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جهاننما

شورایامنیت خواستارتعهدکامل
طرفینبهآتشبس غزه شد

شــورای امنیــت
ســازمان ملــل در
نشست شــنبه خود
خواستار تعهد کامل
بــه آتشبــس بین
جناحهای فلسطینی و اســرائیل شد .به گزارش
رویترز ،شورای امنیت ســازمان ملل در بیانیهای
خواستارپایبندیطرفهایفلسطینیواسرائیلی
به آتش بس در غزه شد .این شورا در بیانیه خود بر
ضرورت ارسال فوری کمکهای بشردوستانه به
غیرنظامیان فلســطینی تأکید کرد .این نشست
پس از ارائه پیش نویس قطعنامهای از سوی چین،
تونس و نروژ درباره لــزوم پایبندی به آتش بس و
عدم کارشکنی در کمکرسانی به غزه در شورای
امنیت برگزار شد .در این پیشنویس ضمن ابراز
نگرانی درباره تنشها و خشونت در قدس شرقی به
ویژه در اماکن مقدس بر حمایت شورای امنیت از
احیای مذاکرات کنونی براساس راهکار تشکیل دو
کشور تأکید شده است .از بامداد جمعه آتشبس
میان گروههای فلســطینی و رژیم صهیونیستی
بعد از ۱۱روز جنگ در غزه با میانجیگری مصر آغاز
شد .در پی صدور این قطعنامه نماینده فلسطین
در سازمان ملل به بیانیه شــورای امنیت در مورد
آتشبس به شدت انتقاد کرد و گفت :نیازی به آن
نیست .ریاض منصور ،سفیر فلسطین در سازمان
ملل گفت :ما نیازی به بیانی ه از سوی نهادی که از
مردم ما حمایت نکند ،نداریم .منصور گفت :پس
از آتشبس و توقف حمالت به مردم فلســطین،
نیازی به بیانیه شــورای امنیت نداریم که از مردم
ما در االقصی ،قدس ،شــیخ جراح و بقیه اراضی
فلســطین حمایتی نمیکند .وی افزود :بسیاری
از دوستان در شورا هر چیزی را میخواستند ،اما
ما تنها اصرار داشتیم که هیچ چیزی علیه مساله
فلسطین نباشد .از آغاز درگیری بین فلسطینیها
و رژیم صهیونیستی ،شورای امنیت چهار نشست
را برگزار کرد کــه همه این نشســتها به دلیل
کارشکنیهای ایاالت متحده ناکام ماند .این بیانیه
در حالی صادر شد که خبرگزاری فلسطینی سما
اعالم کرد شهرکنشینان اسرائیلی از صبح دیروز
(یکشنبه)مجدداباحمایتنیروهایاشغالگررژیم
صهیونیستی به مسجداالقصی یورش بردند .این
نیروها و نیروهای ویژه حضور خود را در دروازههای
مسجداالقصی افزایش داده و سیمهای خاردار را
در اطراف آن نصب کردند .آنها به ضرب و شــتم
جوانان فلســطینی پرداخته و مانع ورودشان به
مسجداالقصی شــدند .یورش شهرکنشینان به
مسجداالقصی بعد از استقرار نیروهای اسرائیلی
در داخل مســجد و اطراف شهرک قدیمی قدس
صورت گرفت .سربازان اسرائیل و شهرکنشینان
شــنبه به نقضهای خود علیه مردم فلســطین
و شــرکتکنندگان در راهپیمایــی بــرای لغو
محاصره محله شیخ جراح ادامه دادند .همچنین
تعدادی از فلسطینیها در قدس و کرانه باختری
بازداشت شدند.

