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حوادث تروریستی در عراق ادامه دارد؛
شهادت 11 نیروی حشدالشعبی 

توسط داعش 
فرماندهی عملیات مشترک عراق از شهادت 
۱۱ تن از نیروهای بســیج مردمــی عراق در 
درگیری ها با گروه تروریستی داعش خبر دادند. 
به گزارش ســومریه نیوز، فرماندهی عملیات 
مشــترک عراق اعالم کــرد در درگیری های 
خشــونت آمیز میان نیروهای حشد شعبی و 
داعش در اســتان صالح الدین در شمال عراق 
۱۱ نیروی حشــد شــعبی از جمله أبــو علیاء 
الحسیناوی از رهبران حشد به شهادت رسیدند. 
همچنین در این درگیری ۸ نیروی حشد شعبی 
زخمی شدند. تیپ ۲۲ حشــد شعبی عراق در 
عملیات علیه بقایای تروریسم و مقابله با حمله 
شبانه داعش در استان صالح الدین موفق شد 
تروریست ها را به محاصره درآورد. ائتالف الفتح 
عراق نیز ضمن تسلیت به خاطر شهادت اعضای 
حشد شــعبی در بیانیه ای اعالم کرد: بار دیگر 
عناصر حشد موفق شدن حماسه ای از پیروزی 
و مقاومت را رقم بزنند. بار دیگر گروه تروریستی 
داعش به خاک میهن عزیزمان حمله کردو این 
بار هم مثل همیشه با مقاومت نیروهای شجاع 
عراقی روبرو شد. در پی انفجارهای انتحاری در 
بغداد ارتش عراق عملیات ضد تروریسم موسوم 
به »ثأر الشهدا« را آغاز کرده تا بقایای داعش را به 

طور کامل پاکسازی کند. 
در همین راستا پس از کسب اطالعاتی مبنی 
بر احتمال انجام حمالت جدیــد در پایتخت 
عــراق، نیروهای امنیتی از صبح روز گذشــته 
)یکشــنبه( تدابیر شــدیدی را در ایست های 
بازرسی در مسیرهای منتهی به فرودگاه بغداد 
اتخاذ کردند. یک منبع امنیتی به شــفق نیوز 
اعالم کرده که نیروهای امنیتی تدابیر شدیدی را 
در ایست های بازرسی عادی و ویژه در مسیرهای 
منتهی به فــرودگاه بین المللی بغــداد برای 
جلوگیری از وقوع هرگونه امــر ناگهانی اتخاذ 
کرده اند. این منبع گفت که بازرسی خودروها 
و افراد داخل در خودروها انجام می شود. طبق 
گفته این منبع، بعــد از آنکه اطالعاتی مبنی بر 
هدف قرار گرفتن پایتخت عراق به دست آمد، 

تدابیر تا اطالع ثانوی تشدید می شود. 

بر این اساس به دنبال وقوع دو انفجار در بغداد 
و همچنین تشدید حمالت داعش به نیروهای 
مسلح عراق، کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق 
خواستار حضور فرماندهان امنیتی این کشور 
در نشست پارلمان شد و شماری از فرماندهان 
امنیتی این کشــور را برای حضور در نشست 
پارلمان دعوت کرده اســت. طبــق اعالم این 
کمیته، مقامات امنیتی که پارلمان عراق میزبان 
آنها خواهد بود؛ فرمانده عملیات بغداد، معاون 
وزیر کشــور در امور اطالعاتی، مدیر اطالعات 
نظامی، مدیر بخش اطالعــات و امنیت وزارت 
دفاع، مدیر کل اطالعات و مبارزه با تروریســم 
وزارت کشــور و مدیر امنیت ملی در اســتان 
بغداد هستند. این کمیته از مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 
خواست که با حضور این افراد در نشست پارلمان 
موافقت کند تا موعد میزبانی از آنها تعیین شود. 
این تحوالت در حالــی رخ می دهد که نهاد 
ریاست جمهوری عراق دیروز )یکشنبه( بیش 
از ۳۴۰ حکم اعدام صــادره از دادگاه های ویژه 
عراق را در پرونده های مختلف تروریســتی و 
جنایی صادر کرد. منابــع دولت عراق گفته اند 
که تایید ایــن احکام بعــد از بررســی دقیق 
پرونده های ارســالی از همه جنبه های قانونی 
و حقوقــی انجام شــد. این منبع گفــت: نهاد 
ریاســت جمهوری همچنان بــه تایید احکام 
وارده براســاس چارچوب هــای معمول ادامه 
می دهد و با این موضوع با لحاظ کردن جوانب 
احتیاط و بدون در نظرگرفتن هر مساله دیگری 
برخورد می کند. به نوشته برخی منابع خبری 
عراقی، ۶۳۰۰ تروریست محکوم به اعدام فقط 
در زندان »حوت« در شــهر ناصریه در استان 
ذیقار نگهداری می شــوند که هزینه نگهداری 
آنها ســاالنه بالغ ۵۰ میلیون دالر است. برخی 
دیگر از کارشناسان امنیتی عراقی می گویند که 
دستکم ۱۵ هزار تروریست وابسته به سعودی 
انواع جنایت تروریستی را در عراق مرتکب شدند 
و ۵ هزار نفر از آنها خود را در عملیات انتحاری در 

