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تشدید تدابیر امنیتی در سفارتخانه های اسرائیل؛
 موساد وارد تحقیقات 

انفجار دهلی شد
رژیم صهیونیستی 
بیــر  از تشــدید تدا
امنیتی برای حفاظت 
از سفارتخانه های خود 
پس از انفجار اخیر در 
نزدیکی ســفارت این رژیم در دهلی نو خبر داد. 
به گزارش الجزیره، تل آویــو اعالم کرد که تدابیر 
امنیتی بــرای حفاظت از ســفارتخانه هایش در 
سراسر جهان را تشدید کرده است. در همین حال، 
شبکه ۱۲ تلویزیون اســرائیل اعالم کرد که این 
تصمیم پس از انفجار اخیر در نزدیکی ساختمان 
سفارت اسرائیل در دهلی نو اتخاذ شده است و به 
ویژه اینکه بازپرسان بسته ای که حامل پیامی به 
سفیر اسرائیل بوده در خیابان کشف کردند. شبکه 
هندی NDTV جمعه گزارش داد که یک انفجار 
در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی رخ داده که 
مســئولیتش را »جیش الهندو« به عهده گرفته 
است. در این راستا سازمان جاسوسی موساد اعالم 
کرد که قرار اســت در تحقیقات پیرامون انفجار 
اخیر در دهلی نو مشارکت کند. شبکه عبری زبان 
کان روز شنبه اعالم کرد که موساد در تحقیقات در 
مورد انفجار اخیر مقابل سفارت اسرائیل در دهلی 
نو مشارکت خواهد داشت. این شبکه اعالم کرد 
که موساد معتقد است عناصری از دیگر کشورها 
در این انفجار دســت داشــته اند، به ویژه اینکه 
پلیس محلی هند گفته در نزدیکی محل انفجار 

یادداشتی را پیدا کرده است. 
    

 ناتو: نیروهای خارجی 
در افغانستان می مانند

چهار مقام ارشد ناتو 
اعالم کردند، نیروهای 
بین المللی در نظر دارند 
تا بعد از ضرب االجل ماه 
مه هم که جــزو توافق 
طالبان با آمریکاست، در افغانستان باقی بمانند. 
این امر احتماال به تنش ها با طالبان که خواستار 
خروج کامل اســت، دامن می زند. یکــی از این 
مقام های ائتالف ناتو به خبرگزاری رویترز گفت: 
تا اواخر آوریل هیچ برنامــه ای از طرف متحدان 
برای خروج کامل وجود نخواهد داشــت. شروط 
محقق نشده است. با روی کار آمدن دولت جدید 
در آمریکا هم انتظار تغییراتی در این سیاست وجود 
دارد. آن شتابزدگی برای خروج که حس می شد، 
مورد رسیدگی قرار گرفته و ما احتماال شاهد یک 
استراتژی خروج محاسبه شده خواهیم بود. دولت 
ترامپ اوایل سال گذشــته میالدی توافقی را با 
طالبان به امضا رســاند که خواستار خروج کامل 
نیروهای خارجی تا ماه مه می شــد و در ازای آن 
نیروهای شــبه نظامی باید تضمین های امنیتی 
مشخصی را برآورده می کردند. ترامپ این توافق 
که بدون مشــارکت دولت افغانســتان به دست 
آمد و به تعریف خودش بــه دو دهه جنگ پایان 
می داد، ستود. او پیش از خروج از کاخ سفید تعداد 
نیروهای آمریکایی را به ۲۵۰۰ تن کاهش داد که 

کمترین حد از ۲۰۰۱ است. 
    