لندن :روسیه تهدید
و رقیب شماره یک ماست

وزیر دفاع انگلیس
در مصاحبــهای بــا
نشریه تلگراف گفت،
کشــتیهای نیروی
دریایــی روســیه
فعالیتشــان را در نزدیکی خط ساحلی انگلیس
افزایش دادهاند .به گزارش اسپوتنیک ،بن واالس،
وزیر دفاع انگلیس در مصاحبهای با این نشــریه
اظهار کرد :کشــتیهای فضول روسی مرتبا به ما
ســر میزنند و حاال مرتبا تعدادی از کشتیهای
جنگی روسیه به ما سر میزنند .وی افزود ،انگلیس
کاهش تنش را امتحان کرده است ،ما شیوههایی
را امتحان کردهایم امــا در حال حاضر تا زمانی که
روسیه برخوردش را تغییر ندهد سخت میتوان
پیشبینی کرد که به کجا قرار اســت برســیم.
واالس گفت ،در پایان سال  ۲۰۲۰یک زیردریایی
کالس کیلو در دریای ایرلند شناسایی
ِ
روســی از
شد .وزیر دفاع انگلیس ،مســکو را تهدید و رقیب
شــماره یک کشــورش معرفی کرد .ماه مارس
انگلیس به انتشار یک بررسی یکپارچه سیاست
خارجی پسابریگزیت ،دفاع و امنیت خود پرداخت
که در آن دولت محافظه کار انگلیس روســیه را
حادترین تهدید برای امنیت ما توصیف کرد .این
ســند  ۱۰۰صفحهای مجددا به بررسی اولویتها و
اهداف راهبردی لندن پرداخته و به تعریف جایگاه
این کشــور در جهان در پی خروج از اتحادیه اروپا
پرداخته است .انگلیس در چارچوب این استراتژی
متعهد به دفاع در برابر تهدیدات برآمده از سمت
روسیه و چین شده است.

جهان 5

احتمال تشکیل دولت فوقالعاده درعراق همزمان با افزایش ترورهای هدفمند؛

وحشت؛ کلیدواژهتعلیق انتخابات بغداد

فرشاد گلزاری

با فروکــش کــردن بحــران در
ســرزمینهای اشــغالی و برپایــی
آتشبس در غزه ،طــی روزهای اخیر
شــاهد خلق بحران جدید در منطقه
به مرکزیت بغداد هســتیم .گویا همه
منتظر آن بودند که جنــگ  11روزه
غزه به پایان برسد ،تا شاهد سناریوی
دیگری باشند؛ سناریویی که به مراتب
خطرناکتر از رد و بدل شدن موشکها
در ســرزمینهای اشــغالی اســت و
میتواند باعث ایجاد یک آشــفتگی
عمیق و چند ضلعی در منطقه شود.
براساس دادهها و اخباری که از دو
روز پیش تاکنون توســط رسانههای
عراق مخابره شده ،دســتگاه امنیتی
این کشور با سلســهای از مولفههای
ضدامنیت روبرو شــده که شاید طی
دو سال اخیر ســابقه نداشته است .به
عنوان نمونه ،گــروه امنیتی عراق روز
شــنبه اعالم کرد که نیروهای آژانس

اطالعات و تحقیقات فدرال در وزارت
کشورتوانستندچهارتروریستداعشی
را در مناطق مختلف بغداد بازداشــت
کنند که افراد مظنــون طبق احکام
ماده چهارم ســند مبارزه با تروریسم،
در الکرمــه و جنوب بغداد بازداشــت
شــدند .چند ســاعت بعد از این خبر
هم ،تحســین الخفاجی ،سخنگوی
فرماندهی عملیات مشــترک ارتش
عراق در کنفرانــس مطبوعاتی اعالم
کرد کــه ارتــش قصــد دارد تمامی
گذرگاههــا و نقاط نفــوذ در مرزهای
این کشور با سوریه را که داعشیها از
آنها استفاده میکنند ،در دو ماه آینده
مسدود کند.
او همچنین اعالم کــرد که ارتش
عراق با دســتگاههای مدرن مرزهای
مشترک عراق و سوریه را کنترل و برای
جلوگیری از نفوذ تروریستها با ائتالف
ضد داعش همکاری میکند و تمامی
نقاط نفوذ موجود در مرزهای سوریه
طی دو مــاه آینده مســدود خواهند
شــد .این خبر کمی بعد باعث شد تا
ســیلی از انتقادها و نگرانیها از سوی

