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 قاطبه تحلیلگران مسائل خاورمیانه 
که طی سال های گذشته در چارچوب 
داده های سیاســی خاص خود اقدام 
به تحلیــل رویدادهــای منطقه ای و 
زیرمجموعه های آن می کردند، معتقد 
بودند که اساســاً بحران تروریســتی 
خاورمیانه با مرکزیــت داعش، پس از 
برچیده شــدن خالفت خودخوانده 
این جریــان در موصل و رقه به صورت 
کلی از بین می رود و دیگر آثاری از آن 
دهشت افکنی ها وجود نخواهد داشت. 
گروهی دیگر هم معتقد بودند که داعش 
به صورت زیرزمینی به حیات خود ادامه 
خواهد که این تحلیل به نوعی درست 
بود اما گروه سوم، حدود 4 سال پیش 
اعالم کردند که داعش به دنبال تغییر 
جغرافیای نفوذ خود از خاورمیانه است 
که این تحلیل بدون شک درست ترین 
موضوعی بود که به صورت واضح به آن 
اشاره شد. در مورد سناریویی که گروه 
سوم به آن اشاره کرده باید گفت که یکی 
از مناطــق و جغرافیاهایی که به نوعی 

مدنظر بوده و گفته می شد که بیشترین 
پتانسیل برای اســتقرار داعش و سایر 
جریان های تروریستی را در بطن خود 
داشت، افغانســتان بود. این جغرافیا 
از هر نظر بــرای ورود آوارگان داعش 
و حتی القاعده حائز اهمیــت بود اما 
واقعیت این است که افغانستان در این 
نوشتار مدنظر ما نیست. آنجا که منظور 
تحلیلگران مذکور بود و به بارانداز جدید 
تروریست ها تبدیل شــده است، قاره 
مرموز آفریقا اســت. شاید برای برخی 
این موضوع چندان حائز اهمیت نباشد، 
اما باید توجه داشــت که قاره ســیاه 
عماًل از زمان فروپاشــی خالفت های 
خودخوانده داعش در عراق و ســوریه 
به یکی از اهداف مناســب این جریان 
تروریستی و حتی شاخه های القاعده 
برای ادامه بقا و گسترش رادیکالیسم به 
حساب می آمد. آنچه در این میان باید 
موردنظر قرار بگیرد این است که قاره 
آفریقا شاید از افغانستان فعلی هم برای 
جریان های تروریســتی مانند داعش 
اهمیت بیشــتری داشته باشد و دلیل 
مهم آن صرفاً موقعیت اســتراتژیک و 
نزدیکی آن به قاره اروپا نیســت؛ بلکه 
این جغرافیا به دلیل جوالن فقر و عدم 

توسعه یافتگی، از جمله مناطقی است 
که به راحتی می تــوان در آن اقدام به 
جذب سرباز و عناصر سرگردان بومی 
کرد. ســازمان القاعــده از دهه 80 و 
به ویــژه در دهه 90 میــالدی در این 
قاره به ویژه مناطق شــمال و شــرق 
آفریقا توانست شــبکه های گسترده 
و مســتحکمی را برای خود دســت و 
پا کند. بعدها هم القاعــده در مرکز و 

تاحدودی در جنوب آفریقا توانســت 
نفوذ خوبی برای خود دست و پا کند اما 
داعش حاال جای این جریان را گرفته 
است. بر اساس آمارهای موجود داعش 
توانسته افراط گرایی را به هر صورتی که 
محیط آفریقا اجازه می داد، به نفع خود 
مهندسی کند و گســترش دهد اما در 
این میان کشورهای غربی و خصوصاً 
اروپا که در رأس آنها فرانسه قرار دارد 
هم بیکار ننشستند و آستین باال زدند؛ 
چراکه پاریس و لندن از دهه ها پیش در 
آفریقا نفوذ خوبی برای خود دست و پا 
کرده اند و به دنبال تحکیم قدرت خود 