پنج وکیل از تیم استیضاح ترامپ 
خارج شدند

رســانه های آمریکا 
گزارش دادند، پنج تن 
از وکالی ســابق تیــم 
دفاع اســتیضاح ترامپ 
از فعالیــت در این تیم 
خارج شدند. به گزارش شــبکه خبری سی.ان.ان، 
جاش هاوارد، وکیل از کارولینای شمالی به همراه 
»جانی گاسر« و »کرگ هریس« دیگر برای دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا و تیم دفاع 
از استیضاحش کار نمی کنند. پیشتر نیز پولیتیکو 
گزارش کرد که »باچ بوئرز« و »دبورا باربیر« از وکالی 
کارولینای جنوبی نیز دیگر برای ترامپ کار نمی کنند. 
یکی از منابع مطلع اعالم کــرد، هیچیک از این دو 
وکیل با ترامپ نیستند و این یک تصمیم مشترک 
از سوی آنهاســت. گزارش امضا شــده استیضاح 
علیه ترامپ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره ارائه شــد. 
مجلس نمایندگان آمریکا برای بار دوم به استیضاح 
ترامپ و پس از آن رای داد که مایک پنس، از به کار 
بردن متمم بیست و پنجم قانون اساسی برای کنار 
گذاشتن ترامپ در پی هجوم ششم ژانویه حامیان 
رئیس جمهوری سابق به ساختمان کنگره امتناع 
کرد. دومین جلسه استیضاح ترامپ قرار است ۹ فوریه 
سال جاری میالدی در سنا انجام شود. اگرچه ترامپ 
دیگر رئیس جمهور نیست اما سنا هنوز هم می تواند او 
را محکوم کند و به ممنوعیت وی برای کاندیداتوری 

در انتخابات ریاست جمهوری بعدی رای دهد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

حدود دو هفته پیش شــاهد وقوع 
دو انفجــار انتحاری در مرکــز بغداد، 
پایتخت عراق و یک بازار پــر تردد در 
میدان الطیران در منطقه باب الشرقی 
بودیم که در نتیجه آن، ۱۰۰ کشــته و 
زخمی بر جای ماند. شاید برای بسیاری 
ازمخاطبان این انفجارها چندان مهم 
نباشند اما آنچه مساله مذکور را بیش 
از هر زمان دیگر مهم می کند و به نوعی 
باعث می شود تا توجه اندیشکده های 
مطالعــات امنیت بین الملــل و حتی 
پژوهشگران مطالعات تروریسم به این 
رخداد »ضدامنیتی« بیشتر شود، زماِن 
اجرای این عملیات غیر انسانی بود. بر 
اساس داده های منتشــر شده از واحد 
ضدتروریســم عراق که از سال ۲۰۰۳ 
تاکنون توســط آمریکایی ها آموزش 
دیده اند و در نبردهای سهمگینی مانند 
آزادسازی موصل نقش کلیدی برعهده 
داشــتند، انفجار دو هفته پیش بغداد 
برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۶ میالدی 

صورت گرفت که به نوعی در چهار سال 
گذشته سابقه نداشــته است. همین 
مولفه کوچک )اما مهم( باعث شد تا تمام 
دنیا به این موضوع واکنش نشان دهند. 
از کشورهای عربی و نهادهای منطقه ای 
گرفته تا سازمان ها و دولت های اروپایی 
و حتی آمریکا این اقدام را محکوم کردند. 
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق هم 
در مورد این انفجارهــا صراحتاً اعالم 
کرد که عراق آماده همکاری با تمام دنیا 
برای مبارزه با تروریسم و به راه انداختن 
ائتالف جدید در ابعاد منطقه ای و حتی 
جهانی اســت. واکنش های داخلی به 
این انفجار در همین مقطع تمام نشد، 
بلکه ما شــاهد آن بودیم که مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عــراق بعد از 
انفجارهای انتحاری در بغداد، دست به 
یک خانه تکانی جدی در ساختار امنیتی 
کشــورش زد؛ تا جایی که به دستور او، 
عامر صدام، معاون وزیر کشــور در امور 
اطالعات برکنار شد و احمد ابورغیف به 
جای وی منصوب شد. ساعاتی بعد از این 
عزل و نصب بسیار مهم باز هم طوفانی از 
برکناری و انتصاب ها اتفاق افتاد که همه 
را در عراق و منطقه حیــرت زده کرد. 

الکاظمی دستور برکناری عبدالکریم 
عبد فاضل، مدیرکل اطالعات و مبارزه 
با تروریســم در وزارت کشور و تعیین 
حمید الشطری، معاون رئیس دستگاه 
امنیت ملی را به جای وی داد. همچنین 
دستورات الکاظمی شامل انتقال قیس 
المحمداوی، فرمانــده عملیات بغداد 
به وزارت دفاع و تعیین احمد ســلیم 
به جــای وی و برکناری جعفر البطاط، 
فرمانده پلیس فدرال و تعیین رائد شاکر 
جودت به جای وی است. او همچنین 
دســتور برکناری باســم مجید، مدیر 
بخش اطالعــات و امنیــت عملیات 
بغداد را داد و تمام ایــن اقدامات ظرف 
کمتر از ۱۰ ساعت رخ داد. این حجم از 
انتصاب و برکناری ها در ساختار سیاسی 
- امنیتی عراق شــاید عجیب باشد اما 
نکته اینجاست که نخست وزیر فعلی 
عراق، قباًل رئیس ســرویس اطالعاتی 
این کشور بوده است و به خوبی می داند 
که در کشورش چه اتفاق هایی در حال 
رخ دادن است. در این میان البته حرف 
و حدیث های زیادی مطرح است مبنی 
براینکه بسیاری معتقدند این انفجارها 
به راحتی قبل از وقــوع عملیات، قابل 

