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تجمع هزاران عراقی در سالروز 
شهادت سرداران سلیمانی و المهندس

در پــی فراخــوان 
برای برگزاری تجمع در 
نخستین سالروز شهادت 
ســرداران مقاومــت در 
بغــداد، هــزاران تن از 
شهرهای مختلف عراق و پایتخت این کشور راهی 
میدان تحریر در مرکز بغداد شــده اند. به گزارش 
سومریه نیوز، از صبح روز گذشته )یکشنبه( هزاران 
نفر برای بزرگداشت اولین سالگرد ترور سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی فرمانده ســپاه قدس و ابومهدی 
المهندس، معاون رئیس حشد الشعبی به میدان 
تحریر در مرکز بغداد آمدند. در ســه روز گذشــته 
گروه هایی از حشد الشعبی با صدور بیانیه هایی برای 
برگزاری این تجمع فراخوان داده بودند. گروه های 
حشد الشعبی همچنین تاکید کردند که قصد ورود 
به منطقه ســبز بغداد یا حرکت به سوی سفارت 
آمریکا را ندارند. گرچه فرماندهان حشد الشعبی بر 
عدم تصمیم برای حرکت به سوی سفارت آمریکا 
خبر داده اند اما نهادهای امنیتی نگرانند که جمعیت 
خشمگین به سوی سفارت واشنگتن یا ورودی های 
منطقه سبز  بغداد حرکت کنند. شنبه شب نیز مردم 
عراق در محل ترور شهدای مقاومت در جاده فرودگاه 
بغداد تجمع کردند. در همین راستا مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق نسبت به در اختیار داشتن 
سالح خارج از چارچوب قانون و دولت و هدف قرار 
دادن مراکز دیپلماتیک در کشورش هشدار داد و 

خواهان خودداری از هرگونه اقدام تنش آمیز شد.
    

تظاهرات لبنانی ها با محوریت 
بهبود شرایط اقتصادی 

شــهروندان لبنانی 
در طرابلــس و بیروت، 
تظاهراتی را در اعتراض به 
وخامت اوضاع اقتصادی 
برگزار کردند و خواستار 
تکمیل روند تحقیقات در خصوص پرونده انفجار 
بندر بیروت در چهارم اوت شدند. به گزارش آناتولی، 
معترضان لبنانــی در اعتراض بــه وخامت اوضاع 
اقتصادی مسیر اصلی در شهر طرابلس واقع در شمال 
این کشور را بســتند و در همین حال، شهروندان 
لبنانی در بیروت با برپایی راهپیمایی ای خواستار 
تکمیل روند تحقیقات در خصوص پرونده انفجار 
مهیب بندر بیروت در چهارم اوت گذشــته شدند. 
تعدادی از شهروندان لبنانی پس از قطع مسیر در 
بحبوحه استقرار نیروهای ارتش در اطراف این مکان، 
در میدان »عبدالحمید کرامی« واقع در طرابلس 
تجمع کردند. سیف الدین الحسامی، یکی از فعاالن 
در جریان سخنرانی خود در مقابل تظاهرکنندگان 
خاطرنشان کرد: قدرت فاســد، ما را از حقوق خود 
محروم کرد. در همین راستا، ابوعمر فشیش، یکی 
دیگر از تظاهرکنندگان گفت: انقالب هنوز در رگهای 
ما جریان دارد و تا زمانی که خواسته های ما برآورده 
نشود، ما ساکت نخواهیم شد. لبنان در اکتبر ۲۰۱۹ 
شاهد اعتراضات مردمی بی ســابقه ای بود و از آن 
زمان همواره گاهی اوقات شــاهد اعتراضات است. 
این بحران اقتصادی بعد از پایــان جنگ  داخلی، 
سهمگین ترین چالش برای بیروت به شمار می رود.

