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عراق و لقمه گلوگیر عادی سازی
دادگاه عالی عراق دستور بازداشت چهار افسر
ارشــد ســازمــان اطــاعــات ایــن کشور را به جرم
تشکیل شبکه جاسوسی برای سازمان اطالعات
و عملیات ویژه اسرائیل (موساد) صادر کرد.بنا
به گزارش ها،سرلشکر «ماجد الدلیمی» ،رئیس
سازمان اطالعات عراق و از افراد بسیار نزدیک به
مصطفی الکاظمی و همچنین «احمد ابو رغیف»
جانشین وی در سرویس اطالعاتی عراق نیز در
میان بازداشتیها قرار دارند.واقعیت این است
چهار کشور عربی که عادیسازی را انجام دادند
در محور سازش قرار داشته و از قبل روابط پنهانی
داشتنداماعراقهمبخشیازمحورمقاومتاست
و هم روابط پنهانی میان این کشور و رژیم اشغالگر
قدس وجود نداشته است .بر همین اساس ،وارد
کردن عراق به جمع کشورهایی که عادیسازی
روابـــط را انــجــام دادنــــد ،در دســتــور کــار رژیــم
صهیونیستی و حامیان غربی آن به ویژه آمریکا
قرارگرفتهاست.منطقهکردستانکهاساس ًاسعی
دارد مستقالنه رفتار کند و شرکتهای اسرائیلی
نیز حضور پررنگی در این منطقه دارنــد ،در گام
نخست پیش بردن عادیسازی رابطه عراق با
اسرائیلقرارگرفت.نخستینبارسپتامبرگذشته
نیز نشستی با حضور برخی چهرههای عشایری
عراق در اربیل برگزار شد که در آن به عادی سازی
روابــط عــراق با اسرائیل پرداخته شد هرچند
واکنشهای گسترده عراقیها به برگزاری این
نشست نشان داد که عــراق لقمه آسانی برای
پیش بردن طرح عادیسازی روابط با اسرائیل
نیست.اگرچه موضوع جاسوسی بــرای رژیم
صهیونیستی پیش از ایــن نیز در عــراق وجود
داشت ،اما نفوذ در دستگاه اطالعاتی عراق در
دستور کار حامیان عادیسازی روابط این کشور
با رژیم اشغالگر قرار گرفته و نشان می دهد رژیم
صهیونیستی بر نبود اجماع در این خصوص در
ساخت قدرت عراق حساب کرده است.با این
حال ،رژیم صهیونیستی و حامیان آن در عراق
با مانع بزرگی به نام مقاومت و بخش اعظمی
از مردم این کشور مواجه هستند که قاطعانه با
عادیسازی روابط با اسرائیل مخالفت میکنند.

هسته های داعش؛در فاز فعال سازی

حمالتپراکندهداعشدرعراقوسوریهباردیگرفاجعهآفریدوافکارعمومیرامتوجه
خطراتبقایایاینگروهتروریستیکرد
امیر مسروری -با حمله به زنــدان حسکه و
شورشزندانیانداعشوموجفرارشخصیتهای
خطرناک داعش از این زندان ،عمال پروژه فعال
سازیهستههایداعشدرعراقوسوریهسرعت
بیشتری گرفت .در عراق عملیات داعش رشد

چشمگیری داشته و نمون ه آخر آن جنایت العظیم
و شهادت  11چهره نظامی ارتش عراق است.
سازمانمللبامحکومکردناینجنایتدربیانیه
ای تاکید کرد که حمله اخیر داعش و کشته شدن
 ۱۱سرباز عراقی نشان داد که هنوز تهدیدات

داعش جدی است و باید با آن به سختی مقابله
کــرد .هستههای شرقی داعــش در سوریه نیز
فعالیت و تحرک چشمگیری داشتند و در غرب
عراق هم عناصر بومی داعش به سبب ارتباط و
بافت فرهنگی با تروریستهای داعش در شرق
سوریه به عنوان پایگاه این عناصر در محدوده
غربآسیاتبدیلشدهاست.باآنکهتصورمیشد
در ماه های آینده داعش در افغانستان جاگیری
کند اما مدیریت افغانستان توسط طالبان مانع
از رشــد داعــش شــده و عمال عناصر ایــن گروه
تروریستی در سوریه و عراق در حال عضوگیری و
احیای ساختار این تشکل هستند .از طرفدیگر
در نوار مرزی ایران نیز همانند استان دیاله رشد
تحرکات داعش چشمگیر است که می توان از آن
به عنوان تهدید ایران یاد کرد .استقرار نداشتن
دولت مرکزی در عراق و رهاسازی شمال سوریه
توسط دمشق چالشهای جدی محور مقاومت
است که با آن هم اکنون مواجه شده و بعید است
به راحتی از آن عبور کند .فراموش نشود که
اولویت اصلی مقاومت در عراق اکنون استقرار
دولت مرکزی با حداقل خواست ها یعنی توجه به
محور مقاومت است تا طرح تحول قانون اساسی