این کشور منفجر کردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 آخرین روزهای دی مــاه بود که 
یکباره خبر آمد آلکسی ناوالنی، رهبر 
اپوزیسیون روسیه که چندی پیش در 
کشورش مسموم شده و برای درمان 
به آلمــان رفته بود، در بــدو ورود به 

فرودگاه مسکو بازداشت شد. 
هواپیمــای حامــل ناوالنــی که 
اروپایی ها او را از مخالفان سیاســی 
سرســخت والدیمیــر پوتیــن، 
رئیس جمهوری روســیه می دانند، 
ابتدا قرار بود در فرودگاه ونوکووا مسکو 
فرود بیایــد، امــا در آخرین لحظات 
تغییر مســیر داد و حوالی ســاعت ۶ 
عصر در فرودگاه بین المللی شرمتیوو 

در مسکو به زمین نشست. 
خبرنگارانــی کــه در هواپیمای 
حامل ناوالنــی از برلین بــا او همراه 
بودنــد، گفته انــد که خلبــان ابتدا 
۳۰ دقیقه تأخیر به دلیل »مشــکل 
فنی« اعالم کرد، امــا بعد از آن گفت 
که هواپیما به ســمت شــرمتیوو در 
حرکت اســت و در فرودگاه ونوکوو 
فرود نخواهــد آمد. ایــن موضوع به 

خوبی نشــان می دهد که بازداشت او 
از قبل طراحی و برنامه ریزی شــده 
بود و او بــه محض ورود، دســتگیر 
و راهی بازداشــتگاه شــد. به ناوالنی 
پیش از بازگشــت در مورد دستگیر و 
زندانی شدنش هشدار داده شده بود؛ 
 زیرا او در کشــورش پرونــده مفتوح 
امنیتی - قضایی دارد که بر پایه آن در 
سال ۲۰۱۴ به حبس تعلیقی محکوم 
شــده اســت. این معترض روسی بر 
مبنای محکومیت قبلی اش می بایست 
هر ماه دو بار خود را به مقامات قضایی 
معرفی می کرد و به او گفته شــده بود 
که چون در مــدت اقامتش در آلمان 
نتوانسته خود را معرفی کند، به همین 
دلیل در بازگشت بازداشت می شود. 

در اینجــا دو و شــاید هم ســه 
تئوری به ذهن هــر تحلیلگر خطور 
می کند. نخســت آنکه اگر اروپایی ها 
می دانســتند ناوالنی به محض ورود 
به مسکو دستگیر می شود، چرا با آن 
دیدگاهی که حقوق بشــر را سرلوحه 
کار و شعار خود کرده اند، اجازه دادند 
تا ائ به روسیه برگردد و به این وضع 
دچار شود؟ تئوری دوم هم این است 
کــه اروپایی ها به خوبــی از احتمال 
بازداشــت ناوالنی در روســیه خبر 

داشتند اما به دنبال آن بودند تا بتوانند 
آشوبی در روســیه به پا کنند تا شاید 
حاکم کرملین را بــه زعم خود تحت 
فشــار قرار دهند. تئوری ســوم هم 
بدون تردید این خواهد بود که ناوالنی 
خودش و برای ادامه مبارزه اش علیه 
دولت روسیه و الیگارشــی حاکم بر 
آن وارد روســیه شده اســت؛ چراکه 
ناوالنی پیش از عزیمــت از برلین از 
دوستانش خواسته بود به استقبال او 
بیایندتا جایی که در فرودگاه ونوکووا 
هم حــدود ۲۰۰ نفر از دوســتان او و 
هم نیروهای پلیس ضد شــورش در 
انتظــارش بودند و پس از بازداشــت 
ناوالنی در فرودگاه دیگر، شــماری 
از دوســتانش نیز در فرودگاهی که 
حاضر بودند به دست پلیس و نیروهای 
لباس شخصی بازداشت شدند و این 
دقیقاً همان ســناریوی فریبی است 
که ســرویس امنیت داخلی روسیه 
برای بازداشــِت بدون حاشیه ناوالنی 