    
احتمال سقوط جانسون و حزبش 

در انتخابات آینده انگلیس
یک نظرسنجی نشان 
داده نخست وزیر انگلیس 
در انتخابات سراســری 
بعدی که تا ســال ۲۰۲۴ 
برگزار نمی شود، کرسی 
خود و همچنین اکثریت حزبش را از دست می دهد. 
به گزارش رویترز، این نظرسنجی اولین مطالعه دقیق 
درخصوص آرای عمومی نسبت به مدیریت بوریس 
جانسون، نخســت وزیر انگلیس بر مذاکرات اخیراً 
به نتیجه رســیده بریگزیت و همچنین همه گیری 
کووید ۱۹ پس از آن که او برنامه اجازه به خانواده ها 
برای دیدار در کریســمس در بخش هایی از جنوب 
انگلیس را با هدف مبارزه با شــیوع این ویروس لغو 
کرد، محسوب می شــود. در این نظرسنجی برگزار 
شــده به صورت حوزه به حوزه طی یک دوره چهار 
هفته ای در ماه دسامبر که از سوی شرکت پژوهشی 
Focaldata انجام و در نشریه ساندی تایمز منتشر 
شد، بیش از ۲۲۰۰۰ نفر مورد پرسش قرار گرفتند. 
این نظرسنجی نشان داد که محافظه کاران حاکم در 
انگلیس در انتخابات سراسری بعدی ۸۱ کرسی خود 
را از دست خواهند داد و اکثریتی که آنها با ۸۰ کرسی 
داشتند از دســت خواهد رفت. آنها در این وضعیت 
۲۸۴ کرسی خواهند داشت در حالی که حزب مخالف 
کارگر بر اساس این نظرسنجی ۲۸۲ کرسی کسب 
خواهد کرد. از سوی دیگر احتمال کسب ۵۷ کرسی 

از ۵۹ کرسی توسط حزب اسکاتلند وجود دارد. 
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فرشاد گلزاری

 شاید بارها و بارها طی سال های اخیر 
شنیده باشید که بسیاری از تحلیلگران، 
کارشناسان، مقامات و صاحب منصبان 
کشورها )از جمله کشــور خودمان(، 
اعالم کرده اند کــه فعالیت فالن گروه 
تروریستی در یک جغرافیای مشخص 
به پایان رسیده است. به عنوان مثال بعد 
از آنکه سازمان تروریستی القاعده ظرف 
کمتر از یکســاعت به نماد اقتصاِد آزاِد 
ایاالت متحده  یا همان برج های مرکز 
تجارت جهانی حمله کرد و دو هواپیمای 
مسافربری را به برج های دوقولوی منهتن 
کوبید و آمریکا به افغانســتان و عراق 
لشگرکشی کرد، کاخ سفید معتقد بود 
که تروریسم را ریشه کن کرده است. اگر 
به اسناد روزِ اجرای عملیاِت »سپتامبر 
ســیاه« رجوع کنیم و وارد کوهستان 
تورابورا، جایی که »اسامه بن الدن« در 
آن از طریق پیک های انســانی خود در 
سراسر افغانستان منتظر خبر نهایی بود، 
شویم، به خوبی می بینیم که او به نوعی 

یک شِر مهندسی شده را برپا کرد. 
بن الدن در جلســات خود با کادر 
مرکزی القاعده قبل از آنکه این عملیات 

انجام شــود از هواپیماهایــی که قرار 
است به برج ها برخورد کنند به عنوان 
»پرتابه های آتشین« نام برده بود. شاید 
عده ای بخندند اما به حق این عنوان تا 
به همین امروز، در فلســفه تروریسم و 
پژوهش های افراط گرایی معنی ثابتی 
داشته  است. شاید پرتابه های آتشین 
یا »ارابه های مرگ« مــا را صرفاً به یاد 
جان دادن هزاران شهروند آمریکایی در 
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میالدی باندازد اما با 
نگاهی به غرب و شرق ایران و همچنین 
قاره آفریقا به خوبی می بینیم که بن الدن 
بی راه نمی گفت! آتش همین پرتابه ها را 
امروز در قلب آفریقا و ساحل غربی این 
قارة به شدت فقیر اما با منابعی سرشار 

می توان رویت کرد. 
به عنوان  مثال روز گذشته )یکشنبه( 
خبرگزاری رویترز به نقــل از دو منبع 
در نیجر گزارش داد که دســتکم ۷۰ 
غیرنظامی در حمــالت همزمان به دو 
روستا توسط شبه نظامیان در نزدیکی 
منطقه مرزی با مالی کشــته شدند. بر 
اساس آنچه که وزیر کشور نیجر گفته 
است، این حمله روستاهای »چومبانگو« 
و »زارومداری« در نزدیکی مرز مشترک 
با مالی را هدف قرار داده است که حدود 
۴۹ غیرنظامی در روستای چومبانگو 
کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند و حدود ۳۰ 

غیرنظامی دیگر در روستای زارومدری 
کشته شدند. کشته شــدن این تعداد 
غیرنظامی آن هم ظرف مدت کمتر از 
۳ ساعت، شاید ما را یاد اقدامات داعش 
در سوریه و عراق بیندازد اما باید باور کرد 
که در قاره آفریقا، اقدامات تروریستی 
درون مایه و دالیل کامــاًل متفاوتی با 

