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پیروزی حزب پاشینیان در 
انتخابات پارلمانی ارمنستان

خبرگزاری رویترز با بیان اینکه ۳۰ درصد آرای 
انتخابات پارلمانی ارمنستان شمرده شده است، از 
اعالم پیروزی نیکول پاشینیان نخست وزیر مستعفی 
این کشــور خبر داد. به گزارش ایــن خبرگزاری 
انگلیسی، »نیکول پاشینیان« نخست وزیر مستعفی 
ارمنســتان پس از برتری زودهنگام حزب قرارداد 
مدنی متعلق به وی، مدعی پیــروزی در انتخابات 
پارلمانی شــد. خبرگزاری ریانووستی با استناد به 
گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش داد، 
با اعالم  ۳۰ درصد از نتایج انتخابات روز یکشــنبه، 
حزب پاشینیان  ۵۸.۵۲ درصد آرا را در اختیار دارد، 
این در حالی است که حزب رقیب وی یعنی اتحاد 
ارمنســتان متعلق به »رابرت کوچاریان« رئیس 
جمهوری پیشین ۱۸.۵۶ درصد آرا را از آن خود کرده 
است. خبرگزاری روســی اینترفکس هم به نقل از 
پاشینیان گفت: »هنوز همه آرا شمرده نشده اند، اما 
واضح است که ما اکثریت قانع کننده ای را در دست 
خواهیم داشت«. اسپوتنیک هم گزارش داده است 
که حزب کوچاریان اعتبار نتایج اولیه را زیر سوال برد. 
اعتراض ها به دنبال پایان جنگ اخیر قره باغ منجر 
به افزایش فشارها بر دولت پاشینیان نخست وزیر 
مستعفی این کشور شــد و  وی برای کاهش تنش 
ها برگزاری انتخابــات زودهنگام پارلمانی را اعالم 
کرد. پاشینیان از آن زمان تحت فشار قرار گرفت  و 
معترضان خواستار کناره گیری وی به دلیل امضای 
توافق نامه صلح با آذربایجان شدند که به درگیری 
ها پایان داد. بر اساس این توافق که با واسطه گری 
روسیه انجام شد، آذربایجان کنترل سرزمینی را که 
طی جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ از دست داده بود، دوباره 
بدست آورد. پاشــینیان خود این توافق نامه را یک 
فاجعه توصیف کرد، اما تاکید کرد برای جلوگیری 
از خسارات بیشتر انسانی و ســرزمینی مجبور به 
امضای آن شده است. ارمنســتان که میزبان یک 
پایگاه نظامی روسیه است، از متحدان نزدیک مسکو 
بشمار می رود. اگرچه پاشینیان که در سال ۲۰۱۸ با 
پشتیبانی اعتراضات خیابانی و با وعده مبارزه با فساد 
به قدرت رسید، روابط چندان گرمی با کرملین ندارد. 
از سوی دیگر، کوچاریان به عنوان رقیب پاشینیان 
بومی قره باغ اســت. این منطقه به عنوان بخشی از 
آذربایجان در سطح بین المللی شناخته شده است 
اما مدتهاست مردم بومی ارمنی آن ادعای تسلط بر 
این منطقه را دارند. کوچاریان از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ 
رئیس جمهوری ارمنستان بود اما اقدام وی به دلیل  
اعالم وضعیت اضطراری در مارس ۲۰۰۸ به دلیل 
انتخابات مورد مناقشه غیرقانونی اعالم شد. در آن 
زمان دستکم ۱۰ نفر در درگیری های میان پلیس و 

معترضان کشته شدند.
    