اجرا کرد! 
نکته ای که در اینجا باید مورد نظر 
قرار بگیرد و به نوعی می تواند موید این 
احتمال باشد که اروپایی ها از همه چیز 
خبر داشتند این است که اخیراً فیلمی 
دو ساعته از سوی ناوالنی و تیمش در 

باره  یک کاخ مجلل در نزدیکی خلیج 
گلندجیک )واقع در ســاحل دریای 
سیاه روسیه( با مســاحت ۱۷.۶ هزار 
متر مربع منتشر شــده که به ادعای 
وی متعلق به والدیمیر پوتین بوده و 
هزینه ساخت آن چیزی حدود یک و 
نیم میلیارد دالر تمام شده است. این 
فیلم حدود ۴۰ میلیون بازدیدکننده 
داشته است و به نوعی محرک اصلی 
اعتراضات روزهای اخیر در روسیه به 

حساب می آید. 
نکته مهم این است که در مقدمه 
این فیلم که در کانال یوتیوب ناوالنی 
منتشر شــده وی توضیح می دهد که 
تحقیقات در مورد این فیلم را زمانی 

که »در بخــش مراقبت های ویژه در 
یکی از بیمارســتان های برلین« بود، 
طراحی کرده است! این موضوع دقیقاً 
نشان می دهد که اروپایی ها در طرح 
ایجاد یک اغتشــاش مهندسی شده 
در سراسر روســیه با ناوالنی شریک 
هســتند؛ چراکه یک فیلم دو ساعته 
آن هم با این میزان از داده های پنهان 
و به شدت طبقه بندی شده، نمی تواند 
ظرف مدت چند هفته از یک کشــور 

دیگر آماده شود.
 بایدن و چهار سال سخت

 با پوتین 
هیچ شکی وجود ندارد اعتراضات 
سراســری که روز شــنبه در روسیه 
برگــزار شــد، یکــی از بزرگتریــن 
رخدادهای اجتماعی - سیاسی طی 
قرن حاضر در این کشــور به حساب 

می آید. 
درســت اســت که حامیــان و 
طرفداران ناوالنی این اعتراضات را سر 
و سامان دادند، اما شدت عمل پلیس و 
به صورت کلی ساختار امنیتی روسیه 
به خوبی نشان می دهد که کرملین از 
این میزان اعتراض و ابعاد گسترده آن 

به شدت نگران است. 
ناوالنــی کــه در حبس به ســر 
می برد، تعداد زیــادی از نزدیکانش 
هم بازداشــت شــدند و بــه نوعی 
حلقه ابتدایی و هســته مرکزی این 
اعتراضات به حاشــیه رانده شده اند 
که در طــی ماه ها  وســال های اخیر 
بارها این اقدامات تکرار شــده است. 
طبیعتاً باید انتظار داشــته باشیم که 
اعتراضات اینچنینی پایــان یابد اما 
واقعیت این است که بازداشت حداقل 
بیش از ۳۰۰۰ نفر در یک روز آن هم 
در یــک تظاهرات مســالمت آمیز به 
خوبی نشــان دهنده آن است که کفه 
ترازو به ضرر پوتین و تیمش سنگینی 

کرده است. 
دلیل این امر هم مشــخص است. 
نخســت آنکه ما در ۱۲۰ شهر روسیه 
شــاهد به میدان آمدن مــردم و به 
خصوص جوانانی هســتیم که اساساً 
معتقدند الیگارشی روسی به مرکزیت 
پوتیــن و تیــم او، در حــال بلعیدن 
فرصت ها و ثروت های ملی روســیه 

است. اینکه در گذشــته صرفاً مسکو 
و چند شهر کوچک صحنه تظاهرات 
بود ولی حاال حتی در شــهرهایی که 
دمای آن به زیر ۵۰ درجه می رسد هم 
شاهد به خیابان آمدن مردم هستیم و 
همین موضوع جمعیت چندبرابری را 

