
t oseei r ani . i r
5 جهان

الکاظمی در پی ترور کارشناس برجسته عراقی:
دولت قاتالن هشام الهاشمی را 

مجازات خواهد کرد 

نخســت وزیر عراق تأکید کــرد دولت قاتالن 
کارشناس برجسته عراقی در امور گروه های مسلح 
را تحت پیگرد قرار داده و مجــازات خواهد کرد. به 
گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه شــفق نیوز، مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق گفت: ما با تأسف و 
اندوه بســیار خبر کشته شدن هشــام الهاشمی، 
کارشناس گروه های مسلح را شنیدیم که به دست 
یک گروه مسلح غیرقانونی ترور شد. وی افزود: وی 
جزو نظریه پردازان در ســطح ملی بود، از نیروهای 
قهرمان ما در جنگ علیــه داعش حمایت می کرد 
و در حمایت از مذاکرات سیاســی و امنیتی مهم 
نقش چشمگیری داشت. الکاظمی گفت: ما قاتالن 
را تحت پیگرد قرار می دهیم تا به مجازات عادالنه 
خود برسند. هرگز اجازه تکرار ترورها را نخواهیم داد. 
دستگاه های امنیتی از هیچ تالشی در پیگرد مجرمان 
فروگذاری نخواهند کرد. ما همچنین تالشمان را 
برای محدود کردن استفاده از سالح افزایش خواهیم 
داد. از سوی دیگر محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان 
عراق ترور الهاشــمی را محکوم و از دولت خواست 
عامالن ترور را مشخص و محاکمه کند. وی تأکید 
کرد دســتگاه های امنیتی باید به مسئولیت خود 
عمل کرده و قانون شکنان و کسانی را که به امنیت 
شهروندان آسیب می زنند مجازات کنند. دوشنبه 
یک گروه مسلح به الهاشــمی در مقابل منزلش در 
منطقه زیونة در شــرق بغداد تیراندازی کرد که به 
ترور وی منجر شــد. الهاشمی ۴۷ ساله کارشناس 
گروه های مسلح اســت و پژوهش های زیادی در 

رابطه با داعش دارد.
    

رهبر هنگ کنگ: قانون امنیتی 
عذاب و ناامیدی نیست!

رهبر هنگ کنگ روز گذشته )سه شنبه( تاکید 
کرد، قانون امنیت ملی که هفته گذشته توسط پکن 
اعمال شــد، عذاب و ناامیدی برای این دولت شهر 
نیست و این مساله که وی از تمام جزئیات این قانون 
پیش از اعالم آنها مطلع بوده، حقیقت ندارد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، این قانون گســترده آنچه را که 
چین به عنوان جدایی طلبی، براندازی، تروریسم و 
تبانی با نیروهای خارجی توصیف می کند با اشــد 
مجازات حبس ابد تنبیه می کند. این قانون سه شنبه 
گذشته درست فردای روزی که اعالم عمومی شد، 
به اجرا درآمد و پلیس همــان روز 10 تن را به خاطر 
جرائم مرتبط بازداشت کرد. کری الم، رئیس اجرایی 
دولتشــهر هنگ کنگ در جریان کنفرانس خبری 
هفتگی اش گفت: من از برخی جزئیات این قانون پیش 
از اعالم عمومی اش مطلع بودم اما پیش نویس کامل 
آن را مشاهده نکرده بودم. این قانون جایگاه و موقعیت 
هنگ کنگ را به عنوان یکی از امن ترین شــهرهای 
جهان پــس از یک دوره اعتراضات خشــونت آمیز 
حامی دموکراسی در سال گذشته احیا می کند. وی 
بدون نام بردن از کشوری، افزود: در مقایسه با قوانین 
امنیت ملی دیگر کشورها، این قانون بسیار معتدل تر 

