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تصویب الیحه ضداسالمی در مجلس ملی فرانسه
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مجلس ملی فرانسه علی رغم انتقادهای 
شدید از نمایندگان احزاب چپ و راست، یک الیحه »ضد جدایی طلبی« بحث 
برانگیز را تصویب کرد. دولت اســتدالل کرده که این قانون برای تقویت نظام 
سکوالر فرانسه مورد نیاز است، اما منتقدان می گویند که آزادی های مذهبی را 
نقض می کند. پس از یک بحث هفت ماهه شدید و رفت و برگشت این الیحه 
میان مجلس و ســنا، الیحه ضد جدایــی طلبی با ۴۹ رأی موافق در برابر ۱۹ 

رأی مخالف تصویب شد. پنج نماینده نیز رأی ممتنع دادند.
»ژان لوک مالنشــن« رهبر یکی از احزاب چپ گرای افراطی، در یک نطق 
آتشین این الیحه را »قانونی علیه جمهوریخواهی« و »ضد مسلمانان« خواند.
احزاب اصلی اپوزیســیون از جمله سوسیالیست ها و جمهوری خواهان همراه با 
حزب کمونیست، علیه این الیحه رأی دادند. حزب حاکم و دو حزب دیگر متحد آن 
به این الیحه رأی مثبت دادند. حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی به این الیحه 
رأی ممتنع داد. بر اساس مفادی از این الیحه، نظارت دولت این کشور بر مساجد و 
مدارس دینی تقویت شده و با تعدد زوجات و ازدواج اجباری مقابله خواهد شد. این 
الیحه بخشــی از تالش های گسترده فرانسه برای مبارزه با بنیادگرایی در سالهای 
اخیر است که پس از گردن زدن معلمی در ماه اکتبر )مهر ۱۳۹۹( و حمالت دیگر، 
فوریت جدیدی پیدا کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه می گوید که 
تالش ها برای محافظت از ارزش های فرانسه مانند برابری جنسیتی و سکوالریسم 

در برابر تعدی بنیادگرایی در برخی جوامع الزم است.

ویژه

ورود ناوهای سهند و مکران به سنت پترزبورگ
ناوهای ســهند و مکران از یگان های شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران وارد سنت پترزبورگ شدند.
درهمین حال، امیر دریادار حســین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران، صبح امروز عازم بندر سن پترزبورگ روسیه شد.
وی که به دعوت رســمی ژنرال شــایگو وزیر دفاع روســیه به روسیه سفر 
کرده،  قرار اســت به عنوان مهمان ویژه در مراسم رژه سالروز نیروی دریایی 

روسیه شرکت کند.
بر اســاس این گزارش ناوشکن بومی ایرانی ســهند نیز هم اکنون به بندر 
ســنت پترزبورگ روسیه رسیده است و قرار اســت به عنوان نماینده نیروی 
دریایی ارتش در کنار ناوگان روسیه در این مراسم شرکت کند. ناوبندر مکران 
نیز که در قالب ناوگروه هفتاد و پنجم، ناوشکن سهند را در این مسیر طوالنی 
پشــتیبانی و همراهی کرده اســت بدلیل محدودیت های محل رژه دریایی از 
جمله عمق کم و بزرگی این یگان شــناور، در ابتدای کانال ولگا توقف خواهد 
داشــت و در همان محل به مراسم خواهد پیوست. رژه بزرگ دریایی  نیروی 
دریایی رتش روسیه به مناسبت سالروز تشکیل این نیرو از فردا آغاز می شود 

و نمایندگان برخی کشورها نیز در آن حضور دارند.

تغییر ماموریت آمریکا در عراق
نشریه پولیتیکو گزارش داد مقامات آمریکایی و عراقی در حال نهایی کردن 
طرحی برای تغییر ماموریت نظامیان آمریکایی در عراق به مستشاری هستند.

براساس گزارش پولتیکو ، مقامات قصد دارند این تغییر را روز دوشنبه پس 
از دیدار مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عــراق با جو بایدن رئیس جمهوری 

آمریکا در کاخ سفید اعالم کنند.
این رسانه آمریکایی نوشت این طرح شامل خروج نظامیان آمریکا نیست و 

