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عراقدرچرخهمعیوبامنیت
در روزهای اخیر عراق شاهد ناامنیهایی بود که
بیانگر چرخه معیوب تامین امنیت در این کشور
است.شامگاهچهارشنبهپایگاهنظامیانآمریکایی
در نزدیکی فرودگاه اربیل و پایگاه نظامیان ترکیه
درشمالعراقهدفحملهقرارگرفت.بامدادپنج
شنبه نیز مواضع الحشد الشعبی که جزو نیروهای
رسمیمسلحعراقاست،درنینواهدفحملهقرار
گرفت .بغداد ،پایتخت عراق هم پنج شنبه شاهد
انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهرک
صدر بود که یک کشته و  10زخمی داشته است.
پیشازایننیزمیدان«الطیران»درمرکزشهربغداد
روز 21ژانویهشاهددوحملهانتحاریبااستفادهاز
کمربندانفجاریبودکهبهکشتهشدن 32عراقیو
زخمیشدن 110نفردیگرمنجرشد.اینوضعیت
گویای چرخه ناامنی و به عبارتی متزلزل بودن
اوضاع امنیتی در این کشور است .در این خصوص
باید به سه موضوع اشــاره کــرد؛ موضوع نخست
تداوم فعالیت بازماندههای داعش در عراق است.
در همین زمینه ،عناصر داعش مسئولیت انفجار
خودروی بمبگذاری شده در شهرک صدر بغداد
را برعهده گرفتند .به نظر میرسد شیوع گسترده
کرونا ،تمرکز دولت بر مسائل سیاسی ،درگیری
گروههایمقاومتبانظامیانآمریکاییوهمچنین
تداوماعتراضهایضددولتیبرایداعشفرصتی
بود تا فعالیتهای خود را در عراق افزایش دهد.با
اینحال،داعشخودرادرمقابلنیروهایامنیتی
عــراق ناتوان دیــده و به رویکرد سنتیاش یعنی
انفجار میان مردم و در اماکن عمومی روی آورده
اســت« .مظفر الحمیداوی» کارشناس امنیتی
عراقی معتقد اســت که ضعف گــروه تروریستی
داعش و ناتوانی آن در مقابله با نیروهای امنیتی
باعث شده طرح انفجارهای انتحاری را بین مردم
از سر بگیرد.موضوع دوم ،پروژه ناامنسازی عراق
وبهتعبیریتوطئهخارجیاست.دریکسالاخیر
بحثخروجنظامیانآمریکاییازعراقبهطورجدی
ازسویبرخیگروههایسیاسیونظامیاینکشور
پیگیری شد .ناامنسازی عــراق میتواند سبب
برجسته شدن این دیدگاه شود که خروج نظامیان
آمریکایی به افزایش ناامنی و خشونت در عراق
منجرخواهدشد«.اثیرالشرع»،تحلیلگرسیاسی
عراقیمعتقداستکهدرپیافزایشدرخواستها
در داخل عراق برای خروج نیروهای آمریکایی،
یکی از سناریوها این است که از طریق توطئهای
خارجی با به چالش کشیدن اوضاع امنیتی عراق
بهانهای ایجاد کنند تا نیروهای آمریکایی در عراق
باقی بمانند.موضوع سوم که مهمتر از دو موضوع
دیگراست،ایناستکهناامنیهایکنونیدرعراق
نتیجهدرگیریهاوواگراییهایسیاسیوامنیتی
درداخلاینکشوراست.امروزدرصحنهسیاسیو
امنیتی عراق شاهد شکلگیری دوقطبی امنیتی
(مقاومت/وابستگیامنیتی)وسهقطبیسیاسی
(مذهب/ناسیونالیسمعربی/کردی)هستیم.به
لحاظ امنیتی ،برخی گروههای امنیتی بر امنیت
بومی و تکیه بر نیروهای داخلی تاکید دارنــد ،در
حالی که دولت و برخی گروههای دیگر سیاسی
معتقد به وابستگی امنیتی به آمریکا هستند و در
مذاکرات با واشنگتن نیز درباره حضور نظامیان
آمریکایی توافق کردند.به لحاظ سیاسی حتی
وضعیت در عراق بدتر است.گروههای مقاومت بر
فاکتور مذهب تأکید دارند و معتقد هستند برخی
کشورهای منطقه به خصوص عربستان و امارات
از این که دولت در اختیار اکثریت شیعه عراق قرار
دارد ،ناراضی هستند و دولت بغداد باید فاصله
خودرابااینکشورهاحفظکندزیرااینکشورهادر
عمل برای عراق تهدید ایجاد میکنند .در مقابل،
دولتعراقوبرخیگروههایاهلسنتاینکشور
بر هویت عربی تاکید دارند و سعی میکنند روابط
با کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات را
پیگیریکنند.گروههایکردنیزدرچارچوبمنافع
کــردی خود عمل میکنند و همچنان واگرایی
میان آن ها و بغداد ادامه دارد .این وضعیت تاثیر
بسزایی در شکلگیری ناامنی و به عبارتی چرخه
ناامنی در عراق دارد و این وضعیت همچنان ادامه
خواهد داشت.