در این منطقه بوده و هستند. 
دولبه شدن تهدیدها

در اواخــر مــارس 2020 میالدی 
)برابر با فروردین ماه 1399( فرانسه به 
همراه چند کشور اروپایی و آفریقایی 
هم  پیمانش، رسماً یک نیروی ضربت 
جدید را با هدف مبــارزه با گروه های 
تروریســتی در منطقه ســاحل واقع 
در غرب آفریقا تاســیس کــرد که به 
 TASK FORCE تاکوبا« یا همان«
TAKUBA شــناخته می شد. این 
ائتالف ضدتروریسم شامل 13 کشور 
از جملــه بلژیک، جمهــوری چک، 

دانمارک، اســتونی، فرانســه، آلمان، 
مالی، هلند، نیجر، نروژ، پرتغال، سوئد و 
انگلیس می شد که بعدها هم کانادایی ها 
به دلیل تجربیاتی که در بحث مبارزه با 
داعش در سوریه داشتند به این ائتالف 
اضافه شدند. هدف فرانسه از ایجاد این 
ائتالف مبارزه با رادیکالیسم در ۵ کشور 
ساحل معروف به »گروه جی ۵« شامل 
مالی، موریتانیا، نیجر، چاد بورکینافاسو 
بود که برخی ها معتقدند این کشورها 
پایگاه نظامی اصلــی پاریس در آفریقا 
به حساب می آید اما گویا در این میان 
اروپایی ها و به خصوص فرانسه چندان 
معقول عمل نکردند. گسترش داعش 
در کشــورهای ســاحل باعث شد که 
بوکوحرام اساساً در این منطقه توسط 
داعش کنار زده شود و نیجریه و نیجر 
به محل جوالن این جریان تروریستی 
تبدیل شــود. در این میــان چند روز 
پیش فرانسه و متحدانش در عملیات 
ضد افراط گرایان در کشور مالی خروج 
هماهنگ نیروهایشان را اعالم کردند 
و در بیانیه مشترک به مانع تراشی های 
متعدد نظامیان حاکم بر این کشــور 
اشاره شده اســت و در نهایت نظامیان 
آنها و سایر شرکای اروپایی شان به نیجر 
منتقل شدند. از خروج این نیروها چند 
روز نگذشته اســت که حاال سر و کله 
آمریکایی ها در کشــور همسایه مالی 
یعنی ساحل عاج پیدا شده است. روز 
گذشته )دوشنبه( خبرگزاری رویترز 
به نقل از پنتاگون اعالم کرد که نظامیان 
آمریکا برای اجرای برنامه آموزشی به 
نام »تفنگ چخماقی« وارد ساحل عاج 
شده اند و از روز یکشنبه با حضور بیش 
از 400 ســرباز از سراسر منطقه غرب 
آفریقا به منظــور تقویت مهارت های 
نیروها آغاز شده است. بنابر اعالم رویترز، 
برنامه آموزشی ساالنه مبارزه با تروریسم 
ایاالت متحده برای نیروهای آفریقایی 
در ساحل عاج، در زمانی آغاز شده که 
نیروهای شبه نظامی افراط گرا مناطق 
وسیعی را کنترل می کنند، کودتاها در 
حال افزایش است و نیروهای فرانسوی 
در در منطقه در حال کاهش هستند. 
جیمی سندز، فرماندهی عملیات ویژه 
آمریکا در آفریقا در مراسم افتتاحیه این 

ماموریت اعالم کرد که تمرکز اصلی ما 
در این ماموریت ساالنه، اشتراک گذاری 
اطالعات اســت و اگر ما نتوانیم روابط 
را برقرار کنیــم، نمی توانیم با یکدیگر 
همکاری داشته باشیم. نکته مهم این 
اســت که کشــورهای گینه و مالی و 
بورکینافاسو، نیرویی برای شرکت در 
این ماموریت آموزشی اعزام نکرده اند؛ 
چراکــه حاکمان نظامی در این ســه 
کشــور آفریقایی از 2020 قدرت را در 
دســت گرفته و این نگرانــی را درباره 
بازگشت کمربند کودتا در دوران پسا 
استعماری غرب آفریقا به وجود آورده اند. 
در این راستا کارشناسان امنیتی مرکز 
دیدبان تروریســم اروپا اعالم کرده اند 
که شبه نظامیان به کشورهای ساحلی 
چون بنین و ســاحل عــاج نیز رخنه 
کرده اند و این گروه هــا از مرزهایی که 
با ضعف نگهبانی و گشــت های مرزی 
درگیرند، عبور می کننــد و جای پای 
خود را مستحکم کرده اند. نکته اصلی 
که در این میان باید موردنظر قرار بگیرد 
این است که اگر در گذشته صرفاً تهدید 
تروریســم، غربی هــا را در آفریقا دور 
یکدیگر جمع می کرد، حاال بحث کودتا 
و جرایم سازمان یافته دولتی از سوی 
سیاستمداران آفریقایی و به خصوص 
کشورهای موســوم به ساحل به دلیل 
دیگری برای حضور غربی ها در آفریقا 
تبدیل شده است که نشــان از دولبه 

شدن تهدیدها دارد. 