خاورمیانه دارد. 
این مســائل صرفاً به غرب یا مرکز 
آفریقا ختم نمی شــود بلکه ما شاهد 
گسترش تروریسم در جای جای آفریقا 
با مرام و مسلک های مختلف هستیم. 
۱۱ روز پیش )پنج شنبه چهارم دی ماه( 
مرکز فرماندهی نیروهــای آمریکا در 
آفریقا )آفکام( اعالم کرد یک مقر وابسته 
به گروه تروریســتی الشــباب )شاخه 
القاعده در ســومالی( در نزدیکی ساکو 
در کشور سومالی را هدف حمله هوایی 

قرار داده است. 
اینکه چند نفــر از عناصر این گروه 
تروریستی در حمله اخیر آمریکایی ها در 
سومالی کشته شده اند، مشخص نیست 
اما مســاله اصلی این است که چندی 
پیش »دونالد ترامپ« دســتور خروج  
تعدادی از نظامیان ایــاالت متحده از 
سومالی را صادر کرده بود و همین مساله 
موجی از خشــونت را مجدداً به پا کرد؛ 
تا جایی که اخیراً الشــباب به نیروهای 

دولتــی و نیروهای صلح بــان اتحادیه 
آفریقا در »موگادیشو« پایتخت سومالی 

حمله کرده  است. 
استمرار استعمار 

اگر به توافقنامه »سایکس - پیکو« 
که در سال ۱۹۱6 میالدی میان بریتانیا 
و فرانسه منعقد شد نگاهی گذرا بیندازیم 
می بینیم که بخش عمــده ای از قاره 
آفریقا متعلق به بریتانیا بوده و هســت 
که البته بخشــی دیگر )الجزایر، مالی، 
لیبی و...( هم به فرانسه اختصاص دارد. 
فرانســوی در اوایــل فروردین ۱۳۹۹ 
اعالم کردند که پاریس بــه همراه ۱۲ 
کشــور اروپایی و آفریقایی یک نیروی 

نظامی جدید برای مبارزه با گروه های 
تروریســتی در منطقه ساحل در غرب 
آفریقا به نام »تاکوبا« تشکیل داده اند. 
اعضای این نیروی مبارزه با تروریســم 
در آفریقا متشکل از فرانسه، جمهوری 
چک، دانمارک ، استونی، بلژیک، آلمان، 
مالی، هلند، نیجر، نروژ، پرتغال، سوئد 
و بریتانیاســت که وظیفــه دارند در 
کنار ارتش کشــورهای نیجر و مالی با 
گروه های تروریستی در منطقه ساحل 

بجنگند. 
با نگاهی به آرایِش کشورهای موجود 
در این جریان ضد تروریســم به خوبی 
می بینیم که »تاکوبا« یک جریان اروپایی 
در آفریقا به حساب می آید که در ظاهر به 
دنبال مبارزه با تروریسم است، اما اصل 
داستان این است که نیروی مذکور که 
در چارچوب یک واحد ضدتروریســم 
گســترده قابلیت تحلیل دارد، عماًل به 
دنبال حفظ امنیت برای کسب و کار و 
همچنین تامین امنیت سرمایه گذاری  
کشورهای خود در آفریقا هستند. برای 
مثال در مراکش و الجزایر، زبان فرانسوی 
یکی از زبان های محاوره ای به حساب 
می آید و اتفاقاً در هر دو کشــور جمعاً 
حدود ۱۲۰۰ شرکت فرانسوی مشغول 
به کار هستند که برای پاریس به عنوان 

شاهرگ اقتصادی به حساب می آیند. 
بر این اســاس حضور آمریکایی ها 
در آفریقا از یک سو و همچنین تشکیل 
ائتالف های منطقه ای در ایــن قاره با 
محوریت کشــورهای اروپایی از سوی 
دیگر به ما نشــان می دهد که مســاله 
وجود تروریسم یک سناریوی پوششی 
برای حضور در این کشورها به حساب 
می آید. یکی از اتفاق هایی که در ســال 
۲۰۲۰ میالدی در آفریقا رخ داد، مرگ 
»عبدالمالک دروکدال«، رهبر شاخه 
سازمان القاعده در ســرزمین مغرب 
اسالمی و همچنین کشته شدن »باآگ 
موسی«، رهبر نظامی شاخه القاعده در 
شمال شرقی مالی در عملیات نظامی 

ارتش فرانسه بود. 
بدون تردید فرانسه این عملیات را 
با کمک اطالعاتی سازمان سیا و واحد 
اطالعات آفــکام )فرماندهی نیروهای 
آمریکا در آفریقا( انجام داده اســت اما 
باز هم به سوالی که در ابتدا مطرح شد 
برمی گردیم: آیا تروریســم تمام شد؟ 