کارتون روز

کاریکاتوری که دربــاره کشته شدن یک جوان
سیاه پوست توسط یک پلیس سفید پوست در
مینیاپولیس در شبکه های اجتماعی منتشر
شده است .این پلیس به تصور این که یک شوکر
در دست دارد ،با یک اسلحه به دانته رایت شلیک
کرد و وی را کشت.

پنهانکاریسیستماتیکبهنفعسعودی

پیشخوان بین الملل

بازماندگانحمالت 11سپتامبرخارجشدناسنادمربوطبهنقشدولتعربستاندراینحادثهرااز
حالتطبقهبندیشدهخواستارشدند.دولتبایدنقصدداردبراینموضوعتمرکزکند؟
گروهیازبازماندگانواعضایخانوادهقربانیانحمالت
 11سپتامبر از آریل هاینز رئیس اطالعات ملی آمریکا
درخواست کردند اسناد اف بی آی را که دربــاره نقش
دولت عربستان سعودی در این حمله تروریستی است،
از حالت طبقه بندی خارج کند.آن ها انتشار گزارش
 16صفحه ای اف بی آی را خواستار شدند که به شکل
خالصه ،تحقیقات اف بی آی را در بــاره کمک کردن
مقامات دولــت عربستان سعودی به هواپیماربایان
 11سپتامبر ،توضیح می دهد.این خانواده ها در این
نامه نوشتند« :حتی با این که به بیستمین سالگرد 11
سپتامبر نزدیک می شویم ،با این واقعیت دردنــاک و
دلخراش روبه رو هستیم که دولت ما هنوز اطالعات و
اسناد اولیه مربوط به دخالت عوامل دولت سعودی را در
حمایت از این حمالت در اختیار ما قرار نداده است .این
مسئله همچنین درباره اطالعات آمریکا مبنی بر این که
چگونه عربستان به ظهور القاعده از طریق کمپین پیش
از11سپتامبرخودبرایترویجافراطگراییوطرفداری
از آمریکایی ستیزی در سطح جهانی کمک کرد ،صادق
است».منابعآمریکاییمیگوینددرحمالتتروریستی
 11سپتامبر  2001از جمله حمله به برج های دوقلو
در نیویورک نزدیک به  3000نفر کشته شدند .از 19
هواپیماربایی که در این حمالت دست داشتند15 ،
نفرشاناتباعسعودیبودندوبراساساسنادیکهبعدها
منتشرشد،سفارتعربستاندرواشنگتنبابرخیازآن
ها ارتباط داشته و به آن ها کمک های مالی کرده است.
موضوعافشایپروندهدستداشتنعربستاندرحمالت
 11سپتامبر در طول  20سال گذشته ،همواره یکی از
موضوعاتمهمیبودهکهروسایجمهورآمریکادرطول
اینزمانسعیداشتهاندبامخفیکردنآن،ازاینپرونده
درمسیرسیاستهایاعمالیخوداستفادهکنند.بوش
پسرکهبهبهانهحمالت11سپتامبرفرمانلشکرکشیبه
افغانستاندرسال 2001وسپسعراقدرسال2003
را صادر کرد ،دستور داده بود گزارش  28صفحه ای
کنگره معروف به فایل 17در باره نقش عربستان در این
حمالت محرمانه بماند .اما با انتشار سانسور شده این
اسناد مشخص شد برخی از عوامل  11سپتامبر با مقام
هایسعودیبهویژهبندربنسلطانسفیروقتعربستان
در واشنگتن در ارتباط بوده و از وی و همسرش کمک
هایمالیدریافتکردهاند.باراکاوبامانیزدردورهدوم
ریاستجمهوریخود،درجریانتصویبقانونجاستادر
کنگره گفتکه اینقانونراوتوخواهدکردامابااینحال
کنگرهآمریکابرایپاسخگوییبهافکارعمومیاینکشور

