر
مصطفی الکاظمی به واشنگتن به شکل قابل
توجهی افزایش یافته و در روزهای اخیر هم شدت
خاصی پیدا کرده است .در واکنش به این حمالت،
به تازگی وزیــر امــور خارجه آمریکا تهدید کرده
است که در صورت تــداوم آنها کشورش سفارت
خود را خواهد بست .سفارتخانه ای با  ۴۲۰هزار
متر مربع که بزرگ ترین مکان دیپلماتیک جهان
محسوبمیشود.امااینسخنانمایکپمپئومورد
مخالفانحضورآمریکادرعراققرارگرفته
استقبال
ِ
و برخی میگویند چه بهتر از این که این سفارتخانه
تعطیل شود .هرچند به نظرمی رسد مسئله جای
تامل و دوراندیشی دارد و این که تصور شود بستن
سفارت آمریکا در عراق به معنای پایان حضور این
کشور و قطع رابطه آن با بغداد باشد ،بیشتر نوعی
خیالپردازی است تا واقعیتنگری .آمریکا که
سیاست فشار حداکثری را برای مقابله با سیاست
منطقهای ایران و تضعیف نقش و نفوذ آن در پیش
گرفتهاستبهاینسادگیعراقراکهمهمترینتیول
آن در خاورمیانه برای مهار ایران و در آینده ترکیه و
برایبرقرارینظمنوینخوددرمنطقهاست،واگذار
نمیکند و از دست نمیدهد.گمان بر این است که
اگر آمریکا تهدید خود برای بستن سفارت را عملی
کند،ایناقدامرامیتوانسرآغازاجرایطرحنظامی
این کشور در عراق علیه نیروهای الحشد الشعبی
و طرفداران جمهوری اسالمی قلمداد کرد .از این
رو ،این احتمال وجود دارد که به حمله گسترده
به پایگاههای این سازمان و ترور رهبران و فعاالن
آن اقدام کند.از دیگر سو به نظر میرسد که دولت
آمریکا و شخص ترامپ در این موسم انتخاباتی
بیرغبت نباشد تا نزاع با ایران را بیش از هر زمانی
امنیتیکند.
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آتش ناگورنو-قره باغ و هیزمی که کشورهای خارجی در آن می ریزند

هزارتویبحراندرقرهباغ

خادم-شعله های آتش جنگ در قره باغ در حال
زبانه کشیدن است.سربازان ارتش آذربایجان و
ارمنستان به همراه نیروهای داوطلب ،در حالی
به منطقه مــورد مناقشه قرهباغ-ناگورنو اعزام
میشوند که تعداد قابل توجهی از آن ها هنگام
نبرد خونین سه دهه پیش هنوز به دنیا نیامده
بودند.آتشنبردجدیددرحالیزبانهمیکشدکه
دوکشورهمدیگررابهبرافروزیاینآتشمتهممی
کنند .ارمنستانوآذربایجان،ازسالهاپیشبرسر
منطقهقرهباغکوهستانیباهماختالفدارند.این
منطقه با اکثریت ارمنی بهطور رسمی بخشی از
خاک جمهوری آذربایجان است اما از زمان پایان

جنگ در سال  ۱۹۹۴در کنترل ارمنستان قرار
دارد .الهام علیاف ،رئیسجمهور آذربایجان
اعالمکرده«:اجازهپایمالشدنخونشهدایمان
را نخواهیم داد .خودروهای نظامی متعلق به
ارتش ارمنستان را منهدم کردیم .ما از خاک خود
دفاعمیکنیموقرهباغمتعلقبهآذربایجاناست».
رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه نیز با
موضع گیری در خصوص درگیریهای جدید
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت:
«ترکیه به ایستادن در کنار بــرادران آذربایجانی
با تمام امکانات خــود ادام ــه مـیدهــد .فقط با
عقبنشینی فوری ارمنستان از مناطق اشغال