بورل: بی اعتمادی هسته اصلی 
بحران سیاسی لبنان است

جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا 
اظهار داشت که نزاع برای قدرت و عدم اعتماد دالیل 
اصلی درگیری میان سیاستمداران لبنان و بحران 
تشکیل دولت اســت. به گزارش آسوشیتدپرس، 
بورل در بیانیه ای به جمعــی از روزنامه نگاران قبل 
از ترک بیروت گفت که روشن است که این مبارزه 
بر سر نحوه توزیع قدرت است و باید بگویم که یک 
حالت بی اعتمادی حاد در لبنان وجــود دارد. وی 
افزود: دستیابی به توافق بین افرادی که به یکدیگر 
اعتماد ندارند دشوار است. بورل سه روز پیش در پی 
دیدار با میشل عون، رئیس جمهور لبنان اعالم کرد که 
کشورهای اروپایی در حال بررسی وضع تحریم هایی 
علیه سیاستمداران لبنانی هســتند که بر سر راه 
تشکیل دولت ایستاده اند. وی با اشاره به اینکه تشکیل 
دولت جدید باید با توافق میشل عون و سعد حریری، 
نخست وزیر مکلف لبنان انجام شود، برلزوم حمایت 
سیاسی از لبنان در کنار قابلیت های فنی برای عمل 
در شرایط دشوار فعلی تاکید کرد. وی توضیح داد که 
پس از آن، دولت جدید می تواند با صندوق بین المللی 
پول به توافق برسد ، که به نوبه خود دریافت کمک از 

اتحادیه اروپا را تسهیل خواهد کرد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

زمانی که نام تروریســم و اعمال 
تروریســتی بــه میــان می آیــد، 
ناخودآگاه تمام اذهــان عمومی به 
ســمت »داعش« کانالیزه می شود. 
گویی در دنیا فقط این تشــکیالت 
تروریســتی وجود دارد که میلیو ها 
نفر را آواره کرده و هــزاران نفر را از 
تیغ خود گذرانده است. اما با نگاهی 
عمیق به مبدأ پیدایش و همچنین 
نمودار فعالیت های داعش می توان 
به این مفهوم بنیادین دســت پیدا 
کرد که این »ماشیِن تروِر قرن بیست 
و یکم« خود به خود پدید نیامده که 
حاال انتظار داشتنه باشیم یکباره از 

بین برود. 
کســانی که در حوزه مطالعات 
تروریســم و بنیادگرایــی رادیکال 
فعال هستند به خوبی می دانند که 
تحلیل های سیاسی در مورد داعش 
اساساً حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از پالِن 
کلی تولد داعش را تشکیل می دهد و 
به همین دلیل است که در کشورمان 
تحلیل چنــدان دقیقــی از رفتار، 
اهداف، ساز و کار و همچنین آینده 

داعش وجود ندارد یا اگر هم وجود 
داشته باشد با بزرگنمایی یا کوچک 
خواندن ایــن جریان تروریســتی 
همراه است. باید بپذیریم که داعش 
از دامان سازمان القاعده متولد شد 
و در ابتدا این جریــان تا حد زیادی 
در حال پیروی از دستورالعمل ها و 
اساسنامه های نانوشته سازمانی که 
روزی تحت رهبری اسامه بن الدن 

بود پیروی می کرد. 
سال ها قبل زمانی که ابومصعب 
الزرقاوی بــرای شــرکت در آنچه 
بن الدن جهاد علیه کفار )خارجی ها( 
خوانده بود به افغانستان سفر کرد، 
هیچکس فکر نمی کرد که او روزی 
دســت به انشــعاب پنهــان از این 
ســازمان بزند. زرقاوی زمانی که به 
افغانســتان ســفر کرد، القاعده در 
تماِس مستقیم با طالبان بود و اساساً 
این طالباِن تحــت رهبری مالعمر 
بود کــه نیازهای بــن الدن را رفع و 
رجوع می کــرد. ایمــن الظواهری 
که حاال رهبر القاعده اســت، در آن 
زمیان معــاون و نفــر دوم القاعده 
بعد از بن الدن بود و به زرقاوی گفته 
بود که اگــر به دنبال بــه اصطالح 
جهاد است، در افغانستان و در کنار 
طالبان دســت به کار شــود. فوأد 

ابراهیــم محقق عراقــی گروه های 
بنیادگرا در کتاب خود به نام »داعش 
نوستالژی خالفت« به این موضوع 
اشاره می کند که زرقاوی اساساً یک 
اردنی االصل بود و به شــدت از یک 
ایدئولــوژی تنــد و افراطی پیروی 
می کرد که همین موضوع باعث شد 
تا پیشــنهاد ظواهری در مورد قرار 

گرفتن در کنار طالبان را رد کند. 
او ســپس به عراق آمــد و بدون 
هماهنگــی با بــن الدن و ظواهری 
از تاسیس شــاخه القاعده در عراق 
رونمایی کرد که باعث ایجاد اختالف 
میان او و بن الدن شد. به هرترتیب 
القاعدة عراق تحت رهبری زرقاوی 
نه تنها آمریکایی ها را پس از ۲۰۰۳ 
میالدی هــدف قــرار داد، بلکه او و 
یارانــش در اقصی نقاط عــراق به 
خصوص در فلوجه مسلمان ُکشــی 