و نرم تر است. 
محدوده و وسعت این قانون به اندازه قوانین امنیت 
ملی دیگر کشــورها و حتی چین وسیع نیست. این 
قانون از سوی کشورهای مختلف از جمله انگلیس و 
آمریکا و همچنین گروه های حقوق بشری به خاطر 
متزلزل  کــردن آزادی هایی که تحــت فرمول یک 
کشور، دو سیستم تضمین شده و به خاطر دادن مجوز 
حضور به آژانس های امنیتی چین در هنگ کنگ برای 
نخستین بار، مورد انتقاد قرار گرفته است. قدرت نهایی 
تفسیر این قانون در اختیار مقامات چین قرار گرفته؛ 
جایی که گروه های حقوق بشری درباره بازداشت های 
خودسرانه و ناپدید شــدن ها گزارش داده اند. چین 
مخالفان را سرکوب و سانسور را بسیار سفت و سخت تر 
کرده است. مقامات چین و هنگ کنگ تاکید کرده اند 
که این قانون برای رفــع خالء های موجود در تدابیر 
دفاعی امنیت ملی هنگ کنــگ حیاتی و ضروری 
است. وی افزود: اگر خبرنگاران در هنگ کنگ بتوانند 
تضمین کنند که این قانون جدید را نقض نمی کنند، 
من نیز می توانم تضمین کنم که آنهــا اجازه دارند 

آزادانه در این شهر گزارش تهیه کنند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

روز گذشــته و درســت در آستانه 
هفته مبارزه با تروریسِم سازمان ملل؛ 
خاورمیانه و عراق، هشام الهاشمی، یکی 
از بهترین تحلیلگــران و صاحبنظران 
حوزه امنیت و تروریسم،  را از دست داد 
که چندی بعد داعش مسئولیتش را به 
عهده گرفت. کسی که سال ها عمرش 
را صرف تحقیق بر جریان های رادیکال 
و بنیادگرا قرار کرد و محصول پژوهشش 
را با مولفه های جاری سیاسی، اجتماعی 
و اقتصــادی در بســترهای مختلــف 
درآمیخت و دولت عراق را در برهه های 
سخت با مشاوره های خود از بحران ها به 
سالمت گذراند. ترور چنین شخصیتی 
بدون تردید ابعاد پنهان بسیاری اعم از 
حزبی، قومی، امنیتی و غیــره دارد، اما 
شکی نیست که ترور و تروریسم بسیار 
پیچیده تر از گذشته عمل خواهد کرد. 
نمونه این پیچیدگی را باید زیستن در 
شــرایط پاندمی کرونا و سوءاستفاده 
جریان های تروریســتی از آسیب های 
اجتماعی، امنیتی و اقتصادی آن دانست. 

هشدار گوترش درباره گسترش 
ترور درسایه شیوع کرونا

اوضاع بــه حدی خطرناک اســت 
که آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان 

ملل در اولیــن روز از هفته مبــارزه با 
تروریسِم ســازمان ملل هشــدار داده 
اســت که بحران همه گیــری کووید 
19 ســبب ایجاد فرصت های جدیدی 
برای گروه های افراطی و تروریســتی 
همچــون داعــش، القاعــده و عوامل 
وابسته به آنها و همینطور نئونازی ها و 
نژادپرســتان سفیدپوست شده است. 
دلیل اینکه دبیرکل ســازمان ملل تا به 
این اندازه از سوءاســتفاده جریان های 
تروریستی از وضعیت کنونی نگران است 
به رویکردهای نوآورانــه این جریان ها 
برمی گردد. به عنوان مثــال داعش در 
شرایط کنونی که همه در خانه هایشان 
در قرنطینه به سر می برند، تیم سایبری 
)خالفت ســایبری( خود را فعال کرده 
است و در حال عضوگیری با شیوه های 
مختلف اعم از تزریق ایدئولوژی، تحریک 
حس ضددولتی و پیشنهادهای مالی و 
اقتصادی است. حتی گزارش هایی وجود 
دارد که نشان می دهد داعش به حمالت 
سایبری و بیوتروریسم روی آورده است. 
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که 
هفته مبارزه با تروریســم سازمان ملل 
امسال در برهه ای از تاریخ گرامی داشته 
شــد که ضمانت های اجرای مذاکرات 
با جریان های جهــادی در حال تزلزل 
است. نمونه عینی و عملی آن را باید توافق 
صلح آمریکا و طالبان در دوحه دانست که 
شکننده شده است و هر لحظه ممکن 

است از درون فروبپاشد. این تضادها باعث 
طرح یک سوال می شود و آن این است که 
آیا ملل متحد در مقوله ضدتروریسم و 
مبارزه با این پدیدة چند بُعدی شکست 