کارشناسان حوزه امنیت و تحلیلگران
نظامی روانة شبکههای مجازی مانند
توئیتر و فیســبوک شود .منتقدان که
حتی مردم عادی و فعاالن مدنی را هم
شامل میشــدند با خطاب قرار دادن
دولت مصطفی الکاظمی ،نخستوزیر
این کشور ،خواهان شفافیت دستگاه
امنیتی و دولت در مورد حیات داعش
شدند .این انتقادها طی جمعه گذشته
و شــنبه به حدی افزایش پیدا کرد که
روز گذشته (یکشنبه) مقامات امنیتی
عراقازتدویناستراتژیجدیدو ۵ساله
برای مبارزه با گروه تروریستی داعش
خبر دادند.
در این راســتا ،صبــاح النعمان،
سخنگوی دستگاه مبارزه با تروریسم
عراق در یک کنفرانس امنیتی که در
بغداد برگزار شد ،رسماً اعالم کرد که
این دستگاه بر اســاس ماموریتهای
محوله بــرای انهــدام شــبکههای
تروریستی تالش میکند و این تحلیل
و دیدگاه فقــط محدود بــه مقابله با
فعالیتهای تروریستی نیست ،بلکه
رصد ،نظــارت و ارزیابی آنهــا نیز به

سخنگویدستگاهمبارزه
با تروریسم عراق در یک
کنفرانسامنیتیعالمکرد
که این دستگاه بر اساس
ماموریتهایمحوله
برای انهدام شبکههای
تروریستی یک طرح5
ساله را در دستور کار قرار
داده است

صورت مرتــب در یک بــازه زمانی 5
ساله انجام خواهد شــد .اما انتشار این
خبر زمزمههایی را در میان منتقدان
دولت و به خصوص گروههای مقاومت
عراقی به راه انداخــت که میتواند در
وضعیت فعلی یک جدال سیاسی را سر
و سامان دهد .منتقدان دولت معتقدند
که عدم خروج کامل نیروهای آمریکا از
عراق و پنهانکاری دولت الکاظمی در
مورد این پرونده ،به نوعی باعث شده تا
امنیت عراق متزلزل شود.
آنها معتقدند کــه خیزش مجدد

داعش در کشورشــان یک سناریوی
از پیش تعیین شده است که در رأس
آن ائتالف آمریکایــی ضد داعش قرار
دارد .به همین جهت دیروز (یکشنبه)
بخش هماهنگی مقاومــت عراق در
بیانیهای شدیداللحن اعالم کرد که بعد
ازمیانجیگریهایمتعددیکهبرخی
سیاســتمداران عراقی انجام دادند،
مقاومت چندین فرصت به دولت عراق
دادکهدرحالمذاکرهباطرفآمریکایی
درخصوص سرنوشت نیروهای بیگانه
اســت ،اما دو دور مذاکره آنها ،به ویژه
نمایش مضحک دور دوم ،بســیار بد و
تأسفآور بود.
این بخش از بیانیــه اگرچه انتقاد
صریح از دولت عراق و آمریکا را درون
خود داشــت ،اما بخش دوم بیانیه به
نوعی نشــان داد که باید منتظر یک
درگیری جدید باشیم؛ به گونهای که
مقاومت عراق اعالم کرد دولت آمریکا
با مخالفت در مورد خروج نیروهایش،
این پیام آشکار را فرســتاده است که
آنها جز زبــان زور چیزی نمیفهمند
و به همیــن دلیل ،مقاومــت عراق بر
آمادگی کامل خود برای انجام وظیفه
شرعی ،ملی و قانونی خود جهت تحقق
این هدف تاکید میکنــد و در نهایت
عملیات جهادی مقاومت نه تنها ادامه
دارد ،بلکه به شــکلی روزافزون علیه
آمریکاییها تقویت خواهد شد!
شلیکبهدموکراسی!
بنابر دادههای موجود ،بیانیه بخش
هماهنگی مقاومت عراق به نوعی نشان
داد به زودی یک تداخل منافع آشکار
را شاهد خواهیم بود که در گذشته هم
این اتفاق رخ داده است؛ تا جایی که 24
ساعت از صدور بیانیه مذکور نگذشته
بود که کاروان لجستیکی ائتالف ضد
داعشروزگذشته(یکشنبه)درمعرض
انفجار یــک بمب در اســتان ذی قار
در جنــوب عراق قرار گرفــت که این
دومین حمله طی روز اخیر بود .اما در
سوی دیگر ماجرا که شــاید بتوان آن
را مهمتر از بخش اول دانســت ،ترور
فعاالن سیاســی ،مدنی و جدیدا ً هم
تــرور نامزدهای انتخابــات پارلمانی
عراق ،به بحرانی تبدیل شده که نه تنها
«وحشــت» را به جامعه عراق تزریق
کرده ،بلکه هــدف نهایــی آن بر هم