راه انداختند. 
همیــن موضــوع باعث شــد تا 
بن الدن بر او بتــازد و اینجا بود که 
حرف و حدیث ها در مورد انشــعاب 
او و تشکیل داعش شدت گرفت. بر 
همین اساس که می گوییم داعش از 
دامان القاعده بیــرون آمد اما کمی 
بعد با انتشار مانیفست این جریان که 
توسط ابوبکر ناجی، ایدئولوژیست 

جدا شــده از القاعده تهیه و منتشر 
شد، عماًل داعش به َسلَِف خود پشت 
کرد. جالب اینجاســت کــه ایمن 
الظواهری پس از تولد داعش و بعد از 
آنکه ابوبکر بغدادی در مسجد نوری 
موصل اعالم خالفــت خودخوانده 
کرد، بــه اطرافیانش گفتــه بود که 
تندروی داعش در کشتار مسلمانان 
این گروه را با مشکل روبرو می کند. 
تحلیــل آن زماِن ظواهــری تا حد 
زیادی درســت بــود؛ چراکه عماًل 
این گروه در عراق، سوریه و لیبی با 
موانع جدی روبرو شدند و کمی بعد 
دستارهای سیاه آنها در افغانستان 
رویت شــد. اما حاال به نظر می رسد 
که اوضاع تا حد زیادی به نفع داعش 

تغییر کرده است.

 جای گیری پس از 
حذف بوکوحرام 

چند هفته پیش اتفاقی در نیجریه 
رخ داد که بسیاری از اندیشکده ها، 
ســرویس های اطالعاتــی و حتی 
تحلیلگــران و پژوهشــگران حوزه 
امنیــت و تروریســم را به شــدت 
متعجب و حتی نگران کرد. داستان 
از این قرار بود که رسانه های نیجریه 
اعالم کرده بودند که ابوبکر شیکاو، 
رهبر گروه تروریســتی بوکوحرام 
که اتفاقاً در بیعت با داعش به ســر 

می بُرد، کشته شده است. 
کمی بعــد خبرگزاری ها اعالم 
کردند که او خودکشی کرده است اما 
اخبار تکمیلی و گزارش های تحلیلی 
نشان داد که او توسط اعضای داعش 
در جنگل هــای به شــدت متراکم 
سامبیســا واقع در نیجریه محاصره 

و کشته شده است. 
حاال با گذشــت حدود یک ماه از 
آن واقعه مشخص شده که داعش در 
داخل بوکوحرام مخبرها و عناصری 
را داشته که طی سال های گذشته به 
صورت لحظه ای گزارش عملکرد و 
تصمیمات ابوبکر شــیکاو را به کادر 
مرکزی داعش مخابــره می کردند 
و در نتیجــه تصمیــم بــر حذف او 

گرفته اند.
 اینکه چرا شــیکاو حذف شــد 
داســتان مفصلی دارد اما به صورت 
مختصر بایــد گفت کــه داعش از 
عملکرد او در نیجریه و غرب آفریقا 
راضی نبود و حاال شاهد آن هستیم 
که این گروه تروریستی، با دقت تمام 
در حــال جایگزینی خــود به جای 

بوکوحرام است. 
اگرچه چنــد روز پیــش باکورا 
مودو، ملقب بــه صحابــا اخیراً در 
ویدئویی ادعا کرده که رئیس جدید 
بوکوحرام است، اما پیشروی داعش 
در نیجریــه و غرب آفریقا نشــان 
می دهد که بخش عمده ای از عناصر 
محلــی و همچنیــن کادر مرکزی 
بوکوحرام در حال پیوستن به داعش 
هستند. در همین راستا روز گذشته 
)دو شنبه( روزنامه دیلی اکسپرس 
در ســرمقاله خود نوشــت داعش 
تهدید کــرده که در پی گســترش 
موفقیت آمیــز کنترلش بر مناطقی 

