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مناقشهقرهباغبینارمنستانوجمهوریآذربایجان
همچنان یکی از اختالفات ارضــی و مناقشات
سرزمینی و قومی طوالنی مدت در جهان است.
وضعیتشکنندهوبدونصلح-بدونجنگ،تهدیدی
جدیبرایثباتدرمنطقهقفقازجنوبیوفراترازآن
محسوبمیشود.دراینمیانباشیوعبیماریکرونا
نه تنها درگیریهای گاه و بیگاه و نقض آتش بس به
حداقلرسیدهبودبلکهضرورتهایکنترلبیماری
توسط دو کشور موجب شکل گیری دور جدیدی از
گفت و گوها و توافقاتی میان دو طرف درقالب گروه
میانجی مینسک شده بود اما به یکباره درگیری
نظامیمستقیمبیننیروهایارمنستانوجمهوری
آذربایجان در منطقه مرزی روی داد که حکایت از
تشدید دوباره درگیری ها در قفقاز داشت.تحلیل
راهبردیاینحرکتبرپایهدواصلمیتوانداستوار
باشد -۱:اوضاع داخلی کشور ارمنستان و آمادگی
مــردم بــرای ایجاد شــورش داخلی علیه مدیریت
نادرست مقامات این کشور در قبال ویروس کرونا و
ایجادوضعجدیدازسویدولتاینکشوربرایجلب
توجهبهجبههدیگر-۲ایندرگیرینیزمیتواندادامه
رقابتهایفزایندهترکیهوروسیهباشدو ازآنجایی
که آغاز کننده درگیری در خبرها طرف ارمنی اعالم
شده است ،میتواند با تحریک روسیه صورت گرفته
باشد.درگیریهاییکهالبتهبهنفعمنطقهنیست.

نمای روز

اولــیــن تصویر از داخــل نــاو یــو اس اس بونهوم
ریچاردکهدرحالکجشدناست.باگذشتدوروز
از آتشسوزی این ناو،آتش ،دکل جلوی کشتی را
ویرانوبهگفتهمقاماتنیرویدریاییآمریکا،درزیر
کشتیجهنمیایجادکردهکهحرارتآنبه۱۰۰۰
درجه فارنهایت (حدود  ۵۳۸درجه سانتی گراد)
میرسد .اداره کنترل آلودگی هوای شهرستان
سن دیه گو در جنوب غرب ایالت کالیفرنیا در
خصوص دود غلیظ برخاسته از کشتی که تا ۲۵
مایل آن طرفتر به مشام میرسد ،برای سالمتی
ساکنانمنطقههشدارداد.
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قرهباغ دوباره داغ

بحران باردیگر در اقمار شــوروی سابق زبانه
کشیده است چنان که منطقه قره باغ واقع در

مرز ارمنستان و آذربایجان ،بار دیگر شاهد تبادل
آتش بین دو کشور بــوده و هر یک از دو طرف،

دیگری را به اقدامات تحریکآمیز متهم کردهاند.
این منطقه شاهد نبرد نسبت ًا سنگین میان ارتش
ارمنستان و جمهوری آذربایجان بــود .در این
درگیری توپخانه ارتش ارمنستان نقاطی از خاک
جمهوری آذربایجان را هدف قرار داد که منجر
به کشته شدن دو نظامی ارشــد آذربایجانی-
سرلشکر «پوالد گاشیموف» و سرهنگ «ایلگار
میرزایف» -و زخمیشدن پنج نفر دیگر شد.
درپاسخ به ایــن حمالت ارتــش آذربایجان نیز
مواضع ارمنستان را در خط مــرزی زیــر آتش
گرفت.این دو کشور حتی قبل از کسب استقالل
از اتحاد جماهیر شوروی  ،در سال  ۱۹۸۸نیز
عرصهدرگیریبرسرقرهباغبودند وایندرگیری
ها با شدت کم و زیاد تا به امروز ادامه داشته است
اما چیزی که نبرد دیروز را از بقیه متمایز می کند
این است که نیروهای ارمنی این بار نه در خط