شروع ماموریت ضدتروریستی واشنگتن در آفریقا پس از ترک مالی از سوی فرانسه؛ 

خروج پاریس و جای گیری آمریکا! 
اگر در گذشته صرفاً تهدید 

تروریسم، غربی ها را در 
آفریقا دور یکدیگر جمع 

می کرد، حاال بحث کودتا و 
جرایم سازمان یافته دولتی 

از سوی سیاستمداران 
آفریقایی و به خصوص 

کشورهای موسوم به ساحل 
به دلیل دیگری برای حضور 

غربی ها در آفریقا تبدیل 
شده است که نشان از دولبه 

شدن تهدیدها دارد

اواخر مارس 2020 میالدی 
فرانسه به همراه چند 

کشور اروپایی و آفریقایی 
هم  پیمانش، یک نیروی 
ضربت جدید را با هدف 

مبارزه با گروه های 
تروریستی در منطقه ساحل 

واقع در غرب آفریقا با نام 
»تاکوبا« تاسیس کردند که 
حاال خروج آنی آنها از مالی 

نشان می دهد که این جریان 
نتوانسته به نحو احسن کار 

خود را جلو ببرد

سخنگوی نیروهای مسلح مصر از آغاز رزمایش مشترک دریایی و هوایی میان مصر و فرانسه تحت عنوان رامسس 
2022 در مدیترانه خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از العین االخباریه، غریب عبدالحافظ، سخنگوی نظامی نیروهای 
مسلح مصر اعالم کرد که نیروهای دریایی و هوایی مصر و فرانسه رزمایش رامسس2022 را در دریای مدیترانه آغاز 
کردند.سخنگوی نظامی نیروهای مسلح مصر در ادامه گفت: این رزمایش با مشارکت نیروی دریایی، هوایی و نیروهای 
ویژه مصر و فرانسه به مدت چند روز برگزار می شود که در آن ناو هواپیمابر شارل دوگل و چند فروند از جنگنده های 
رافال فرانسه شرکت می کنند.وی افزود: مصر هم با ناوشکن ها، موشک های جدید 
و جنگنده های اف 1۶ در این تمرین نظامی حضور دارد.این رزمایش شامل اجرای 
بســیاری از فعالیت ها و آموزش به خدمه دریایی و هوایی هر دو کشور در زمینه 
برنامه ریزی و مدیریت اقدامات رزمی مشترک است و نیروهای دو کشور طی آن 
به تبادل تجربیات رزمی و میدانی و آمادگی برای انجام هر گونه کار مشــترک در 

شرایط مختلف می پردازند.

منابع خبری عبری از طرح رژیم صهیونیستی برای سود هنگفت از شهرک  سازی در کرانه باختری در دوره آینده 
پرده برداشتند.به گزارش ایسنا، هفته نامه عبری زبان کالکالیست فاش کرد که دولت رژیم صهیونیستی برای درآمد 
یک میلیارد ِشکل )واحد پول این رژیم( از طریق شهرک ســازی در کرانه باختری در دوره آتی برنامه ریزی می کند.

این روزنامه گزارش داد که این طرح با همکاری وزارت دارایی دولت رژیم صهیونیستی و نهاد موسوم به اداره اراضی 
اسرائیل تهیه شده است.طبق این گزارش، ارزش واحدهای شهرکی در کرانه باختری اشغالی به شکل باور نکردنی 
افزایش یافته است و وزارت دارایی دولت رژیم اشــغالگر درصدد استفاده از این 
فرصت به منظور جمع آوری مبالغ کالن در قالب مالیات بر زمین است.کالکالیست 
در ادامه آورده است: بر اساس این طرح، تعامل با پیمانکاران مشارکت کننده در 
ساخت واحدهای شهرکی بر عهده اداره اراضی رژیم صهیونیستی خواهد بود و 
پیمانکاران هزینه زمین را پرداخت خواهند کرد. این مالیات ها ساالنه یک میلیارد 

ِشکل )بیش از 300 میلیون دالر آمریکا( به خزانه دولت سرازیر خواهد کرد.