بسیاری از جریانهای
سیاسی عراق در جلسهای
بامصطفیالکاظمینهتنها
خواهانتعویقانتخابات
پارلمانیاینکشوربهدلیل
مسائلامنیتیشدند،
بلکهبحثتشکیلدولت
فوقالعاده را به میان آوردند
که این موضوع هم به نوعی
میتواند به خأل دولت و
بیثباتیبینجامد
زدن انتخابــات پارلمانی عراق و حتی
سقوط دولت اســت .ظهر روز شنبه
منابع امنیتی و رســانهای عراق اعالم
کردند که چند مسلح ناشناس هشام
الحجازی ،رئیس جمعیت فعالیتهای
امدادی و داوطلبانه جوانان الطارمیه را
در شمال بغداد ترور کردند.
روز گذشته (یکشنبه) هم خمیس
الخنجر ،رئیس ائتــاف العزم که در
انتخابات پارلمانی عراق حضور خواهد
داشت،اعالمکردکههاشمالمشهدانی،
یکی از نامزدهــای انتخابات پارلمانی
عراق ترور شده است .این در حالیست
کــه در ژوئیه  ۲۰۲۰میالدی هشــام
الهاشمی ،تحلیلگر مطرح جهانی در
مسایل گروههای تروریستی ،در بغداد
ترور شد.
نهم مــاه مه نیــز ایهــاب الوزنی،
هماهنگکننده اعتراضات ضد دولتی
در مســیر خانهاش در شهر کربال ترور
شد 24 .ســاعت پس از ترور الوزنی،
احمد حسین ،خبرنگار شبکه خبری
الفرات در مســیر خانهاش در نزدیکی
شهر الدیوانیه هدف یک عملیات ترور
قرار گرفت که تمام این موارد به نوعی
هشــدار به دولت و بره م زدن امنیت
عراق تلقی میشود .در این میان اما روز
شنبه بسیاری از جریانهای سیاسی
عراق در جلسهای با مصطفی الکاظمی
نــه تنها خواهــان تعویــق انتخابات
پارلمانی این کشــور به دلیل مسائل
امنیتی شــدند ،بلکه بحث تشــکیل
دولت فوقالعاده را به میان آوردند که
این موضوع هم به نوعی میتواند به خأل
دولت و بیثباتی بینجامد.

خبر

خبر

سرنگونی پهپاد جاسوسی ائتالف سعودی در الجوف

برگزاریانتخابات پارلمانی ویتنام در بحبوحه شیوعکرونا

سخنگوی نیروهای مســلح یمن از سرنگونی یک
فروند پهپاد چینی متعلق به ائتالف سعودی در استان
الجوف خبر داد .به گزارش المیادین ،ســرتیپ یحیی
سریع ،سخنگوی نیروهای مســلح یمن در سخنانی
اعالم کرد که ســامانههای پدافند هوایی یمن بامداد
روز گذشــته (یکشــنبه) یک فروند پهپاد جاسوسی
ائتالف متجاوز عربی از نوع  CHرا در آسمان منطقه
المرازیق در استان الجوف رهگیری و سرنگون کردند.
وی افزود :این پهپاد توسط موشــک زمین به هوایی
هدف قرار گرفت که هنوز از آن رونمایی نشــده است.
یحیی ســریع در ادامه خاطرنشــان کرد :بــار دیگر
تاکید میکنیم که حریم هوایی مــا جایی برای چنین
گردشهایی نیست .پس از مخابره سرنگونی این پهپاد
ســعودی ،محمد علی الحوثی ،عضو شورای سیاسی
عالی یمن در توییتی درباره تحریــم دو تن از رهبران
انصاراهلل توسط آمریکا نوشت :تحریمها مبارزان ما را

نمیترساند .اگر به محاصره و تجاوز ادامه بدهند شاید
اماکنی در برخی از کشــورهای ائتالف عربی را هدف
قرار دهیم که انتظارش را نداشــته باشند .پنجشنبه
وزارت خزانهداری آمریــکا از اعمال تحریمهایی علیه
محمد عبدالکریــم الغماری ،رئیس ســتاد انصاراهلل
خبر داد .وزارت خارجه آمریکا نیز از تحریم یوســف
المدانــی ،فرمانده منطقــه پنجم نظامــی انصاراهلل
خبر داد.