سرانجام با ابطال وتوی باراک اوباما به قانون «جاستا»
رسمیت بخشید.بر اساس قانون جاستا ،خانواده های
قربانیان حمالت  11سپتامبر می توانستند از دولت
عربستان به دلیل دست داشتن در این حمالت شکایت
کنند.تصویباینقانون درکنگرهدرحالیبودکهعادل
الجبیر وزیر امور خارجه سابق عربستان تهدید کرده بود
اگر سعودی ها تحت پیگرد قانونی قرار گیرند ،کشورش
داراییهایخودراکهگفتهمیشودحدود 750میلیارد
دالر است ،از آمریکا خارج خواهد کرد.یکی از شعارهای
انتخاباتی ترامپ پاسخ گو کردن عربستان به حمالت
 11سپتامبربودامااوپسازپیروزیدرانتخاباتریاست
جمهوری  ،2016به جای افشای این پرونده سعی
کرد از آن برای پیشبرد طرح معامله قرن و قراردادهای
تسلیحاتی به میزان  450میلیارد دالر استفاده کند.
ترامپ آل سعود را گاو شیرده توصیف کرد که فعال زمان
به مسلخ بردن آن ها فرا نرسیده است.اکنون بار دیگر
پرونده  11سپتامبر مطرح شده است و باید دید دولت
بایدندراینبارهچهاقدامیخواهدکرد؟آیااونیزباپیش
کشیدن این پرونده سعی در فشار آوردن بر سعودی ها
خواهدداشتیاآنهارادرارتباطباحمالت 11سپتامبر
پاسخ گو خواهد کرد؟آیا بایدن قصد دارد با به جریان
انداختناینپرونده،فشارهابرعربستانبرایپایاندادن
بهجنگیمنیادستبرداشتنازمخالفتبااحیایبرجام
راپیشببرد؟یاقصدداردپسازشکستدرافغانستانو
اعالمخارجکردننظامیانآمریکاییازاینکشور،هزینه
های  2تریلیون دالری این جنگ را از عربستان دریافت
کند؟بهویژهاینکهباتوجهبهنقشعربستاندرحمالت
 11سپتامبروپیدایشالقاعده ،اقدامدرستاینبودکه
آمریکاعربستانرامواخذهمیکردنهاینکهبهافغانستان
یا عراق لشکرکشی کند.در باره ارزیابی اول مبنی بر
فشار به عربستان برای پایان دادن به جنگ یمن می
توان به یادداشت مشترک برنی سندرز و رو خانا نماینده
مجلسنمایندگانازایالتکالیفرنیادرواشنگتنپست
اشاره کرد که روز جمعه منتشر شد .در این یادداشت با
استقبالازاعالمخروجنظامیانآمریکاییازافغانستان
آمده است :فوری ترین کاری که آمریکا باید انجام دهد
این است که باید از همه اهرم فشار خود برای تحت
فشار قرار دادن عربستان سعودی در پایان دادن به
جنگفرسایشیومحاصرهیمناستفادهکند،جاییکه
سازمانمللهشدارمیدهد 400هزارکودکامسال
درصورتانجامنشدناقداماتفوریازگرسنگیجان
خود را از دست خواهند داد.