طرح اسرائیل برای کسب سود هنگفت از شهرک  سازی هارزمایش دریایی، هوایی مشترک مصر و فرانسه در مدیترانه

یک روزنامه ترکیه ای از سفر احتمالی رئیس جمهور 
این کشور به عربســتان در ماه رمضان آتی خبر داد. به 
گزارش آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه ژانویه گذشــته اعالم کرده بود کــه قصد دارد 
اواسط فوریه جاری ســفری به عربستان داشته باشد 
اما این سفر هنوز انجام نشده اســت. اردوغان هنگام 
بازگشــت از ســفر خود به امارات اظهار کرد: ترکیه و 
عربســتان به گفتگو ادامه می دهنــد و انتظار می رود 
با در پیش گرفتن اقداماتی چشــمگیر، پیشرفتی در 
مرحله آتی حاصل شــود. رئیس جمهور ترکیه افزود: 
ما می خواهیم این روند را با عربستان در جهتی مثبت 
پیش ببریم. روزنامه حریت چاپ ترکیه در گزارشــی 
به قلم عبدالقادر ســیلفی نوشت، اردوغان احتماال ماه 

رمضان آتی به عربســتان ســفر می کند. در ادامه این 
گزارش آمده اســت: ترکیه موضعگیری خود را درباره 
پرونده ترور جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی 
در استانبول اعالم کرد اما تمایل دارد این مساله موجب 

تیره و تار شدن روابط دو کشور نشود.

وزیــر خارجه آمریــکا در واکنش به درخواســت 
ولودیمیر زلنســکی از واشــنگتن و متحدانش برای 
اعمال تحریم های فوری و پیشگیرانه علیه روسیه پیش 
از وقوع هر حمله ای گفــت، ایاالت متحده تا زمانی که 
واقعا تانک ها به حرکت درنیامده، هواپیماها پرواز نکرده 
و بمب ها واقعا شلیک نشوند، به رویکرد دیپلماتیک با 
روسیه ادامه می دهد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا در مصاحبه با ســی ان ان به اظهارات ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهــوری اوکراین که شــنبه در 
کنفرانس امنیتی مونیخ خواســتار اقدام جهانی علیه 
روسیه شده بود، آن هم در شرایطی که به نظر می رسد 
روس ها آماده اجرای حمله ای باشند، واکنش نشان داد. 
زلنسکی گفته بود: بعد از اینکه بمبارانی رخ دهد، یا بعد 

از آنکه کشورمان هدف آتش قرار گرفته یا بعد از آنکه 
هیچ مرزی نباشد یا پس از آنکه اقتصادمان از بین برود 
یا بخش هایی از کشورمان تحت اشغال قرار گیرد، ما به 
تحریم های شما نیازی نداریم. آن وقت دیگر چه نیازی 

به تحریم هست؟ 

وزیر خارجه آمریکا: 

تا بمبی فرود نیاید، خبری از تحریم روسیه نیست! 
روزنامه حریت:

اردوغان ماه رمضان به عربستان می رود

خبرخبر

فرشاد گلزاری

پرونده روهینجایی ها در دیوان 
بین المللی بدون حضور سوچی

نظامیان حاکــم بر میانمار دیروز )دوشــنبه( 
پرونده ای در رابطه با اتهام نسل کشــی مسلمانان 
روهینجایی را در دادگاه عالی سازمان ملل بدون آنگ 

سان سوچی و با معرفی جایگزین او پیش می برند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانس 24، 
آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی سابق میانمار که 
در کودتای سال گذشته ارتش این کشور برکنار شد، 
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در دیوان 
بین المللی دادگستری در ســال 2019، شخصا 