آتش قره باغ بلکه در یکی از شهرهای شمالی
جمهوری آذربایجان و نزدیک به گرجستان
شروع به حمله غافل گیرانه کردهاند که در نوع
خود بی سابقه است .درگیری میان باکو و ایروان
درباره منطقه قره باغ از فوریه  ۱۹۸۸و از زمانی
که منطقه قرهباغ جدایی خود را از آذربایجان
اعالم کرد ،آغاز شده است .طی درگیریهای
مسلحانه از سال  ۱۹۹۲تا  ،۱۹۹۴آذربایجان
کنترل منطقه قرهباغ و هفت منطقه اطراف آن
را از دست داد .در ماه می سال  ۱۹۹۴میالدی
میان دوطرف مناقشه ،رژیم آتش بس برقرار شد
ولی میانجیگری بین المللی از سوی سازمان
امنیت و همکاری اروپا (موسوم به مینسک) به
ریاست مشترک روسیه ،فرانسه و آمریکا برای
حل مسالمت آمیز این مناقشه تا به حال نتیجه
ای نداشته است.

دستورالکاظمیبرایتشکیل«شورایهماهنگیعراقوعربستان»

سعودیخواهانسرمایهگذاری درعراقاست؟
«مصطفی الــکــاظــمــی» هــمــزمــان بــا سفر
قریبالوقوعش به ریاض،دستور تشکیل
مجدد شورای هماهنگی عراق-عربستان را
صادر کرد .دفتر نخستوزیری عراق با صدور
بیانیه ای در این باره اعالم کرد که این شورا
به ریاست علی عبداالمیر عالوی وزیر دارایی
عراق تشکیل می شود .در این بیانیه آمده که
اعضای شورا را وزیران حمل و نقل ،برنامه
ریــزی ،نفت ،کــشــاورزی ،صنعت و معدن،
ورزش و جوانان و آموزش عالی و مطالعات
علمی تشکیل م ـیدهــنــد .ایــن رویـــداد،
میتواند بهانهای بــرای پرداختن به این
پرسش باشد که اساس ًا عربستان تا چه میزان
تمایل به سرمایهگذاری در عــراق و بهبود
وضعیت اقتصادی این کشور دارد؟عربستان
با وجود روابط نهچندان دوستانه با صدام،
یکی از ناراضیان حمله آمریکا به عــراق و
ســقــوط نــظــام ســیــاســی ایـــن کــشــور بــود.
قدر تگیری شیعیان در عــراق امــا نشان
داد که نارضایتی ریــاض ،چندان بیدلیل
نبوده است .روابط نامناسب دوطرف تا سال
 2016و افتتاح سفارت عربستان در بغداد
ادامه یافت.در سالهای اخیر و بهویژه پس از
تشکیل شورای هماهنگی عربستان و عراق
در سال  ،2017همواره اخباری از گسترش
روابط اقتصادی دو کشور و سرمایهگذاری
ســعــودی در پ ــروژهه ــای بــازســازی عــراق
منتشر ش ــده اســـت .ســرمــای ـهگــذاری در
یک میلیون هکتار زمینهای کشاورزی
و اجـــرای طــرح توسعه گــذرگــاه عــرعــر در
استان االنبار ،سرمایهگذاری در احداث
نیروگا ههای خورشیدی ،صـــادرات برق
بــا یکچهارم قیمت ایـــران ،اح ــداث شهر
ورزشـــی و ســرمــای ـهگــذاری  ۳۰میلیارد
دالری ،ازجمله طرحها و وعدههای ریاض
به بغداد بــوده است.به نوشته اندیشکده
تبیین،واقعیات میدانی اما با فهرست باال
فاصله دارد .تقریب ًا بهجز بازسازی گذرگاه
عرعر ،هیچیک از وعد ههای عربستان به
عراق به واقعیت نپیوسته و ریاض نیز چندان
تمایلی به پیگیری آنها نشان نداده است.