عراق از سوی آمریکایی ها پیاده سازی نشود.
ترکیه نیز نقش مخربش را در مناطق شمالی
ادامه می دهد و بعید است که در سال جاری
میالدی اتفاقی در ادلــب بیفتد .بدین معنا
باید منتظر افزایش عملیات های تروریستی
در نوار مرزی سوریه ،عراق و حتی ایران بود.
در لبنان بعید است که داعش اقدام چندانی
بکند .ساختار امنیتی لبنان در وضعیت خوبی
قــرار دارد و حزب ا ...نیز حضور چشمگیری
دارد .در چنین شرایطی باید به دو نکته اشاره
کرد .۱:احیای داعش به صورت کامل همانند
ســال  ۲۰۱۴بعید اســت .داعــش در عــراق و
سوریه همانند طرح النه زنبور باقی می ماند
تا جایی که به عنوان بازیگر مخرب مانع از
فعالیت موثر دولتهای عضو محور مقاومت
باشد .۲ .داعــش در این مناطق به طور حتم
از عملیات انتحاری ،انغماسی و موارد مشابه
عبور می کند .عملیات داعش به سبب کاهش
نیروی انسانی شبیه مدل القاعده خواهد شد و
با استفاده از بستر گروههای هم پیمان بیشتر به
آدم ربایی ،عملیات تروریستی و ترور کور اقدام
و مسیر را برای ناامنی فراگیر هموار می کند.

واشنگتن باز هم به کیف سالح فرستاد

هفته سرنوشت ساز در پرونده «پارتی گیت» بوریس

با تداوم تنش زایی غربی ها علیه روسیه ،محموله دویست میلیون دالری تسلیحات
آمریکاییوارداوکراینشدهوآلماننیزیکبیمارستانصحراییبهاینکشورارسالمیکند

درپیانتشارگزارشتحقیقاتدربارهمهمانیپرسروصداینخستوزیرانگلیس
نمایندگان برایآیندهحیاتسیاسیجانسونتصمیممیگیرند

افزایش احتمال درگیری بزرگ در مرز اوکراین در
پی ادامه حضور پر تعداد گردان های نظامی روس
درخطوطمرزی،تالشهایکشورهایغربیبرای
کمکبهکیفراافزایشدادهاست.کمکهاییکه
خودبخشیازدالیلاصلیروسیهبرایلشکرکشی
در مرزهای غربی اش است .دخالت کشورهای
غربی بــرای به چالش کشیدن امنیت پیرامونی
روسیه در کنار تقالهای مسکو برای کشورگشایی
دو رویبحراندرجریانمرزیمیاندوکشوراست.
حاال وزارت امور خارجه آمریکا به چند کشور حوزه
بالتیکوهمچنینبریتانیااجازهدادهکهتسلیحات
آمریکایی را که در انبارهای خود دارند ،به اوکراین
تحویل دهند .در همین حال آمریکا رسما تایید
کرد که یک محموله  ۹۰تنی تسلیحات به عنوان
نخستین بخش از بسته حمایت امنیتی این کشور
به ارزش ۲۰۰میلیون دالر ،به کیف رسیده است.
آن هم در شامگاه روزی که وزیــران امــور خارجه
آمریکا و روسیه در ژنو دیداری برای کاهش تنش
داشته انــد .آمریکا ســال گذشته میالدی بیش

از  ۶۵۰میلیون دالر کمک نظامی به اوکراین
رسانده و این مبلغ از سال  ۲۰۱۴تا کنون به 2.7
میلیارددالررسیدهاست.سفیرآمریکادراوکراین
تصاویری را در توئیترش منتشر کرده و نوشته:
«این محموله ارسالی جزئی از چندین محمولهای
است که قــرار است به اوکراین فرستاده شود و
نشاندهندهتعهدایاالتمتحدهبهاستقاللوحق
دفاعازخوداوکرایناست».عالوهبراین،استونی،
لتونی و لیتوانی سه کشور تحت حاکمیت اتحاد
جماهیر شوروی سابق که اکنون سه عضو «ناتو»
هستند ،با انتشار بیانیهای اعالم کردند که برای
کمکبهاوکراینموشکهایضدتانک«جاولین»
وموشکهایزمینبههوای«استینگ ِر»آمریکاییدر
اختیاردولتکیفقراردهند.درمیانهاینترانزیت
سالحبهاوکراین،وزیردفاعآلمان نیزاعالمکردهبه
جایسالح،درماهفوریهیکبیمارستانصحرایی
کامل به همراه آموزشهای الزم که برای آلمان
حدود  ۵میلیون و  ۳۰۰هزار یورو هزینه دارد به
کیفارسالخواهدشد.