استدالل های میانمار را ارائه کرد.
این برنده جایزه صلح نوبل که به دلیل ایفای نقش 
در این پرونده با انتقاداتی از سوی گروه های حقوق 
بشر روبرو بود، اکنون در بازداشت خانگی و در روند 
رسیدگی به اتهاماتش از ســوی ژنرال هایی به سر 

می برد که در سال 2019 از آن ها دفاع کرده بود.
میانمــار در اعتراضات مقدماتی خــود، امروز 
استدالل خواهد کرد که دادگاه صالحیت رسیدگی 
به این پرونده را ندارد و باید قبل از اینکه کار به جلسات 

رسمی کشیده شود، آن را رد کند.
رســانه های محلی میانمار گفتند که حاکمان 
نظامی میانمار هیئت جدیدی بــه رهبری کو کو 
هالینگ، وزیر همــکاری بین المللــی، و تیدا او، 
دادســتان کل دارد که به صورت مجــازی در آن 
شرکت خواهند کرد. هر دو این مقام ها به دلیل ایفای 
نقش در کودتای فوریه 2021، هدف تحریم های 

آمریکا قرار گرفته اند.

این پرونده که از ســوی کشور آفریقایی عمدتا 
مســلمان گامبیا به جریان افتاده است، میانمار با 
جمعیت عمدتا بودایی  را به نسل کشی علیه اقلیت 
مســلمان روهینجایی در سرکوب نظامی خونین 

سال 201۷ متهم می کند.
دیوان بین المللی دادگستری در ژانویه 2020 
دســتوری موقت داد که در طول رسیدگی چند 
ساله به این پرونده، میانمار باید همه اقدامات الزم 
را برای جلوگیری از نسل کشی علیه روهینجایی ها 

اتخاذ کند.
گامبیــا نیز قــرار اســت در روز چهارشــنبه 
استدالل های متقابل خود را ارائه کند. حدود 8۵0 
هزار روهینجایی در اردوگاه هــای بنگالدش، در 
همسایگی میانمار، به سر می برند و ۶00 هزار تن 
دیگر از آنان نیز در ایالت راخیــن در جنوب غربی 

میانمار باقی مانده اند.
گامبیا، میانمار را به نقض کنوانسیون نسل کشی 
سازمان ملل به سال 1948 متهم می کند. پرونده 
دادخواهی آن از ســوی سازمان همکاری اسالمی 

با ۵۷ کشور عضو، کانادا و هلند حمایت می شود.
    

رئیس جمهور فنالند: 
 دنیا از دوران جنگ سرد
 هم »سردتر« شده است

رئیس جمهوری فنالند گفت، وضعیت جهان 
امروز از دوران جنگ سرد هم سردتر است و دنیا 

بسیار آسیب پذیرتر شده است.
به گزارش ایســنا، ســائولی نینیســته، در 
گفت وگو با شبکه خبری ســی ان ان گفت: فکر 
می کنم که ما در واقع تقریباً در وضعیت سردتری 
نسبت به دوران جنگ سرد سنتی هستیم، زیرا 
در آن زمان حداقل توافق هایــی بین آمریکا و 
اتحاد جماهیر شــوروی برای محــدود کردن 

تسلیحات و غیره داشتیم.
نینیســته ادامه داد: اما اکنون هیچ نداریم، 
دیگر توافقی در کار نیست و این باعث می شود 
که شرایط در نگاه من بسیار آسیب پذیرتر باشد.

اظهــارات او در میانــه گزارش هایی مطرح 
می شــود مبنی بر حمله قریب الوقوع نیروهای 
روسی به اوکراین؛ ادعایی که مسکو آن را مکررا 

تکذیب کرده است.
رئیس جمهور فنالند - کشــوری که حدود 
1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد - در 
پاسخ به این سوال که آیا نگران حمله روسیه به 
کشورش هســت یا خیر، گفت: در واقع، اکنون 
وضعیت در خط مرزی فنالنــد و در کل منطقه 
دریای بالتیک کاماًل آرام است. نمی ترسیم که 
ناگهان تانک های روســی از مــرز فنالند عبور 

کنند!
ماه گذشته میالدی، نخست وزیر فنالند نیز 
متعهد شد در صورت حمله روسیه به اوکراین، 
تحریم هایی بسیار سخت را علیه مسکو اعمال 

کند.

جهاننما