گروهی از این نظامیان برای مدت نامعلوم در خاک عراق باقی خواهند ماند.
به نوشــته پولیتیکــو، نظامیانی که در خاک عراق باقــی می مانند وظیفه 
پشــتیبانی اطالعاتی، لجستیک و شناســایی از نیروهای عراقی در مبارزه با 
داعش را به عهده خواهند داشــت. »جان کربی« ســخنگوی پنتاگون نیز به 
پولیتیکو گفت جلســات در ســطح وزیران نمایانگر گستردگی این مشارکت 
و اهمیتی اســت که دولت بایــدن  عراق را به عنوان نقطــه اتکای ثبات در 
خاورمیانــه می داند. پایگاه خبری پولیتیکو نوشــت رویکــرد دولت بایدن به 
عراق در تضاد با اوضاع افغانســتان است زیرا آمریکا طوالنی ترین جنگ خود 
را به پایان می رساند. در عراق ، مقامات آمریکایی و عراقی به دنبال مشارکت 
نظامی طوالنی مدت هســتند. در افغانســتان انتظار مــی رود تمام نیروهای 
آمریکایی تا ۳۱ اوت خاک افغانســتان را ترکنند به غیر از حدود ۶۰۰ نفر که 
برای کمک به امنیت سفارت ایاالت متحده و فرودگاه کابل باقی خواهند ماند.

پیش از این، نشــریه »وال اســتریت ژورنال« گزارش داد مقام های ارشد 
آمریکایــی و عراقــی قصد دارند بیانیه ای صادر کنند کــه در آن از نیروهای 
نظامی آمریکا خواســته می شود تا پایان ســال میالدی جاری خاک عراق را 
ترک کنند.  هفتــه پیش برت مک گورک هماهنگ کننــده امور خاورمیانه 
در کاخ ســفید در دیدار با مقام های ارشــد عراقی به آنهــا از تصمیم آمریکا 
بــرای خروج مرحله ای نیــرو و تجهیزات نظامی خود از عــراق خبر داد. به 
گفتــه منابــع آگاه عراقی، هماهنگ کننــده امور خاورمیانه در کاخ ســفید 
همچنین اعالم کرده اســت که خروج نیروهــای آمریکایی از عراق به صورت 
مرحله ای خواهد بود و این کار مانند عقب نشــینی از افغانستان فوری انجام 
 نخواهد شــد به همین دلیل تکمیل خروج نیروهای آمریکایی ممکن اســت 
سال ها طول بکشد. دولت پیشین آمریکا به ریاست دونالد ترامپ پیش تر اعالم 
کــرد که تعداد نیروهای خود در عراق را به میزان ۵۰۰ نفر کاهش می دهد و 
درپی آن، ســتاد عملیات مشــترک عراق اعالم کرد که خروج نخستین گروه 
نظامیان آمریکایی از این کشور در چارچوب توافق اخیر بین بغداد و واشنگتن 
آغاز شــده است. ائتالف بین المللی موســوم به ضد »داعش« اخیرا شمار کل 
نیروهای آمریکایی در خاک عراق را ۳ هزار نفر اعالم کرد. با این حال، برخی 
منابع سیاســی و امنیتی این کشور شــمار واقعی این نیروها در کشورشان را 

بیش از رقم اعالم شده دانسته و خواهان شفاف شدن موضوع هستند.
مســئوالن و مــردم عــراق در مناســبت های مختلــف بر لــزوم خروج 
 نیروهــای آمریکایی از کشورشــان در راســتای اجرای مصوبــه پارلمان در 

این زمینه تاکید کرده اند.

سفر بلینکن با سوژه ایران به هند و کویت
هیل: وزیر امورخارجه آمریکا قرار اســت در هفته جاری به هند و کویت 
سفر کند. مقامات آمریکایی می گویند که او در جریان دیدارهایش با مقامات 

این کشورها درباره ایران نیز رایزنی خواهد کرد.

قدردانی عراقچی از ژاپن
ایسنا: سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امورخارجه، پس از ورود 
اولیــن محموله از قریب به ۳ میلیون واکســن کرونای اهدایی دولت ژاپن به 
ایــران، در صفحــه توییتر خود به زبان ژاپنی نوشــت: »از دولت و ملت ژاپن 
صمیمانه متشــکریم. « عراقچی پیش از این طی ســال های ۱۳٨۶ تا ۱۳۹۰ 

سفیر ایران در ژاپن بوده است.

تاسف ایران از درگیری های قره باغ
ایرنا: »سعید خطیب زاده« با اشاره به تداوم درگیری های پراکنده مرزی 
میان نیروهای مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، با ابراز تاسف از کشته 
و زخمی شدن افرادی از دو طرف، بر خویشتنداری طرفین و لزوم حل و فصل 

مسالمت آمیز اختالفات مرزی دو کشور تاکید کرد.

حمله آمریکا به الشباب
آسوشــیتدپرس: وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد مواضــع گروه تندروی 
الشــباب را در سومالی هدف قرار داده است. این حمله هوایی سه روز پس از 
نخســتین حمله هوایی آمریکا در دولت جو بایدن صورت گرفته که پنتاگون 
در بیانیه ای کوتاه آن را تایید و در حمایت از نیروهای سومالیایی اعالم کرده 

است.