علیه کرملین به پا داشته است. 
از ســوی دیگــر ســخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا مســتقیما 
بازداشــت های گســترده مــردم از 
سوی دولت روســیه را نقض فاحش 
حقوق بشــر دانســت که به صورت 
مستقیم از ســوی کرملین به عنوان 
دخالت در امور داخلی مسکو قلمداد 
شــد. این اولین رویارویی دولت »جو 
بایدن« با پوتین و تیمش اســت که 
بدون تردیــد بــرای او چالش های 
زیادی طی چهار ســال آینــده به بار 

خواهد آورد. 
در این راستا بدون تردید اروپایی ها 
هم با دموکرات های کاخ سفید علیه 
مســکو هماهنــگ می شــوند و در 
اینجاســت که باید گفت یک اتحاد 
واحد علیه کرملین در داخل و خارج 
از روسیه شــکل گرفته است. تنها راه 
برون رفت از این بحران توسط مسکو، 
باز کردن کانــال گفت وگو های ملی 
توســط پوتین یا یک اَمیِن دولتی یا 
خصوصی از ناحیه او اســت؛ چراکه 
مقیاس اعتراضــات و همچنین عدم 
توانایی حزب منتســب بــه پوتین 
)حزب روسیه واحد( در بهبود مسائل 
معیشتی، مبارزه با فساد و آزادی های 
سیاســی و غیــره می توانــد »قیام 
 علیه کرملیــن« را به نقــاط تاریک 

و باریک بکشاند. 

در روسیه بیش از 3000 معترضِ مخالف پوتین بازداشت شدند

قیام علیه الیگارشی 
تنها راه برون رفت از بحران 

داخلی توسط مسکو، باز 
کردن کانال گفت وگو های 

ملی توسط پوتین یا یک 
اَمیِن دولتی یا خصوصی از 

ناحیه او است و اگر این اتفاق 
رخ ندهد می تواند تاوان 
سنگینی برای کرملین 

داشته باشد

بازداشت های گسترده 
مردم معترض باعث شد 

سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا مستقیما این اقدام 

دولت روسیه را نقض فاحش 
حقوق بشر بداند که باید 

آن را نخستین رویارویی 
دموکرات های تازه نفس 
واشنگتن با مسکو بدانیم

رؤسای سه شبکه بین المللی آمریکا که با بودجه فدرال کار می کنند، اواخر روز جمعه همزمان با تکمیل خانه تکانی 
دولت بایدن از منصوبان ترامپ در آژانس رسانه های جهانی ایاالت متحده  )USAGM(، به صورت ناگهانی اخراج 
شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، دو مقام آشنا با تغییرات گفتند سرپرست USAGM، رؤسای رادیوی اروپای آزاد/ 
رادیو آزادی، رادیوی آسیای آزاد و شبکه های پخش خاورمیانه را تنها یک ماه پس از معرفی شدن آن ها در مناصب 
خود، اخراج کرده اســت. این تغییرات یک روز پس از آن اتفــاق افتاد که رئیس 
»صدای آمریکا« و معاونش برکنار شدند و رئیس دفتر پخش کوبا نیز کناره گیری 
کرد. این اخراج ها پس از اســتعفای اجباری گزینه منتخب دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور پیشین برای ریاست آژانس رسانه های جهانی ایاالت متحده، تنها ۲ ساعت 
پس از آغاز ریاست جمهور بایدن در روز چهارشنبه اتفاق می افتد. اخراج این افراد 

نشان می دهد تسویه حساب ها پیش از موعد در حال رخ دادن است.

دو رهبر بومی برجسته برزیل از دیوان کیفری بین المللی خواســته اند تا از ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری این 
کشور به خاطر »جنایت علیه بشریت« تحقیق صورت گیرد. آن ها بولسونارو را به آسیب های بی سابقه زیست محیطی، 
قتل و شکنجه متهم کردند. به گزارش یورونیوز، رائونی متوکتیری، رهبر قبیله کایاپو و المیر نارایاموگا سورویی، رهبر 
قبیله پتر سورویی شکایت خود را به هیات مستقر در الهه ارائه دادند. روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی نوشت طبق 
این شکایت گفته شده است که از زمان روی کار آمدن بولسونارو در ژانویه ۲۰۱۹، 
تخریب جنگل آمازون سرعت گرفته اســت. طبق این گزارش، جنگل زدایی در 
مدت یک سال، ۳۴.۵ درصد افزایش یافته است، ترور رهبران بومی در باالترین 
سطح در ۱۱ سال اخیر قرار دارد و سازمان های محیط زیستی کنار کشیده اند یا با 
تهدید روبرو شده اند. آنها اعالم کردند کشتار، انتقال اجباری مردم بومی و آزار و 

اذیت آن ها، »جنایت علیه بشریت« است.