زنجیره افشاگریهای اخیر علیه "بوریس
جانسون" ،نخست وزیر انگلیس از برگزاری
مهمانیهای ضد قواعد کرونایی در دفتر
نخستوزیری گرفته تا رسواییهای مالی و
اخاذی از نمایندگان پارلمان بهشدت وی را
تحت فشار قرار داده و از محبوبیت جانسون و
حزبش کاسته است .به تازگی درخواستهای
زیــادی بــرای کنارهگیری جانسون از طرف
اپوزیسیون و حزبش علیه وی شکل گرفته
است.حاالقراراستگزارشتحقیقاتداخلی
موسوم به "پارتی گیت" در اواخر این هفته یا
اوایل هفته آینده منتشر شود .در این گزارش
قرار است به برخی سواالت پاسخ داده شود،
از جمله اینکه؛ چند بار در مقر نخستوزیری
انگلیسدردورانقرنطینهمهمانیبرگزارشده
است؟ چهکسانی در این مهمانیها شرکت
داشتند؟ چهکسانی همهچیز را درباره نقض
قواعدکروناییدراینمهمانیهامیدانستند؟
عموممردمب هویژهبهاینمسئلهعالقهمندندکه
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بدانندشخصجانسونتاچهاندازهدربرگزاری
اینپارتیهایضدقواعدکرونایینقشداشته
اســت ،نتیجه ایــن گــزارش بهشدت بر آینده
سیاسی جانسون تأثیرگذار است.رسانههای
انگلیسی در گزارشهایی از تصمیمات تعداد
زیــادی از همحزبیهای نخست وزیــر برای
دادن رأی عدم اعتماد به جانسون و ساقط
کــردن وی از حکومت پیامد افشاگریهای
مداوم علیه او خبر دادند.با اینهمه جانسون
تالش میکند با راهکارهای مختلف قدرت
را برای خود حفظ کند .بهنوشته رسانههای
غربی ،جانسون بــرای خنثی کــردن خشم
بریتانیاییها تالش میکند سرها را از سمت
این رسواییها بهسوی دیگری بچرخاند و
اذهان را تحریف کند.در این شرایط روزنامه
"وینر سایتونگ" در گزارشی نوشت :مبارزه
"بــوریــس جــانــســون" بــرای مــانــدن در مقام
نخستوزیری در انگلیس در  12روز اخیر به
مسابقه با یک ترن هوایی نفسگیر میماند.
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پیشخوان بین الملل
گــاردیــن :نخست وزیــر
انــگــلــیــس بــــرای حفظ
مــقــام خــود میجنگد؛
بــه خــاطــر نــــزاع بــر سر
یـــک گــردهــمــایــی در
اقامتگاه رسمیاش که
گفته مــیشــود ناقض
مــحــدودیـتهــای کرونا
بودهاست.محدودیتهاییکهدولتخودشوضع
کرده بود.حاال اودر پاسخ به افزایش انتقادها علیه
مهمانیهایدانینگاستریتدرروزهایقرنطینه
میگویدشواهداینمهمانیهاراارائهبدهید!

چهره روز
دانشگاه رودآیلند آمریکا
مـــدرک افــتــخــاری اعطا
شــده بــه شــهــردار سابق
نیویورک و وکیل دونالد
ترامپ ،رودولف جولیانی
را پس میگیرد.به گفته
س ایــــن دانــشــگــاه
رئ ــیــ 
جولیانی"دیگرنمایندهارزشهاواستانداردهایی
کهدرابتدابههنگامدریافتمدرکافتخاریخود
بهنمایشگذاشتنیست".پیشترنیزدادگاهیدر
آمریکا جولیانی را به دلیل طرح ادعاهایی درباره
وقوعتقلبدرانتخابات 2020ازوکالتدرایالت
نیویورک منع کــرده بود چرا که استداللهای
جولیانی مبنی بر این که آرای انتخاباتی موکل او
یعنیترامپربودهشدهرا«دروغ»تشخیصداد.

اظهار نظر روز
سناتوربرنیسندرز:یکنظاماقتصادیوسیاسی
تقلبی نظامی است که میلیاردرها ،یک میلیارد
و  200میلیون دالر برای خریدن سیاستمداران
در انتخابات گذشته خرج کارزارها و تبلیغات
انتخاباتی آن ها کنند ،در طول همه گیری کرونا
دوتریلیوندالرثروتمندترشوندونرخمالیاتموثر
کمتری را نسبت به یک پرستار بپردازند .بله ،ما
بایدسیتیزنیونایتد(قانونمجازبودنشهروندان
درتامینمالیکاندیداهایانتخاباتی)رالغوکنیم.