خورده است؟
تروریسم همچنان آبستن 

تغییرات شکلی و ماهوی است
پدیده تروریسم بدون تردید یکی از 
مقوله هایی است که در گذر زمان تکامل 
پیدا کرده و هنوز هم آبســتن تغییرات 
شکلی و ماهوی است. اگرچه پژوهشگران 
مطالعات تروریســم و مقامات امنیتی 
کشــورهای مختلف قدمت ترور را به 
بلندای تاریخ می دانند، اما لفظ »ترور« 
زایده انقالب فرانسه اســت. بر اساس 
آمار موجود در میانة ســال های 1۷93 
تا 1۷9۴ میالدی حدود 1۷هزار اعدام 
در سراسر فرانسه با گیوتین انجام شد. 
از آن هنگام تاکنون گیوتین نماِد ترور 
اســت و هر چند دهه یکبار شــاهد آن 
هســتیم که این نماد یا نام آن توســط 
یک شخص یا جریان رونمایی می شود؛ 
نمادی که بوی خون می دهد و حتی سِر 
لویی شانزدهم را با همین ابزار فرانسوی 
از بدن جدا کردند. آن دوران، عصر ترور 
نامیده شد و حتی برخی  از آن به عنوان 
»رژیِم ترور« نام می برند. فارغ از فرانسه و 
خلق ترور در این کشور باید متوجه باشیم 
یکی از کسانی که به صورت سنتی از ترور 
به عنوان یک ابزار سیاسی و اعمال فشار 

استفاده می کرد، »حسن صباح« بود. 
او بنیانگذار سلسله اسماعیلیه است اما 
برای تثبیت جایگاهش دستور ترورهای 
هدفمند توسط »حشاشین« را صادر 
می کرد. حشاشین همان ماموران  تروری 
بودند که در دســتگاه امنیتی حســن 
صباح اســتخدام شــده  و قسم خورده 
بودند تا منافع سلسله اسماعیلیه را به 
هر نحوی تامین کنند. امروزه از آنها به 
عنوان »جوخه ترور« حسن صباح نام 
برده می شود، اما اگر نیم نگاهی به دو 
همسایه شــرقی و غربی کشورمان 
)افغانستان و عراق( بیندازیم به خوبی 
می بینیم که این جوخه هــای ترور 

نه تنها ریشه کن نشده اند بلکه همانند 
یک درخت شاخ و برگ های خود 

را تا جایی کــه امکانش بوده 
گســترش داده اند. درست 

است که امروز در سوریه، 
عراق، پاکســتان، 

اردن، عربســتان و حتی در قلب اروپا و 
آفریقا اثری از حشاشین نیست، اما شاهد 
آن هستیم که ترور به تکفیر تبدیل شده 
است. یک روز طالبان با عنوان »امارت 
اسالمی افغانستان« و روز دیگر سازمان 
القاعده با هدف برپایی »دولت اسالمی« 
و حاال هــم داعش با اســتراتژی خلِق 
»خالفت اسالمی« به عنوان مهترین 
جریان های جهــادِی رادیکال در حال 
ایفای نقش هستند. اما این تماِم تروریسم 
یا آنچه که باید گفته شــود نیست و در 
اینجا پرسشــی که مطرح می شود این 
است: آیا ترور یک تفکر است یا باید آن 
را نوعی واکنش دانســت؟ بدون تردید 
تروریســم را نمی توان بــه این راحتی 
کالبدشــکافی کرد؛ چراکه این مساله 
مانند یک »پیله« می ماند. زمانی که پیله 
را مقابل خود می گذارید، در نگاه اول یک 
جسم نسبتاً نرم را می بینید که در عرف 
به عنوان محافظ کرم ابریشم شناخته 
می شود اما مساله اجزای تشکیل دهنده 
پیله هستند؛ چراکه صدها هزار تار و پود 
به هم تنیده شــده تا پیله شکل گرفته 
اســت. حاال همین مدل را چارچوِب 
ساختارِ یک تشکیالت تروریستی قرار 
دهید. جریان های تروریستی و اساساً 
ماهیِت تروریسم هم از هزاران تار و پوِد به 
هم تنیده تشکیل شده که بخشی از آن 
پنهان و مابقی اش آشکار است. به نظرم 
این مثال به خوبی می تواند نشان دهد 
چرا تا به امروز کشورهای جهان که زیر 
یک سقف واحد به نام »سازمان ملل« 
جمع شده اند، نمی توانند بر سر تعریف 
واحد از تروریســم با یکدیگر به توافق 
برسند. این گسســت دقیقاً خاصیت 
تروریسم اســت که یک روز این عنوان 
به جریان هــای آزادیخواهِ غیرمذهبی 

اطالق می شود و چندی بعد تروریسم 
مذهبی از دل آن می روید.