بازداشت 800معترض الجزایری توسط پلیس

انجمن دفاع از حقوق بشر الجزایر اعالم کرد ،نیروهای امنیتی این کشور  ۸۰۰تظاهرکننده را در صد و هجدهمین
تظاهرات جنبش مردمی الحراک که خواستار تغییر ریشــهای نظام است ،بازداشت کردند .به گزارش روسیاالیوم،
سعید صالحی ،نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق بشر در الجزایر گفت ،بیشتر بازداشتیها از اهالی پایتخت هستند.
همزمان با تظاهرات اعتراض آمیز در پی تصمیم وزارت کشور که تظاهرکنندگان را به دریافت مجوز تظاهرات ملزم
کرده اســت ،نیروهای امنیتی الجزایر برای کنترل بر اوضاع امنیتی در خیابان ها
مستقر شــدهاند .نیروهای امنیتی الجزایر با قدرت تظاهرات مردمی الحراک را از
بیش از دو سال پیش منع کردهاند و صدها معترض در مناطق مختلف این کشور
بازداشت شدند .تاکنون دهها معترض بازداشــتی محاکمه و نزدیک به  ۵۰تن با
اتهامات مختلف از جمله تجمع ،مخالفت با دستورات برای دریافت مجوز قبل از
انجام تظاهرات به حبس محکوم شدند.

انتظار میرود دهها هزار ویتنامی دیروز (یکشــنبه)
در بحبوحه شیوع سریع کووید ۱۹-در این کشور برای
انتخاب مجلســی که عمدتا بی مطالعه و بدون بررسی
لوایح را تصویب میکند ،به پای صندوقهای رای بروند.
به گزارش رویترز ،برای انتخابات مجلس ملی ویتنام که
هر پنج سال یکبار است و عموما حزب حاکم کمونیست
پیش از آن کنگرهای برای برای تعیین رهبر جدیدش
برگزار میکند ،نامزدهای مســتقل کمتری برای ورود
به این مجلس با  ۵۰۰کرســی حضــور دارند .حدود
 ۶۹.۲میلیون تن از رای دهنــدگان ثبت نامی انتظار
میرود از بیــن  ۸۶۶نامزد پارلمان دســت به انتخاب
بزنند .آنها همچنیــن به اعضای شــوراهای مردمی
در ســطوح اســتانی و منطقهای رای میدهند .رئیس
مجلس ملی ویتنام پیــش از انتخابات گفت :امیدوارم
تمام رایدهندگان نقش خودشان را به عنوان صاحبان
این کشور بشناسند و برای انتخاب مورد اعتمادترین

و باارزشتریــن کاندیدایی که نماینــده صدای آنها
باشــد ،به رایگیری ملحق شــوند .از نامزدهایی که
برای مجلــس ملی حضور دارند ،حــدود  ۹۲درصد از
اعضای حزبی و هشت درصد مســتقل هستند .تعداد
نامزدهای مستقل امســال از به نسبت  ۹۷تن در سال
 ۲۰۱۶به  ۷۴تن کاهش یافته است .این در حالیست که
شمار نمایندگان مجلس که عضو هیچ حزبی نیستند،
به نصف رسیده است.

اتحادیه اروپا :انحالل حزب «سوچی» محکوم است

اتحادیه اروپا روز گذشته (یکشنبه) پیشنهاد کمیسیون انتخاباتی منتصب خونتای میانمار برای انحالل حزب آنگ
سان سوچی را به شدت محکوم کرد .به گزارش رویترز ،سخنگوی کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعالم
کرد :اگر کمیسیون انتخاباتی منصوب از سوی خونتای میانمار این پیشنهاد را اجرایی کند ،نشان میدهد که هیچ
احترامی به خواسته مردم میانمار نمی گذارد و روند حقوقی را اجرایی نمیکند .روز جمعه رسانهها از قول کمیسیون
انتخاباتی منصوب خونتای میانمار اعالم کردند که این گروه قرار است حزب لیگ
ملی برای دموکراسی متعلق به آنگ سان سوچی ،رهبر دوفاکتوی میانمار را به
خاطر تقلب انتخاباتی در انتخابات پارلمانی نوامبر گذشته میالدی منحل کند.
این حزب موفق شده بود تا اکثریت آرا در آن انتخابات نوامبر گذشته میالدی به
دست بیاورد .ارتش میانمار اول فوریه ســال جاری میالدی در کودتایی ،دولت
مدنی را سرنگون و سوچی را زندانی کرد.