شده آذربایجان است که منطقه روی صلح و ثبات
را خواهد دید ».این سخنان در حالی بود که سفیر
ارمنستاندرروسیهدیروز(دوشنبه)گفت،ترکیه
حدود چهار هزار نیرو از شمال سوریه برای جنگ
در منطقه به آذربایجان فرستاده است .وزارت
خارجه ارمنستان در بیانیهای گفت :کارشناسان
نظامی ترکیه «دوشــادوش» نیروهای جمهوری
آذربایجان میجنگند و «از سالحهای ترکیه ،از
جملههواپیماهایبدونسرنشینوهواپیماهای
جنگینیزاستفادهمیکنند».جمهوریآذربایجان
امااینادعاهاراردکردهاست.بهگزارشالجزیره
حکمتقاضیاف،یکیازدستیارانالهامعلیاف
رئیسجمهوریآذربایجانگفتهاست«:اینشایعه
یک تحریک دیگر از سوی طرف ارمنی و مزخرف
محض اســت ».آذربایجان در سالهای اخیر به
لطفدرآمدنفتارتشخودراتقویتکردهوتحت
حمایت ترکیه قرار دارد .در مقابل ،ارمنستان که
کشوری کم درآمدتر است عضو یک پیمان امنیت
منطقهایموسومبه«سازمانپیمانامنیتجمعی»
است که رهبری آن را مسکو برعهده دارد .روسیه
داراییکپایگاهنظامیدرخاکارمنستاناست.
مسکو به هر دو کشور اسلحه میفروشد و در عین
حال نقش میانجی را بازی میکند .درگیری ها
در حالی ادامــه دارد که وزارت دفاع ارمنستان
اعالمکردهازآغازدرگیریباجمهوریآذربایجان
در منطقه «قره باغ کوهستانی» ۳۰ ،سرباز این
کشورکشتهونزدیکبه 200تنزخمیشدهاند.

در مقابل  ،وزارت دفاع آذربایجان از کشته شدن
شش نیروی خود و زخمی شدن ۲۶تن خبر داده
است .به گزارش خبرگزاری اینترفاکس ارتش
آذربایجان دیروز چندین بخش از ارتفاعات مهم و
استراتژیکرادرنزدیکیروستایتالیشدرقرهباغ
پس گرفته اســت .درگیری های نظامی فعلی،
ناتوانی کامل گروه میانجی «مینسک» سازمان
امنیتوهمکاریاروپاکهآمریکا،فرانسهوروسیه
از سال  ۱۹۹۷میالدی ریاست مشترک آن را بر
عهده دارند ،به اثبات رسانده است .اکنون برخی
از کارشناسان بر ضرورت حضور فعال کشورهای
منطقه در این روند تاکید دارند.اما عالوه بر این
مسئله ،مقامات سیاسی دو کشور ارمنستان و
آذربایجان از بحران در قرهباغ به عنوان عاملی
برایکسبمشروعیتبرایخودبهرهمیگیرند.
از یک سو ،رهبران سیاسی دو طرف از بحران
قرهباغ به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن
بر ناکامیهای خود در انتخابات بهره میگیرند
و از سوی دیگر ،بحران قرهباغ عاملی برای کسب
مشروعیت و محبوبیت بــرای سیاستمداران
اســت .مناقشه میان جمهوری آذربــایــجــان و
ارمنستان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی در
سال  ۱۹۸۸میالدی آغاز شد و در سال ۱۹۹۲
به درگیری نظامی کشید ،در نتیجه این مناقشه
منطقه قره باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان
و هفت شهرستان همجوار آن تحت نفوذ و کنترل
نیروهای ارمنستان درآمد.

بمبخبری در روزهایحساسانتخاباتی
نیویورکتایمز:ترامپدرسال 2016فقط 750دالرمالیاتبردرآمدپرداختکردهاست!