ردگیری اســت و در ایــن میان برخی 
از مقامات و شــاید تیــم الکاظمی در 
جلوگیــری از آن کــم کاری کرده اند. 
عده ای دیگر وقوع چنین فاجعه ای را، 
سیاسی می دانند. این طیف معتقدند 
که هر چه جامعــه وقایع ضدامنیتی را 
بیشــتر و ملموس تر درک کند، بدون 
تردید نگرش رای دهندگان در انتخابات 
آتی به سمت و سوی تیمی خواهد رفت 
که در رأس کار قرار دارد و به دنبال تامین 
امنیت اســت. این دســته از منتقدان 
دولِت الکاظمی معتقدند که دیدار روز 
گذشته الکاظمی با خانواده بازماندگان 

انفجارهای بغداد و تعهد او نســبت به 
پایمال نشــدن خوِن بستگانشان، به 
نوعی یک مانور سیاسی و شاید انتخاباتی 

قلمداد می شود. 
داعش هنوز نفس می کشد!

با تغییر دریچه تحلیل و عوض کردن 
زاویة دیــد، باید از داخل بغــداد و بدنه 
دولت، به درون بزرگترین و کم نظیرترین 
ماشــیِن ترور قرن بیست و یکم، یعنی 
»داعش« برویم. تشکیالتی که اگر چه 
همه آنرا فرزند ناخلِف »سازمان القاعده« 
می دانند، اما سران و ایدئولوژیست های 
القاعده هم بــه گســتره اقدامات آن 
اذعان دارند. درست است کسانی مانند 
»ابو محمد المقدســی« یا »ابو قتاده 
الفلسطینی« که از ایدئولوژیست های 
اصلی القاعده و دســت راســت اسامه 
بن الدن به حســاب می آمدند، داعش 
را یک جریان بیــش از حد تندرو و ضد 
اسالم و مسلمانان خواندند، ولی همین 
اشــخاص و قاطبه تحلیلگــران حوزه 
امنیت و تروریسم معتقدند که داعش 
به این زودی ها تمام نخواهد شد. بارها و 
بارها گفته شده است که این تشکیالت 
تروریستی به انتهای خود نزدیک شده 
و حتی سال گذشــته ما شاهد حذف 
فیزیکی »ابوبکر البغدادی«، رهبر داعش 
در شهر باریشا واقع در سوریه به دستور 
ترامپ بودیم، اما اخبــارِ موجود دقیقاً 
عکِس این ادعا که داعش تمام شــده 
را ثابت می کند. بــه عنوان مثال وزارت 
کشور عراق روز گذشــته )یکشنبه( از 
بازداشت یک گروهک وابسته به داعش 
در استان صالح الدین خبر داد که همه 
اعضای آن زن بودند. در همین راســتا 
یگان واکنش ســریع وابسته به وزارت 
کشور عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد، 
این گروهک متشکل از پنج زن بود که در 
شرق استان صالح الدین واقع در شمال 
عراق بازداشت شدند. دو روز قبل از اعالم 
این خبر، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق در سخنانی اعالم کرد که نیروهای 
امنیتی کشــورش در یــک عملیات 
اطالعاتی »ابو یاسر العیساوی«، معاون 
ســرکرده داعش و والی عراق در گروه 
تروریستی داعش را به هالکت رساندند. 
کمی بعد هم وین ماروتو، ســخنگوی 
ائتالف بین المللی در عراق این موضوع را 
تایید کرد ولی آمارها بیش از این حرف ها 
وحشتناک است؛ چراکه هیات حشد 
شعبی عراق هفته گذشته )هفتم بهمن 