اعتراض به قرنطینه کرونا در استرالیا
رویترز: هزاران نفر از معترضان به اعمال قرنطینه روز شــنبه در دو شهر 
بزرگ اســترالیا گردهم آمدند و پس از درگیری های خشــونت بار با پلیس، 

شماری از معترضان در سیدنی بازداشت شدند.

رویداد

استراتژیک

کوتاه از دیپلماسی

اعضای گروه محافظه کار مجلس نمایندگان 
آمریکا با تحت فشــار قــرار دادن »کوین مک 
کارتی« رهبر اقلیت جمهوری خواه این مجلس 
از وی خواسته اند تا هفته آینده طرح برکناری 
»نانســی پلوســی« رئیس دموکرات مجلس 

نمایندگان را به رای بگذارد.
به نوشــته تارنمای هیل، این درخواست به 
دنبال اقدام پلوسی برای جلوگیری از عضویت 
دو نفر از نمایندگان جمهوری خواه در کمیته 
ویژه تحقیقات حمله به کنگره در ۶ ژانویه )۱۷ 

دی( مطرح شده است.
هیل پیش بینی کرده اســت ایــن طرح با 
مخالفت سریع دموکرات هایی که اکثریت را در 
مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دارند و نیز 
برخی از جمهوری خواهان میانه رو مواجه شود.
آزادی مجلــس  فراکســیون  درخواســت 
نماینــدگان آمریکا که در قالــب نامه ای یک 
صفحــه ای بــرای مک کارتی ارســال شــد، 
همچنین آزمونــی برای رهبر اقلیت جمهوری 
خواهان خواهــد بود که در صــورت پیروزی 
دوباره جمهوری خواهان و کســب اکثریت در 
مجلس نمایندگان در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ 
به رای فراکسیون آزادی برای احراز ۲۱٨ رای 
نیاز دارد تا بتواند ریاست مجلس نمایندگان را 

برعهده بگیرد. گروهی  از محافظه کاران همسو 
بــا »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری پیشــین 
آمریکا در ســال ۲۰۱۵ مانع تالش های مک 
کارتی برای دستیابی به کرسی ریاست مجلس 
نمایندگان شــدند. در این سال  جان بینر در 

تصمیمی ناگهانی استعفای خود به عنوان رئیس 
مجلس نمایندگان را اعالم کرد. در آن زمان نیز 
رهبر فراکسیون آزادی تهدید کرده بود تالش 
خواهد کرد برای برکنــاری بینر از قدرت رای 
گیری انجام شــود. به نوشته هیل، سخنگوی 

مک کارتی از پاســخ فوری به درخواست این 
رســانه برای اظهارنظر در این زمینه خودداری 
کرده است. در نامه فراکسیون آزادی همچنین 
به دالیل دیگری برای برکناری پلوســی اشاره 
می شود که از جمله آنها  اجازه او به نمایندگان 

برای رای گیری از راه دور به دلیل همه گیری 
کرونا و استفاده از ابزارهای فلزی بازرسی نصب 
شده در ورودی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از 
حمله ۶ ژانویه است. مهم ترین علت درخواست 
این فراکسیون برای برکناری پلوسی تصمیم او 
برای جلوگیری از عضویت دو نماینده جمهوری 
خواه منتخب مــک کارتی برای شــرکت در 
کمیته تحقیقات حمله به کنگره اســت. جیم 
بنکس و جیم جوردن هر دو از جمهوریخواهان 

بسیار وفادار به ترامپ هستند.
مک کارتی در پاســخ به این درخواســت 
گفته اســت جمهوری خواهان باید شرکت در 
این کمیته را تحریم کنند. اولین جلسه کمیته 
تحقیقات از روز سه شنبه آغاز بکار خواهد کرد.
این کمیته که  اعضای هر دو حزب دموکرات 
و جمهوریخــواه در آن عضویت دارند، می تواند 
تحقیقات خود را با احضار شهود پیگیری کند.

بروز ناآرامــی به دنبال انتخابات ریاســت 
جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا و حمله هواداران 
ترامپ به ســاختمان کنگره آمریکا باعث شد 
مجلس نمایندگان این کشــور برای تشــکیل 
کمیته ای منتخب بــرای تحقیق در مورد این 
حملــه رای گیری کند که با ۲۲۲ رای موافق و 

۱۹۰ رای مخالف مواجه شد.