 چالش های سد راه 
مبارزه با تروریسم   

بدون تردیــد ســازمان القاعده را 
باید برهم زننده نظم جهانی دانســت. 
عملیات  این جریان در11 ســپتامبر 
2001 میالدی بسیاری از معادالت را 
به هم ریخت. صرف نظر از اینکه آیا این 
عملیات توسط آمریکا طراحی شده بود 
یا خیر، باید متوجه بود که القاعده توازِن 
بسیاری از اقدامات تروریستی در دنیا را 
)John Gary(  به هم زد. جان گــری

نویسنده کتاب »القاعده و معنای مدرن 
بــودن« صریحا در متن اثــرش اعالم 
می کند که القاعده همانند کارتل های 
جهانی مواد مخدر و کوپوریشــن های 
مجازی کســب و کار کــه در دهه 90 
به وجــود آمدند، زمانی شــکل گرفت 
که مقررات زدایی مالــی از ثروت های 
کالن خارجی به قانون نانوشته تبدیل 
و جنایتکاری ســازمان یافته در ورطه 
جهانی پدیدار شد. این تعریف از القاعده 
را امروز می توان در داعش مشاهده کرد. 
اینکه یک جریان تروریســتی بیش از 
نیمی از سوریه و عراق را به تسخیر خود 
درمی آورند، در افغانستان جای پای خود 
را محکم می کنند و در عمق آفریقا و اروپا 
دست به خونین ترین حمالت تاریخ قرن 
بیســت و یکم می زنند، نشان می دهد 
که جامعه ملل در مقابله با تروریسم راه 
درازی را در پیش دارد. درست است که 
قرائت در مورد تروریسم ممکن است به 
مبحث »تروریسم دولتی« ختم شود 
اما مساله اینجاست که ترور 
همچنان بــه عنوان یک 
ابزار سیاسی و امنیتی 
در عصر مــا هواخواه 

دارد. 

گزارش »توسعه ایرانی« از پیام داعش در اولین روز از هفته مبارزه با تروریسم     

حذف هشام؛ هشدار سرِخ رادیکال ها 
اوضاع به حدی خطرناک 
است که دبیرکل سازمان 
ملل در اولین روز از هفته 

مبارزه با تروریسِم سازمان 
ملل هشدار داده که بحران 

همه گیری کرونا سبب 
ایجاد فرصت های جدیدی 
برای جریان هایی همچون 
داعش و القاعده شده است

درست است که امروز در 
سوریه، عراق، پاکستان، 

اردن، عربستان و حتی در 
قلب اروپا و آفریقا اثریا ز 

حشاشین نیست، اما شاهد 
آن هستیم که ترور به تکفیر 

تبدیل شده است

سخنگوی سفارت روسیه در انگلیس ضمن تاکید بر اینکه اعمال تحریم های انگلیس علیه 2۵ تبعه روسی که لندن آنها را ناقضین 
حقوق بشر می داند یک اقدام غیردوستانه و ظالمانه است، هشدار داد که مسکو از حق خود برای انجام یک اقدام متقابل استفاده 
می کند. به گزارش خبرگزاری تاس، این دیپلمات گفت: گنجاندن مقامات ارشد دفتر دادستان کل و کمیته تحقیقات روسیه و 
همچنین قضات در این لیست، نهایت بی حرمتی و بی عدالتی است. در روسیه این کمیته، 
دفتر دادستان کل و دادگاه مستقل از قوه مجریه عمل می کنند و تنها توسط قانون هدایت 
و رهبری می شوند. وی افزود: روسیه از حق خود برای انجام اقدامات تالفی جویانه نسبت به 
این تصمیم غیردوستانه انگلیس استفاده خواهد کرد. دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس 
اخیرا اعالم کرده تحریم هایی را علیه 2۵ تبعه روسیه که در مرگ سرگئی ماگنیتسکی دست 

داشتند، اعمال می کند.