ماه( از کشف تونل های داعش و بمب های 
دست ساز اعضای این گروه تروریستی در 
استان صالح الدین خبر داد که تمام این 
کشفیات را با کامیون های نظامی تخلیه 
کردند که این خود یــک تهدید بالقوه 
جدی را نمایان می کند. از سوی دیگر 
فرماندهی عملیات مشترک عراق )پنجم 
بهمن ماه( اعالم کرد در درگیری های 
خشــونت آمیز میان نیروهای حشد 
شعبی و داعش در استان صالح الدین 
در شمال عراق، ۱۱ نیروی حشد شعبی 
کشته شــدند. همچنین وزارت کشور 
عراق روز گذشته )یکشنبه( از به هالکت 
رسیدن ۱۷ تن از ســرکرده های گروه 
تروریستی داعش طی ســه ماه اخیر 
خبر داد که این آمارها به خوبی نشــان 
می دهد که یک ســناریوی مشکوک 
اما مشهود در حال اجرایی شدن است. 
بسیاری معتقدند که براساس داده های 
ارتش عراق، آمریکایی ها طی سه هفته 
اخیر تعداد زیــادی از عناصر داعش را 
از مرز ســوریه وارد عراق کرده اند تا با 
خلق یک بحران امنیتی جدید بتوانند 
نظامیان خود در عراق را ابقا کنند و مانع 
از خروجشان شوند. این تحلیل ممکن 
است تا حد زیادی درست باشد؛ چراکه 
تیم امنیتی بایدن و به خصوص ژنرال 
لوید آســتین، وزیر دفاع جدید آمریکا 
هم تلویحاً اعالم کرده است که نظامیان 
آمریکا در عراق و افغانستان باقی خواهند 
ماند. بر این اســاس باید منتظر احیای 
خزنده خالفت خودخوانــده داعش و 
ظهور آنها از الیه هــای زیرین جامعه 

عراق باشیم.   

گزارش »توسعه ایرانی« از موج جدید فعالیت داعش در عراق و تبعات آن

احیای خزنده یک خالفت مشئوم
کسانی مانند »ابو محمد 
المقدسی« یا »ابو قتاده 

الفلسطینی« که از 
ایدئولوژیست های اصلی 

القاعده و دست راست 
اسامه بن الدن به حساب 

می آمدند، داعش را 
یک جریان بیش از حد 

تندرو خواندند، ولی 
همین اشخاص و قاطبه 

تحلیلگران حوزه امنیت 
معتقدند که داعش به این 

زودی  تمام نخواهد شد

بسیاری معتقدند که 
براساس داده های ارتش 

عراق، آمریکایی ها طی سه 
هفته اخیر تعداد زیادی 
از عناصر داعش را از مرز 

سوریه وارد عراق کرده اند 
تا با خلق یک بحران امنیتی 
جدید بتوانند نظامیان خود 

را در عراق ابقا کنند

ارتش میانمار گزارش ها درباره اینکه فرمانده این ارتش در واکنش به بروز تقلب در انتخابات تهدید به اجرای کودتا کرده 
است را تکذیب کرد و گفت: رسانه ها حرف هایش را غلط منعکس کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در هفته گذشته 
تنش های سیاسی در میانمار که در حوزه جنوب شرق آسیاست، بعد از آنکه یک سخنگوی ارتش این کشور امکان وقوع 
کودتا در صورت نادیده گرفته شدن شکایت ها از تقلب گسترده در انتخابات ماه نوامبر 
را رد نکرد، باال گرفت. این ارتش پنج دهه است که بر میانمار حاکم است. روز چهارشنبه 
ژنرال مین آنگ هالینگ، فرمانده کل قوا در میانمار طی یک سخنرانی به افسران ارشد 
گفت در صورتی که قوانین به درستی اجرا نشوند ممکن است قانون اساسی مورد استناد 
قرار بگیرد. این اظهارات نگرانی ها را بیشتر افزایش داد از سوی دیگر استقرار غیرعادی 

خودروهای نظامی در خیابان های میانمار شایعه کودتا را تشدید کرده است.