پاسخ منفی است و برای اثبات آن باید 
به اتفاق های نیجریه طی هفته های اخیر 
نگاه کنیم. تروریست های بوکوحرام، در 
حمله ای در شمال شرقی نیجریه، ضمن 
به آتش کشیدن یک بیمارستان و یک 
کلیسا، کشیش آن را را ربودند و ۱۱ نفر 

دیگر را هم به قتل رساندند. 
کمی بعد و در واپســین روزهای 
سال ۲۰۲۰ میالدی، این جریان که 
تحت عنوان »والیــت غرب آفریقای 
دولت اسالمی« با داعش بیعت کرده 
است، بعد از کشته شــدن ۱۱۰ نفر 
در شمال شــرق نیجریه حدود ۳۴۰ 
دانش آموز یک مدرســه  در شــمال 
غرب این کشور را ربود. این جریان که 
عالوه بر نیجر و نیجریه در چاد و شمال 
کامرون حضور دارد، به نوعی در حال 
گســیل کرد نیروهای خود در مرکز 
آفریقا است. تا جایی که مرکز مبارزه 
با تروریسم وســت پوینت )آکادمی 
نظامی ایاالت متحده( در گزارش اخیر 
خود نوشته است که تعداد طرفداران 
داعش در آفریقا به طور مداوم در حال 

افزایش است.
 بــه گونه ای کــه فقط در ســال 
۲۰۱۹، حمــالت تروریســتی این 
گروه در نیجریه، کامرون، چاد، مالی 
و بورکینافاســو به رقــم ۱۸6 حمله 
رسیده اســت. بر این اساس می توان 
گفت که شاهد شکل گیری »کلونی 
جدید ترور« در آفریقا هستیم که در 
پس آن کارخانه های تسلیحات سازی، 
مافیای  سالح و مهمات، سرویس های 
اطالعات و منافع سیاسی - اقتصادی 

دولت ها وجود دارند.

گزارش »توسعه ایرانی« از اقدامات تروریستی چند الیه در نیجر، سومالی و مالی 

شکل گیری »کلونی جدید ترور« در آفریقا
حضور آمریکایی ها در 

آفریقا از یک سو و همچنین 
تشکیل ائتالف های 

منطقه ای در این قاره 
با محوریت کشورهای 
اروپایی از سوی دیگر 
به ما نشان می دهد که 

مساله وجود تروریسم 
یک سناریوی پوششی 

برای حضور در کشورهای 
آفریقایی به حساب می آید

چندی پیش »دونالد 
ترامپ« دستور خروج  

نظامیان آمریکا از سومالی 
را صادر کرده بود و همین 
مساله موجی از خشونت 

را مجدداً به پا کرد؛ تا 
جایی که اخیراً الشباب به 

نیروهای دولتی و نیروهای 
صلح بان اتحادیه آفریقا 

در »موگادیشو« پایتخت 
سومالی حمله کرده  است 

بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی به طور ضمنی به ســفرش به عربستان و احتمال 
عادی سازی با یک کشور عربی جدید اشاره کرد. روزنامه عبری اورشلیم پست فاش کرد بنیامین نتانیاهو در جلسه 
حزب لیکود برای امضای توافق نامه صلح با کردها در منطقه کردســتان عراق به این مساله اشاره کرد. این روزنامه 
نوشت که نتانیاهو گفته: من اخیراً از کشــورهای عربی دیگر بازدید کرده ام و همانطور که مدتی قبل نمی توانستم 
در مورد امارات بگویم، اکنون هم نمی توانم به آن کشور اشاره کنم. با توجه به لغو 
سفر نتانیاهو به کشورهای بحرین و امارات و این که وی سفری به دیگر کشورهای 
عربی در ماه های اخیر نداشــته، تحلیلگران معتقدند منظور نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی احتماال عربستان بوده است. خبرنگار شبکه۱۳ تلویزیون اسرائیل 
در توییتر نوشت که نتانیاهو گفته است از کشورهای عربی که روابط دیپلماتیک 

با اسرائیل برقرار نمی کنند بازدید کرده است! 