جمهوری خواهان تندرو یقه پلوسی را گرفتند

اعالن جنگ  هواداران ترامپ علیه رئیس مجلس نمایندگان

محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا به پایین ترین سطح رسید

کاهش اقبال بایدن در ایاالت متحده

تازه ترین نظرســنجی موسسه گالوپ نشان 
می دهــد که میــزان محبوبیت »جــو بایدن« 
رئیس جمهوری آمریکا به ۵۰ درصد رسیده که 
پایین ترین ســطح از زمان روی کار آمدنش در 
بهمن ماه گذشته است. تارنمای گالوپ نوشت: 
محبویت بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا 
در ماه ژوئــن )خرداد( ۵۶ درصد بوده اســت.  
نظرسنجی گالوپ که در بازه زمانی بین ۶ تا ۲۱ 
ژوئیه )۳۰-۱۵ تیر( انجام شــد همچنین نشان 

مــی دهد که ۴۵ درصد بزرگســاالن آمریکایی 
عملکرد بایدن را قبــول ندارند و تنها ۵ درصد 
مخالف این نظر هستند. این نتایج در شرایطی 
به دست آمده که پیشرفت در مبارزه با کرونا در 
آمریکا متوقف  شده، واکسیناسیون روند ُکندی 
در پیش گرفته و شــمار مبتالیان رو به فزونی 
است. روند رشــد اقتصادی در این کشور ادامه 
دارد و بیکاری کاهش یافته و ارزش بازار ســهام 
به میزان بی ســابقه ای افزایش یافته است. اما 

مصرف کنندگان هزینه هنگفــت تری را برای 
بنزیــن و دیگر کاالها پرداخت می کنند. بایدن 
همچنین با عمل به وعده هایش برای مشارکت 
بیشــتر هر دو حــزب اصلی در آمریکا دســت 
و پنجــه نرم می کند و مذاکــرات درباره طرح 
زیرساخت ها در مجلس ســنا درجریان است. 
این نظرسنجی نشــان داد ۹۰ درصد دموکرات 
و تنها ۱۲ درصد جمهوری خواهان و ۴٨ درصد 
افراد مستقل عملکرد بایدن را قبول دارند. میزان 
مقبولیت شــغلی بایدن نزد دموکرات ها و افراد 
مستقل پایین ترین سطح تاکنون در بین این دو 
گروه بوده است. این اولین بار است که مقبولیت 

او نزد مستقل ها به کمتر از اکثریت می رسد.
گالــوپ خاطرنشــان می کند کاهش ســه 
نقطه ای در متوسط رضایت از عملکرد روسای 
جمهوری آمریکا در سه ماهه اول و دوم تصدی 
خود در این کرســی امری متعارف اســت. این 
میــزان هم ســطح کاهش محبوبیت شــغلی  

رئیسان جمهوری پیشین آمریکا از جمله جورج 
بوش، دونالد ترامپ است و اندکی بیش از کاهش 
یک درصدی در متوسط میزان محبوبیت باراک 
اوباما در این بازه زمانی اســت. بیل کلینتون در 
ســه ماه نخســت و دوم ریاست جمهوری خود 
تقریبــا ۱۱ درصد از محبوبیت شــغلی خود را 
از دســت داد.  میزان مقبولیت شــغلی روسای 
جمهوری آمریکا در ســه ماهه سوم حضور آنها 
در کاخ ســفید به طور معمول کاهش می یابد. 
بنابراین پیش بینی می شود که این روند نزولی 
همچنان در ســه ماه سوم حضور بایدن در کاخ 
ســفید ادامه یابد. اوباما بیشترین کاهش را در 
ســه ماهه سوم ریاســت جمهوری خود تجربه 
کرد. پذیــرش عملکرد او نــزد رای دهندگان 
آمریکایــی به دلیل افزایــش بیکاری و جنجال 
ها بر ســر اصالحات بهداشــتی تقریبا کاهشی 
۱۰ نقطه ای را داشــت. دیگر روسای جمهوری 
مانند آیزنهاور، نیکسون، کارتر، ریگان و ترامپ 

در سه ماهه سوم ریاست جمهوری شان شاهد 
افت دو تا چهار درصدی مقبولیت شــغلی شان 
بودنــد. این موضوع در رابطه با جورج بوش پدر 
)۵ نقطه( و جورج بوش پسر )۱۶ نقطه( استثنا 
بود و این افزایش محبوبیت به ترتیب  به دلیل 
افزایش حمایت از کاهش جنگ سرد و حمالت 
تروریســتی یازده سپتامبر بوده است. بلومبرگ 
نوشت: اگر روند کاهشی مقبولیت بایدن از نظر 
عملکردش به عنوان رئیس جمهور کاهش یابد 
می تواند نشــان دهد که دوره ماه عسل ریاست 
جمهوری او به پایان رســیده است و با توجه به 
این کــه جمهوریخواهان از همان ابتدای دوران 
ریاســت جمهوری اش تمایلی به حمایت از او 
نداشــتند تغییرات در میزان مقبولیت بایدن از 
ســوی دموکرات ها و مستقل ها خواهد بود که 
عملکرد وی را ارزیابی خواهند کرد. نظرسنجی 
گالوپ با مشارکت ۱۰۰۷ نفر از بزرگساالن و با  

ضریب خطای ۴ درصد انجام شده است.