مایکل راسل، وزیر امور قانون اساسی، اروپا و امور خارجی کابینه اسکاتلند اظهار کرد، دومین همه پرسی استقالل 
اسکاتلند ممکن است شش ماه بعد از آن که پارلمان آن الیحه مربوط به همه پرسی را تصویب کند برگزار شود و انتظار 
می رود که این تصویب در ماه ژوئن رخ دهد. به گزارش اسپوتنیک، این اظهارنظرهای مایکل راسل بعد از آن مطرح 
شدند که بورس جانسون، نخست وزیر انگلیس سفری به اسکاتلند داشته و در این 
سفر به ابراز حمایت از داگالس راس، رهبر حزب محافظه کار اسکاتلند پرداخت. 
راسل بیان کرد، در صورتی که حزب ملی اسکاتلند بعد از انتخابات ماه مه همچنان 
در قدرت باقی بماند و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس همچنان از مطرح 
کردن الیحه قانونگذاری مربوط به همه پرسی استقالل امتناع کند، این حزب به 

صورت یکجانبه به وضع قانون برای یک همه پرسی جدید می پردازد.

خیز مجدد اسکاتلند برای برگزاری دومین همه پرسی استقالل ارتش میانمار اتهام تهدید به کودتا  را  رد کرد

موسسه دموکراسی و حقوق بشــر خلیج فارس با 
انتشار طوماری خواستار توقف فروش سالح به امارات 
و عربستان از سوی اســترالیا شد. به گزارش فلسطین 
المستقبل، موسسه دموکراســی و حقوق بشر خلیج 
فارس طومــاری را منتشــر کرده و خواســتار توقف 
فروش تسلیحات استرالیا به عربســتان و امارات شد. 
این مؤسســه به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان و 
جنایات جنگی نیروهای این دو کشور در یمن خواستار 
توقف فروش سالح توسط اســترالیا به آنها شده است. 
در متن این طومار آمده است که ائتالف متجاوز عربی 
به سرکردگی عربستان و امارات غیرنظامیان و مناطق 
مسکونی و همچنین تأسیســات حیاتی یمن را هدف 
حمالت خود قرار می دهد و این حمالت منجر به کشته 
و مجروح شدن ده ها هزار غیرنظامی، زن و کودک شده 
است. این مؤسسه در ادامه تأکید کرد، محاصره تحمیلی 

علیه تمامی بنادر یمن منجر به بدترین فاجعه انسانی 
در جهان شده اســت و ۸۰ درصد جمعیت این کشور 
اکنون نیازمند کمک های بشردوســتانه هستند. این 
مؤسسه در ادامه آورده اســت: موسسه دموکراسی و 
حقوق بشر خلیج فارس بخشی از ائتالف استرالیا برای 
کنترل تســلیحات است که از ســال ۲۰۱۹ خواستار 

توقف فروش سالح به عربستان و امارات هستیم.

هزاران معترض روس روز گذشــته )یکشــنبه( با 
درخواست آزادی الکسی ناوالنی در سراسر این کشور 
بار دیگر به خیابان ها آمدند و بیش از ۱۰۰۰ معترض از 
جمله همسر ناوالنی به دست پلیس بازداشت شده اند. 
به گزارش شبکه ای.بی.سی نیوز، براساس گزارش یک 
گروه نظارتی OVD-Info، پلیس روسیه دیروز بیش 
از ۱۰۰۰ معترض حامی الکسی ناوالنی را در ۱۱ منطقه 
زمانی مختلف این کشور بازداشت کرد. در مسکو، مقام ها 
تدابیر امنیتی ســختگیرانه ای به مرحله اجرا درآورده، 
ایســتگاه های مترو نزدیک به کرملین را تعطیل کرده 
و دستور داده اند تا رســتوران ها و فروشگاه ها همچنان 
بســته بمانند. تیم ناوالنی در ابتدا خواســتار برگزاری 
تجمعی در میدان لوبیانکا در مســکو شده بود که مقر 
ستاد ســرویس امنیت ملی روسیه اســت. ناوالنی این 
نهاد را مســوول مســموم شــدن خودش میداند. بعد 

از آنکه پلیس اطراف این محل را بســت، معترضان به 
سمت میدان دیگری حرکت کردند. پلیس در آنجا هم 
نیرو مستقر کرد و به صورت تصادفی معترضان را سوار 
بر اتوبوس های پلیس میکرد. دســت کم ۱۰۰ تن آنجا 
بازداشت شدند. اما صدها معترض دیگر به سمت مرکز 
مسکو حرکت کرده و شعار »پوتین، استعفا« و »پوتین، 

دزد« علیه رئیس جمهوری روسیه سر دادند. 

درخواست توقف فروش تسلیحات استرالیایی به عربستان و اماراتبازداشت بیش از ۱۰۰۰ تن از حامیان ناوالنی در روسیه

خبرخبر