سی ان ان برزیل گزارش کرد ژائیر بولسونارو دارای عالئم کرونا است و نتایج تست کرونای او ظهر روز سه شنبه آماده می شود. به 
گزارش آناتولی، اواخر ماه ژوئن، بعد از آنکه عکسی از رئیس جمهور برزیل گرفته شد که او را بدون ماسک در مجامع عمومی نشان 
می داد، رسانه ها گزارش کردند او ممکن است در معرض ویروس کرونا باشد. سی ان ان اعالم کرد دمای بدن بولسوناروی ۶۵ ساله، 3۸ 
درجه سلسیوس بوده و سطح اکسیژن خون او نیز 9۶ درصد بوده است. برنامه های این هفته 
رئیس جمهور برزیل به خاطر بروز عالئم ویروس کرونا لغو شده و وی در حال مصرف داروی 
»هیدروکسی کلروکین«  است. به گزارش گلوبو، بولسونارو خطاب به طرفدارانش بیرون 
کاخ ریاست جمهوری گفت که تازه از بیمارستان برگشته و در آنجا تست ریه انجام داده، 
همچنین به آن ها اطمینان داد که همه چیز روبه راه است. پیش تر بولسونارو گزارش های 

مدعی ابتالی او به ویروس کرونا را رد کرده بود.

رئیس جمهور برزیل دارای عالئم کرونا است!سفارت روسیه در لندن: پاسخ تحریم های انگلیس را خواهیم داد

پارلمان مصر به صورت نهائی با پیش نویس قانونی موافقت 
کرد که به افســران در ارتش چه افراد مشغول به خدمت یا 
بازنشســتگان اجازه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست 
جمهوری یا پارلمانی در صورت داشتن شروط مشخص را 
می دهد. به گزارش روســیا الیوم، دولت مصر اصالحیه ای 
را در مورد برخی از احکام قانون شــماره 232 سال 19۵9 
درخصوص شروط خدمت و ارتقای درجه افسران نیروهای 
مسلح و قانون شماره 19۶۸ درخصوص فرماندهی و کنترل 
بر امور دفاع از کشــور و بر نیروهای مســلح و قانون شماره 
20 سال 201۴ برای ایجاد شــورای عالی نیروهای مسلح 
ارائه داد. بر اساس این پیش نویس، جایز نیست که افسران 
چه افراد مشــغول به خدمت یا افراد بازنشسته در نیروهای 
مسلح اجازه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری یا 
شوراهای پارلمانی یا محلی را داشته باشند؛ مگر آنکه موافقت 
شورای عالی نیروهای مســلح را جلب کنند. افراد ذیربط 

می توانند به این تصمیم شورا در مقابل کمیته عالی قضایی 
افسران نیروهای مسلح اعتراض کنند. قانون شماره 232 به 
افسران اجازه اظهارنظرهای سیاسی یا حزبی یا اشتغال در 
کارهای سیاسی یا عضویت در احزاب یا سازمان های دارای 
رویکردهای سیاسی نمی دهد، همچنین افسران نمی توانند 
در ســاماندهی نشســت های حزبی یا تبلیغات انتخاباتی 

مشارکت کنند.

چند ساعت قبل از آنکه فرستاده ویژه آمریکا در امور 
کره شــمالی برای گفتگو درباره از بین بردن بن بست 
مذاکرات اتمی وارد سئول شود، کره شمالی روز گذشته 
)سه شــنبه( بار دیگر تاکید کرد تمایلــی به برگزاری 
گفتگو با آمریکا ندارد. به گزارش یونهاپ، کاوون جونگ 
گان، دبیرکل وزارت خارجه کره شمالی در امور آمریکا 
گفت، هنوز افرادی هســتند که درباره میانجی گری 
مذاکرات بین واشنگتن و کره شمالی صحبت می کنند 
حتی پس از آنکــه معاون اول وزیر امــور خارجه کره 
شمالی کامال واضح اعالم کرد که پیونگ یانگ با آمریکا 
وارد گفتگو نمی شود. وی در بیانیه ای اعالم کرد:  یکبار 
دیگر واضح و شــفاف اعالم می کنیم که تمایلی برای 
گفتگوی رو در رو با آمریکا نداریم. چنین گفتگوهای 
غیر ضروری تغییری ایجــاد نمی کند. تالش های کره 
جنوبی برای آنکه میانجی گری کنــد بیهوده خواهد 

بود. این اظهارات درســت در زمانی مطرح شــد که 
استفن بیگان، فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی 
قصد دارد تا اواخر دیروز به سئول برود و درباره حل بن 
بست موجود درباره مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی 
گفت وگو کند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که چین 
اعالم کرده است که هدف آمریکا در شبه جزیره کره، 

ایجاد تفرقه است.

موافقت مشروط پارلمان مصر با نامزدی نظامیان در انتخابات پارلمانیکره شمالی بار دیگر احتمال گفتگو با آمریکا را رد کرد

خبرخبر