مهاجمان ناشناس روز گذشته )یکشنبه( ۱۱ معدنچی ربوده شده که گفته می شود بیشتر آنان از جامعه شیعیان 
هزاره شهر کویته بودند، را در ایالت بلوچستان در جنوب پاکستان کشتند. رســانه های پاکستانی اعالم کردند که 
مقامات دولتی در ایالت بلوچستان این اقدام را تروریســتی و بر شناسایی و بازداشت عامالن آن تاکید کردند. منابع 
خبری به نقل از پلیس گفتند: مهاجمان ناشناس در منطقه »مچ« ۱۱ نفر از معدنچیان را ربوده و با انتقال آنان به یک 
نقطه دورتر به ضرب گلوله همه آنان را کشــتند و سپس از محل جنایت متواری 
شدند. شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان شاهد تظاهرات معترضان به 
اقدام تروریستی علیه معدنچیان است که گفته می شــود بیشتر آنان به جامعه 
شیعیان هزاره تعلق دارد. نخست وزیر پاکســتان در پیامی قتل ۱۱ معدنچی در 
ایالت بلوچســتان را قویاً محکوم کرد و از نهادهای امنیتی خواست تا عوامل این 

اقدام تروریستی را شناسایی کنند.

تروریست ها ۱۱ معدنچی شیعه را در پاکستان کشتنداشاره تلویحی نتانیاهو به سفرش به عربستان

پس از آنکه بــازار بورس نیویورک اعالم کرد ســه 
شــرکت مخابراتی چینی را که به گفته واشــنگتن با 
ارتش چین ارتباط دارند از لیست خود خارج می کند، 
وزارت بازرگانی چین تاکید کرد، پکن اقدامات الزم را 
برای تضمین منافع شرکت هایش اتخاذ خواهد کرد. 
به گزارش رویترز، بازار بورس نیویورک روز پنجشنبه 
اعالم کرد، به دنبــال اقدام ماه نوامبــر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور در حال کناره گیری آمریکا برای ممنوع 
کردن ســرمایه گذاری آمریکا در ۳۱ شــرکت چینی 
که به گفته واشــنگتن تحت کنترل یا مالکیت ارتش 
چین هستند، سه شــرکت مخابراتی چینی از جمله 
چاینا موبایل، چاینا یونیکام و چاینا تلکام را از فهرست 
خود خارج می کند. در واکنش به این اطالعیه، وزارت 
بازرگانی چین در بیانیه ای گفت: این نوع سوء استفاده 
از امنیت ملی و قدرت دولتی برای سرکوب شرکت های 

چینی مطابق با قوانین بازار نیست و منطق بازار را نقض 
می کند. در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام نه تنها 
به حقوق قانونی شرکت های چینی لطمه می زند بلکه به 
منافع سرمایه گذاران در دیگر کشورها از جمله آمریکا 
نیز آســیب می زند. وزارت بازرگانی چین از آمریکا نیز 
خواست تا با پکن سازش کند و روابط تجاری دو جانبه 

را به مسیر درست بازگرداند.

۱۱ سناتور جمهوری خواه آمریکایی به رهبری تد 
کروز در نظر دارند با نتایج کالج الکترال برای انتخابات 
ریاســت جمهوری نوامبر در جلسه ششــم ژانویه در 
کنگره برای تایید پیروزی جو بایدن مخالفت کنند. به 
گزارش هیل، این ۱۱ سناتور در بیانیه مشترکی گفتند: 
کنگره باید فورا یک کمیسیون انتخاباتی تشکیل دهد 
که مجوز تحقیقات کامل و حقیقت یابی داشته باشد تا 
یک بازرســی ۱۰ روزه فوری درباره نتایج انتخابات در 
ایالت های مورد مناقشه انجام دهد. هفت عضو کنونی و 
چهار عضو منتخب سنای آمریکا در حمایت از ایالت های 
مشخصی به منظور بررسی یافته های این کمیسیون و 
در صورت ضرورت برگزاری یک جلسه ویژه به منظور 
تایید نتایج انتخاباتی تصحیح شــده صحبت کرده اند. 
آنها گفتند: بر این اساس، ما قصد داریم در ششم ژانویه 
در مخالفت با برگزینندگانی از ایالت های مورد مناقشه 

رای بدهیم چون به شــکلی غیر قانونی نتایج را تایید 
کردند و این کار را تا زمانی که بازرسی ۱۰ روزه تکمیل 
شود، ادامه می دهیم. ســناتور تد کروز، ران جانسون، 
جان کنــدی و مارشــا بلکبرن از جمله ســناتورهای 
امضاکننده هســتند. تد کروز اعالم کــرد رهبری این 
جریان را در دست دارد؛ اقدامی که عمدتا نمادین است 

و عماًل هیچ شانسی برای ترامپ ندارد.

حمایت پکن از شرکت های چینی اخراج شده از بورس نیویورک سناتورهای جمهوریخواه پیروزی بایدن را به چالش می کشند

خبرخبر