البته ناپایداری وضعیت سیاسی و امنیتی
در عراق و نفوذ ایران در این کشور ،موانعی
در مسیر نقشآفرینی عربستان بود هاند.
عربستان به دالیلی ازجمله مسائل هویتی
و مذهبی ،خواهان بهبود وضعیت اقتصادی
عراق و مشارکت فعال در طرحهای بازسازی
این کشور نیست و به همین دلیل ،ریاض
حداقل تا آینده میا نمدت توانایی رقابت
با نفوذ اقتصادی تهران و آنکارا در عراق را
ندارد .اولویت عربستان تاکنون نقشآفرینی
فرهنگی-اجتماعی در تحوالت عــراق و
همچنین ایــفــای نقش «سلبی» در قبال
حضور ایران در این کشور بوده است.با همه
این اوصــاف اما باید دید آیا نخستوزیری
الکاظمی و حمایت واشنگتن از وی ،ریاض
را بــرای نزدیکی بیشتر به بــغــداد ،مجاب
میکند؟

چینتولیدانبوهجنگندهنسلپنجمرادارگریزراآغازکرد

غرش«اژدهای زرد» درآسمان
چینتولیدجنگندهرادارگریز«جی ۲۰بی»راکهاز
نوعنسلپنجمجنگندههامحسوبمیشود،پس
ازبرطرفکردنهمهمشکالتونقایصآغازکرده
است.اگرچه این جنگنده هنوز دارای موتورهای
ساخت روسیه است اما نوع کامال چینی آن تا
یکی دو سال دیگر ساخته خواهد شد.به نوشته
روزنامه«ساوتچاینامورنینگپست»،اینجنگنده
رادارگریز کهدرمراسمیباحضور «جانگیوشیا»
معاون فرمانده کل قوای چین رسما وارد مرحله
تولید انبوه شد ،دارای تجهیزات کنترلی بسیار
پیشرفته است و یکی از مهم ترین دستاوردهای
نظامی سال های اخیر چین محسوب می شود.
چین در سال  ۲۰۱۸میالدی جنگنده «جی ۱۰
سی» خود را که مجهز به موتورهای دبلیو اس
 ۱۰تایهانگ است ،در نمایشگاه هوایی جوهای
در جنوب این کشور به نمایش گذاشت که از

جمله هواپیماهای پیشرفته ایــن کشور است.
مهندسانهوانوردیچیندرحالساختوتولید
هواپیماهای جی ۲۰با موتورهای مدل دبلیو اس
 ۱۵هستند اما هنوز به دالیل فنی از زمان بندی
تعیین شده عقب تر هستند به همین دلیل پیش
بینی شده است که نوع کامال چینی با موتورهای
ساخت داخل تا دو سال دیگر تولید شود.پیش از
این هدف چین این بود که تا پایان سال ۲۰۱۹
بتواند  ۵۰فروند از این جنگنده رادارگریز تولید
کند اما چون مهندسان در زمینه ساخت موتور با
مشکالتیروبهروشدند،اینبرنامهبهزمانیدیرتر
موکول شده است.آمریکا در سال ۲۰۱۷تصمیم
گرفت بیش از  ۱۰۰فروند جنگنده رادارگریز
اف  ۳۵را در اختیار ژاپن و کره جنوبی قرار دهد،
همان سال چین از به کارگیری اولین جنگنده
جی ۲۰خبرداد.
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تیتر یک روزنامه فرانسویLA DEPECHE DU
"MIDIال دپش دو میدی":کووید ۱۹؛ماسک:
آمــاده باشیم""،در مقابل سهل انگاری فرانسوی
ها ،موضوع ماسک زدن اجباری در مکان های
سرپوشیدهمیتوانددرجلسهروزچهارشنبهشورای
دفاع مطرح شود""،تقریبا همه جای اروپا اپیدمی
عالیمهشدارمیدهدامادادگستریاسپانیاحکم
قرنطینه مجدد کاتالونیا را لغو کرد""،ژان فرانسوا
ماتئی رئیس آکادمی پزشکی فرانسه :بازگشت
ماسکتصمیمیضروریاست".

توییت روز

«محمدعبدالسالم»سخنگویانصارا...یمنبادرج
شعری از یک شاعر یمنی ،دولت سعودی و سلمان
را به انجام حمالت تالفیجویانه بیشتر تهدید
کرد:مرگ حق توست ای سلمان ،حق توست/
موشکها به سوی تو میآیند در حالی که قابل
رهگیرینیستند/درهرلحظهوهموارهبرایتوخبر
فوریمیآورند/کهموشکهاهمچونآتشفشان
از پایگاههای خود شلیک میشوند/خداوند قوی
و قاهر عادل همواره با ماست/تا دولت سعودی و
کسیراکهرهبریاشمیکند،بهشکستبکشاند.