چهره روز

سوءقصدنافرجامبهجانلوکاشنکو
طــــرح ســوءقــصــد ب ــه جــــان رئــیــس جمهور
بالروس شکستخورد.الکساندرلوکاشنکوبه
شبکه ONTگفت:ماگروهیازافرادرادستگیر
کردهایم و آنها به ما نشان دادنــد چطور برای
ترورمابرنامهریزیشدهبود...ماسپسبهوضوح
ردپاییازسرویسهایویژهخارجیپیداکردیم،
عمدت ًا  CIAو  .FBIنمیدانم از آمریکاییها چه

کسی آن جا کار میکرده .ما متوجه شدیم که
آنها قصد داشتهاند به مینسک بیایند و اقدام
برایسوءقصدبهرئیسجمهوروفرزندانشرادر
محلسازماندهیکنند.

واکنشتندچینبهاظهاراتبایدندربارهتضمینامنیتژاپن
اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که
واشنگتنبدونهیچقیدوشرطیحتیبا«جنگ
افزار هسته ای» از امنیت ژاپن دفاع می کند ،با
واکنش چین مواجه شد .چین نمایش آمریکا و
ژاپن را «تالشی طنزآمیز برای ایجاد اختالفات»
خواند« .کویی تیانگای» سفیر چین در آمریکا،
ضمن زیان بار دانستن اقدام آمریکا برای صلح
جهانی ،آن را مانعی برای حفظ مناسبات عادی
دیپلماتیک بین چین و آمریکا خوانده است .جو
بایدن و یوشیهیده سوگا ،نخستوزیر ژاپن ،روز
جمعهدرنخستیندیدارحضوریخودبرمقابله
با چالشهایی که چین به وجود میآورد ،تاکید
کردند .دو طرف با اشــاره به افزایش تحرکات
نظامی چین خواستار حفظ آرامــش و امنیت
منطقه تنگه تایوان شدند .این نخستین دیدار
حضوری رئیس جمهور آمریکا با یک مقام ارشد
خارجیاززمانوروداوبهکاخسفیدبودوهمین
مسئلهاهمیتاینمالقاترادوچندانبهنمایش
گذاشت.بهگزارشخبرگزاریآلمان،جوبایدن

در دیدار با سوگا از «تجدید اتحاد تاریخی میان
ایاالتمتحدهوژاپن»ابرازخشنودیکردهوگفته
بود«:مامیخواهیمهمکاریکنیمتانشاندهیم
که دموکراسی ها در قرن بیست و یکم همچنان
می توانند رقابت کنند و پیروز شوند ».آخرین
بار سال ۱۹۶۹بود که در بیانیه مشترک ژاپن و
آمریکابهمسئلهتایواناشارهشد.درآنزمانساتو
اِیساکونخستوزیروقتژاپنوریچاردنیکسون
رئیس جمهور وقت آمریکا با یکدیگر گفت و گو
داشتندوهنوزروابطدیپلماتیکایندوکشوربا
چینعادینشدهبود.چینتایوانرایکیازمنافع
کلیدی خود می داند .ژاپن به لحاظ اقتصادی
و همچنین در زمینه مسائل امنیتی شریک مهم
آمریکادرمنطقهجنوبشرقآسیاواقیانوسیهبه
شمارمیرود.هفتهگذشتهنیز،دولتجوبایدن،
رئیسجمهور آمریکا خواستار افزایش بودجه
وزارتدفاعاینکشوربه ۷۱۵میلیارددالرشده
و اعالم کرده بود بخشی از این بودجه برای مهار
چینوروسیههزینهخواهدشد.
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تکرارصحنهایآشنا درآمریکا

دربحبوحهاعتراضاتعلیهنژادپرستیوخشونتپلیسدرشهرهایآمریکا،
بایدندراقدامیمشابهساکنقبلیکاخسفیدبرایتفریحبهزمینگلفرفت