رهبران بومی برزیل از دولت این کشور به الهه شکایت کردنددولت بایدن رؤسای ۳ شبکه بین المللی آمریکا را اخراج کرد

حزب ملی اســکاتلند همزمان بــا پاندمی کرونا و 
تأثیر برگزیت، نقشــه راهی برای همه پرســی منتشر 
کــرد و برنامه هایی برای رأی گیری دوباره اســتقالل 
اسکاتلند ارائه داد. به گزارش رویترز، بوریس جانسون، 
نخســت وزیر انگلیس کــه باید با همه پرســی جدید 
موافقت کند، این طور اســتدالل می کند که بعد از رد 
استقالل توسط رأی دهندگان اسکاتلندی در ۲۰۱۴، 
دیگر نیازی به رأی گیری تازه نیســت. اما حزب ملی 
اسکاتلند گفته اســت اگر در انتخاباتی که برای ۶ مه 
)۱۶ اردیبهشت( برنامه ریزی شده اکثریت پارلمانی را 
به دســت بیاورد، الیحه خود را تصویب می کند تا پس 
از پایان همه گیری کووید ۱۹، همه پرسی برگزار شود. 
این حزب می گوید دولت انگلیس یــا مجبور خواهد 
شد با همه پرســی موافقت کند یا به منظور مخالفت 
با مبنای حقوقی همه پرســی، باید اقدام قانونی انجام 
دهد. به گفته حزب در تاریــخ ۲۴ ژانویه، این چالش 

قانونی شدیداً مورد مخالفت حزب ملی اسکاتلند قرار 
می گیرد. اسکاتلندی ها در همه پرسی سال ۲۰۱۴ به 
نســبت ۵۵ در مقابل ۴۵ درصد، علیه اســتقالل رأی 
دادند اما موضــوع برگزیت و نحوه رســیدگی دولت 
بریتانیا به بحــران کووید ۱۹، حمایــت از حزب ملی 
اســکاتلند را افزایش داده و اکثر نظرسنجی ها نشان 
می دهد اکثریت در حال حاضر موافق جدایی اسکاتلند 

از بریتانیا هستند.

منابع عبــری از موافقــت رژیم صهیونیســتی با 
استقرار ســامانه های پدافندی گنبد آهنین در چند 
کشــور عرب حوزه خلیج فارس خبــر دادند. روزنامه 
عبری زبــان هاآرتص نوشــت که آمریــکا به زودی 
استقرار ســامانه های گنبد آهنین را در پایگاه هایش 
در کشــورهای عرب حــوزه خلیج فــارس و برخی 
کشورهای خاورمیانه و اروپا پس از اعالم موافقت رژیم 
صهیونیستی آغاز می کند. طبق این گزارش، موافقت 
رژیم صهیونیســتی با استقرار ســامانه های مذکور 
در کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس پس از عادی 
ســازی روابط با بحرین و امارات و معامله تسلیحاتی 
 آمریکا بــا امارات و عربســتان صورت گرفته اســت.

 هاآرتص در ادامه گزارش داد کــه وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی دومین سکوی ســامانه گنبد آهنین را 
سه هفته پیش به وزارت دفاع آمریکا تحویل داده است. 
در همین حال، منابع وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 

گفتند کــه آمریکایی ها ســامانه های گنبد آهنین را 
تحویل گرفته اند و موافقت مقامــات این رژیم را برای 
استقرار این ســامانه ها در پایگاه هایشان در شماری از 
کشورها، به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه، اروپا و 
خاور نزدیک کسب کرده اند. طبق گزارش این رسانه، 
مقامات رژیم صهیونیستی اسامی کشورهایی که قرار 
است این ســامانه ها در پایگاه های آنها مستقر شود را 

فاش نکردند.

با موافقت رژیم صهیونیستی؛

آمریکا در کشورهای عربی سامانه گنبد آهنین مستقر می کند
پس لرزه های برگزیت برای بریتانیا؛

درخواست اسکاتلند و ایرلند شمالی برای استقالل 

خبرخبر