در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا،
بار دیگر پرونده مالیاتی ترامپ در رسانههای
آمریکا جنجالی شده است .رسانههای آمریکا
اعالم کردهاند که ترامپ در سال  ،۲۰۱۶سال
پیروزی در انتخابات ،تنها  ۷۵۰دالر مالیات
پرداخته است.این افشاگری بــزرگ چنان چه
محرز شود  .۱:یا ممکن است به عنوان فرار مالی
،موجبشرمساریبزرگویدرآستانهانتخابات
و تعقیب قضایی او شود  .۲.یا در صورت ادعای
او به زیان دهی  ،تصویر او را به عنوان یک سرمایه
گذار موفق که ستون تبلیغات اوست  ،فرو خواهد
ریخت .موضوعپروندههایمالیاتیدونالدترامپ
سالهاستکهموردمشاجرهاست.رئیسجمهور
آمریکا بارها اعالم کرده است که اسناد و مدارک

مالیاتیخودرامنتشرمیکند،اماتاکنونازانجام
آنسرباززدهاست.اکنون"نیویورکتایمز"اعالم
کرده است که به بخشی از این اسناد دست یافته
است،اسنادیکهمربوطبهسالهایپسازسال
 ۲۰۰۰میشوند .بر اساس گزارش "نیویورک
تایمز" ،دونالد ترامپ برای یک دهه هیچ مالیاتی
نپرداختهاست.افزونبرآن،مبلغمالیاتپرداخت
شده از سوی ترامپ در دیگر سالها بسیار نازل
گــزارش شده است .درواقــع ترامپ با طرح این
موضوع که زیان او از فعالیتهای اقتصادیاش
بیشازدرآمدشبوده،موفقشدهاستازپرداخت
مالیاتشانهخالیکند.بااینحالدونالدترامپ
در کنفرانس خبری گزارش منتشر شده از سوی
"نیویورک تایمز" را دروغ خواند و تکذیب کرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

رئیس جمهور آمریکا همچنین از نحوه رفتار
اداره مالیات با شخص خود انتقاد کرده و گفته
که این اداره تا کنون رفتار بسیار بدی با او داشته
اســت .رسم بر این است که نامزدان انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ،پروندههای مالیاتی
خودرامنتشرکنند.ایندرحالیاستکهترامپ
تا کنون از انتشار پروندهها و اسناد مالیاتی خود
اجتناب ورزیــده اســت .او در کــارزار انتخاباتی
سال  ۲۰۱۶بارها از انتشار اطالعات مالیاتی
خود سخن گفته بود ،سخنی که هیچ اقدامی را

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

در پی نداشت .اکنون نیز در واکنش به گزارش
"نیویورک تایمز" ترامپ اعــام کــرده است که
ب ـهزودی اسناد مالیاتی خود را منتشر خواهد
کرد .این در حالی است که او زمان مشخصی
بــرای انجام این کار تعیین نکرده اســت .سال
گذشته ،مجلس نمایندگان آمریکا ،بارها از
ترامپ درخواست کرده بودند که اسناد و مدارک
ناظر بر پرداختهای مالیاتی خود را در اختیار
کنگره قرار دهد .ترامپ اما علیه این درخواست
شکایت کرده و از اجرای آن سر باز زده است.
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"المرصد السوری المعارض" مهم ترین منبع
خبری مخالفان نظام سوريه با انتشار این تصویر
اعالم کرده که اولین گروه 300نفره از مسلحين
تروریست تکفیری سوری توسط ترکیه از شمال
سوریه به جمهوری آذربایجان منتقل شده اند تا
در قبال حقوق ماهیانه  2000دالر ،در جنگ
منطقه قره باغ مشارکت کنند.

توئیت روز

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توئیتری و
درادامهاقداماتخصمانهواشنگتنعلیهپکنمدعی
شد :حزب کمونیست چین می دانست که ویروس
کروناچقدرزهرآگیناست.وزیرخارجهآمریکابرای
توجیه بیکفایتی کاخسفید در مبارزه با کرونا ادعا
کرد :آن ها (دولت چین) افشاکنندگان و روزنامه
نگارانی را که تالش می کردند زنگ هشدار را به
صدا درآورند ،ناپدید کردند .حزب کمونیست چین
مقصرهمهگیریجهانیاستکهبیشاز ۲۰۰هزار
آمریکاییوتقریبایکمیلیوننفردرسراسرجهانرا
بهکاممرگکشاندهاست!
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