بایدن برای اولین بار از زمان ورود به
کاخ سفید ،در شهر «ویلمینگتون»
مشغول بازی گلف شد.این در حالی
اســت کــه روز گذشته معترضان به
نژادپرستی و خشونت پلیس ،در
شهرهای مختلف آمریکا از جمله
نیویورک ،واشنگتن ،مینیاپولیس و
شیکاگو ،دست به برگزاری تجمعات
گــســتــرده زدن ــد.ص ــده ــا شــهــرونــد
آمریکاییطیروزدرشهرهایمختلف
دست به تظاهرات مسالمتآمیز زدند
امــا با فــرا رسیدن شــب ،تنش میان
معترضان و نیروهای پلیس رفته رفته
اوج گرفت و تجمعات بــه خشونت
کشیده شد.موج گسترده اعتراضات
در شیکاگو پس از آن شکل گرفت
که مقامات شیکاگو روز پنج شنبه
تصاویری را بــرای عموم از دوربین
لــبــاس یــک مــامــور پــلــیــس هنگام
تیراندازی به سمت یک نوجوان ۱۳
ساله که دستانش را به نشانه تسلیم
باال گرفته بود ،منتشر کردند .پلیس
شیکاگو بعد از این حادثه مدعی شد
کــه پسر نــوجــوان اسلحه در دست
داشته اما در تصاویر مشخص است که
در لحظه تیراندازی دستان وی خالی
است.ازسویدیگراعتراضهایاخیر
دربروکلینسنترازروزیکشنبههفته
گذشته پس از آن آغاز شد که ویدئویی

منتشر شد که افسر پلیس آمریکا را
در حال شلیک گلوله به «دانته رایت»
شهروند سیا هپوست نشان میداد.
مرگ رایت در حومه مینیاپولیس رخ
داد که به دلیل محاکمه یک مأمور
پلیس سفید پــوســت بــه اتــهــام قتل
«جورج فلوید» شهروند  ۴۷ساله سیاه
پوست ،به شــدت متشنج اســت.در
پی تــداوم اعتراض ها به قتل رایت،
«کیم پاتر» که به رایت تیراندازی کرده
بود ،به اتهام قتل درجه دو بازداشت
شد و قــرار است تحت محاکمه قرار
گیرد.بایدن در حالی در اوج این
اعتراضات برای تفریح به زمین گلف
رفته اســت که پیش از انتخابش به
عنوان رئیس جمهور آمریکا ،بارها
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق
را به همین دلیل مورد سرزنش قرار
داده بود.همچنین ترامپ همواره
بهخاطر شورشی و غارتگر و وحشی
خطاب کــردن شرکتکنندگان در
اعتراض های ضدنژادپرستی با انتقاد
دموکراتها مواجه شده بود .اما بایدن
نیز در اظهاراتی مشابه در کاخ سفید
اعالم کرد« :فع ً
ال باید تصریح کنم که
هیچ توجیهی برای غارتگری وجود
نــدارد .هیچ توجیهی برای خشونت
نیست .اما تظاهرات مسالمتآمیز
قابل درک است».

تیتر یک روزنــامــه فرانسوی «الکـــروا» «وقتی
عــزاداری دیجیتال می شود»«با کووید،۱۹-
بروز ناگهانی مرگ در زندگی روزمره و دور بودن
از نزدیکان مان باعث رونق فناوری های جدید
مراسم خاک سپاری شده است»

نمای روز

خــودروی لندرور مدل «دیفندر» حامل تابوت
شاهزاده فیلیپ ،دوک ادینبرو ،در حال ورود به
قلعهوینزردرغربلندن؛شاهزادهفیلیپبهمدت
 ۷۳سالهمسرملکهالیزابتدومبود.ویوصیت
کرده بود که مراسم خاک سپاری اش را کوچک
برگزار کنند .از او نقل است که گفته بود« :وقتی
ُمردم بگذاریدم پشت لندرورم و ببریدم وینزر!»
او بیستم فروردین ماه امسال در  ۹۹سالگی
درگذشت.عکسازخبرگزاریفرانسه