که پیشــتر در اختیــار بوکوحرام 
 بــود، قدرتــش را در ایــن مناطق 

تحکیم می بخشد. 
از ســوی دیگر رافائلو پانتوچی، 
کارشناس ارشــد مرکز بین المللی 
تحقیقات تروریســم و خشــونت 
سیاســی هم به دیلی  اکســپرس 
گفتــه اســت وضعیت بــه جایی 
رســیده که داعش مســیر برخی 
از شــهرهای بزرگ نیجریــه را از 
جاده ها و مســیرهای اطراف خود 
قطع کرده اســت و ایــن می تواند 
 نوعــی حملــه بــه شــهرها را 

نمایان کند. 
او در مصاحبه خود اعالم کردئه 
که ما احتماالً مدل مشــابه با اشغال 
موصل را شــاهد خواهیــم بود که 
اگرچه به گســتردگی آن نخواهد 
بود، ولی نمی توان انتظار داشــت 
که اتفاق خاصی رخ ندهد. در بخش 
دیگری از مصاحبه پانتوچی او با ارائه 
اسناد موجود می گوید که داعش به 
آرامی کمپینی بــه راه انداخته و به 
دنبال کنترل و بــه خدمت گرفتن 
اعضای بوکوحرام اســت که نشان 
می دهد ما به زودی بــا یک فاجعه 

روبرو خواهیم بود. 
اگــر از ســخنان پانتوچی هم 
عبــور کنیم و به موقعیــت نیجریه 
دقت کنیــم، به خوبــی می توانیم 
درک کنیم که عدم اســتقرار دولت 
مســتحکم و همچنین تشدید فقر 
و بیکاری خصوصاً پــس از پاندمی 
کرونا، محیِط مناســبی برای اعالم 
حضــور داعش در نیجریــه و غرب 
آفریقا به وجود آورده است. وضعیتی 
 که »تولد دوبــاره اهریمن« را به ما 

گوشزد می کند! 

هشدار اندیشکده های امنیتی درباره قدرت گرفتن داعش در غرب آفریقا؛ 

تولد دوباره اهریمن 
ایمن الظواهری پس از 

تولد داعش و بعد از آنکه 
ابوبکر بغدادی در مسجد 

نوری موصل اعالم خالفت 
خودخوانده کرد، به 

اطرافیانش گفته بود که 
تندروی داعش در کشتار 

مسلمانان این گروه را با 
مشکل روبرو می کند

داعش به آرامی کمپینی 
به راه انداخته و به دنبال 

کنترل و به خدمت گرفتن 
اعضای بوکوحرام است 

که نشان می دهد به زودی 
با یک فاجعه در نیجریه و 
اطراف آن روبرو خواهیم 

بود

ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربســتان تأکید کرد که کاهش حضور ارتش آمریکا در عربستان و خارج کردن 
سامانه های دفاعی پاتریوت تاثیری در توانایی های دفاعی ریاض نخواهد داشت. به گزارش روسیاالیوم، روز جمعه 
واشــنگتن اعالم کرد که بسیاری از سربازان و سیســتم های دفاع هوایی خود را از کشــورهای خاورمیانه و عمدتا 
عربستان، از جمله سامانه موشکی پاتریوت و سامانه ضد موشکی تاد خارج می کند. در واکنش به این مساله ترکی 
المالکی، سخنگوی ائتالف متجاوز ســعودی به خبرنگاران گفت: این موضوع بر 
قدرت دفاع هوایی عربستان تأثیری نخواهد گذاشــت. وی افزود، درک عمیقی 
با متحدانمان در مــورد تهدیدها در منطقه داریم. ما توانایی دفاع از کشــور خود 
را داریم. المالکی تعداد سامانه های پاتریوت را که در عربستان است، فاش نکرد. 
آوریل گذشته، یونان طبق توافقی اعالم کرد که برای محافظت از زیرساخت های 

عربستان موشک های پاتریوت را در اختیار این کشور قرار می دهد.

دادستان های آلمان روز گذشته )دوشنبه( اعالم کردند، یک مرد روس مشــغول به کار در یکی از دانشگاه های 
این کشور به اتهام جاسوســی و انتقال اطالعات به سازمان های اطالعاتی روسیه دســتگیر شده است. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، این متهم که تنها با اســم ایلنور ان معرفی شده، روز جمعه دستگیر شــده و خانه و محل کارش 
نیز مورد تفتیش قرار گرفته اســت. دادســتان های فــدرال آلمان گفتند، او در یک دانشــگاه آلمانــی به عنوان 
اســتاد راهنما برای دوره اســتادی علــم و تکنولوژی مشــغول بــه کار بوده 
اســت. آنها دانشــگاه را معرفی نکــرده و مشــخص نکردند کــه او در کجای 
این کشــور دســتگیر شــده اســت. بر اســاس این گزارش، این مــرد متهم 
است دســت کم ســه بار با یک عضو ســرویس اطالعاتی روســیه که از سوی 
 دادستان ها شناسایی نشد، در فاصله اکتبر سال گذشــته و ماه جاری میالدی 

مالقات کرده است. 

دستگیری یک استاد راهنمای روس در آلمان به اتهام جاسوسیعربستان: توان دفاع از خود را داریم

دادگاه عالــی قانون اساســی ترکیه روز گذشــته 
)دوشنبه( ضمن تایید کیفرخواســت دادستانی این 
کشــور با انحالل حزب معارض دموکراتیک خلق ها، 
موافقت کرد. بــه گزارش المیادین، نخســتین اقدام 
صورت گرفته بــرای انحالل این حزب که  از ســوی 
بخش هایــی از کردهــای ترکیه حمایت می شــود، 
در فوریه ســال ۲۰۱۸ از ســوی حزب وطن آغاز شد. 
رهبران حزب وطن )حزب کارگر سابق( وجود تصاویر 
عبداهلل اوجالن در کنگره حزب دموکراتیک خلق ها و 
انتقادات شدید رهبران حزب دموکراتیک خلق ها علیه 
ارتش ترکیه را دلیل اصلی تعطیلــی این حزب اعالم 
کردند. زمستان گذشــته، چند روز پس از درخواست 
تعطیلی این حزب معارض از سوی رهبران حزب وطن، 
سلیمان سویلو، وزیر کشــور ترکیه در اظهاراتی حزب 
دموکراتیک خلق ها را نه یک حزب سیاسی بلکه شعبه 

ای از پ.ک.ک خواند. بهمن ماه گذشته پس از اظهارات 
»دولت باغچلی« رهبر حزب حرکت ملی مبنی بر وجود 
ارتباط حزب دموکراتیــک خلق ها با پ.ک.ک، حزب 
عدالت و توسعه ترکیه وارد میدان شد و موضوع تعطیلی 
این حزب را مطرح کرد. دادســتانی کل ترکیه در آغاز 
ماه ژوئن ۲۰۲۱ شــکایتی را علیه این حزب مخالف به 

دادگاه قانون اساسی برد. 

مشــاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که اگر چین 
در تحقیقات مرتبط با منشــاء پاندمی کرونا همکاری 
نکند، با انزوا در جامعه بین المللی مواجه خواهد شــد. 
جیک ســالیوان در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: این 
همان کار دیپلماتیک است؛ هدایت کشورهای جهان، 
فشار سیاسی و دیپلماتیک روی چین که اصلی ترین 
بخش تالش ماســت تا در نهایت چیــن را مقابل یک 
انتخاب ســخت قرار دهیم. اینکه به شکل مسووالنه 
ای اجازه تحقیقات درباره منشــاء کرونا را میدهید یا 
اینکه با انزوا در جامعه بین المللی مواجه می شوید. این 
مشاور امنیت ملی آمریکا توضیح نداد که پکن چطور در 
جریان تحقیقات قبلی اجازه شفافیت نداده بود، به ویژه 
اینکه پکن به تیم کارشناسان سازمان جهانی بهداشت 
اجازه تحقیقات داد. تیم کارشناسان سازمان جهانی 
بهداشت به این نتیجه رســید که بعید است ویروس 

از یک آزمایشگاه نشــات گرفته باشد و گفت که شاید 
این پاندمی مرگبار از طریق حیوانات وحشی به انسان 
منتقل شده است. آنچه سالیوان بیان کرد، این است که 
ایاالت متحده برای تحقیقات درباره منشاء کرونا تنها 
روی چین اتکا ندارد. او گفت: بایدن از طریق تالش های 
جامعه اطالعاتی ایاالت متحده برای ادامه فشار در هر 

جبهه ای کار می کند. 

موافقت دادگاه قانون اساسی ترکیه با انحالل حزب دموکراتیک خلق ها ایاالت متحده چین را به انزوای  بین المللی تهدید کرد
خبرخبر