دور جدید مذاکرات روسیه و آمریکا در مورد مسائل مربوط 
به ثبات راهبردی ۲٨ جوالی )ششم مرداد ماه( برگزار خواهد 
شد. به نوشته خبرگزاری تاس ، سرپرستی هیات روسیه در 
این مذاکرات برعهده »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه 
روســیه اســت و هیات آمریکایی نیز به سرپرستی »وندی 
شــرمن« معاون اول وزیر خارجه این کشور در مذاکرات ژنو 
شــرکت می کند. عالوه بــر آن »بونی جنکینز« معاون امور 
کنترل تســلیحات و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه 
آمریکا نیز در قالب هیات این کشــور در مذاکرات با روسیه 
شرکت خواهد کرد. »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه  و 
مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه و مسئول امور مربوط به 
روابط با آمریکا در دولت روسیه به تازگی به خبرگزاری تاس 

گفت: مسائل مربوط به ثبات راهبردی )مسائل مورد اختالف 
در عرصه های موشکی و هسته ای( در این مذاکرات مطرح 

و بررسی خواهد شد. 
ریابکوف معاون وزیر خارجه روســیه پیشتر گفته بود که 
گفت و گوهای روســیه و آمریکا درباره ثبات راهبردی باید 
موضوع فضا را به صورت گســترده در بر بگیرد. وی به رسانه 
های روسی گفت: آمریکا روی حوزه بسیار محدودی تمرکز 
می کند، برای مثال، روی موضوع زباله های فضایی، اما مسکو 
خواستار »بررسی گسترده تر« موضوع فضا در مذاکرات آتی 
است. این دیپلمات ارشــد روس گفت: »مسائلی که آمریکا 
مطــرح می کند هرچقدر هم مهم باشــند، تنهــا ابعادی از 

موضوعات گسترده تر هستند و اضافه کرد.

»جن ســاکی ســخنگوی کاخ ســفید کــه نظامیان 
کشــورش پس از دو دهه اشــغالگری در حــال خروج از 
افغانستان هستند، ادعا کرد واشنگتن به حمایت از دولت 
افغانستان ادامه می دهد. ســخنگوی کاخ سفید ر مدعی 
شد به پشــتیبانی از دولت افغانســتان در قالب حمایت 
بشردوستانه، پشــتیبانی امنیتی  و آموزش ادامه خواهیم 
داد. وی که در جمــع خبرنگاران رســانه های آمریکایی 
ســخن می گفت، در عین حال افزود که واشنگتن دولت 
افغانســتان را تشویق کند  تا در دفاع و محافظت از مردم 
خود نقش اصلی را داشــته باشند.  جن ساکی اضافه کرد 
ما معتقدیم راه حل سیاســی تنهــا نتیجه صلح پایدار در 
افغانســتان اســت. این مقام آمریکایی همچنین گفت که 

واشــنگتن از مذاکرات و گفتگوهای سیاسی میان رهبران 
افغانســتان، اعضای دولت افغانستان و طالبان حمایت می 
کند. این اظهارات ســخنگوی کاخ ســفید در حالی است 
کــه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجــه آمریکا در مورد به 
قدرت رســیدن طالبان در افغانستان هشدار داد و گفت: 
اگر طالبان قدرت را به زور بدســت آورد افغانستان به یک 
کشــور مطرود تبدیل خواهد شــد. بلینکن در مصاحبه با 
شبکه ام اس ان بی سی گفت: ما در مورد اقدامات طالبان 
که ممکن اســت با توســل به زور به دنبال کسب قدرت 
در افغانســتان باشد نگران هســتیم. وی مدعی شد: ما از 
طریق سفارت خود و دیگر سفارتخانه ها پشتیبانی از مردم 

افغانستان را حفظ می کنیم.

حمایت نمایشی کاخ سفید از کابل در جنگ با طالبانتدارک مذاکرات استراتژیک آمریکا و سوریه

کارشناســان ســازمان ملل در گزارشــی 
جدید تاکید کردند، در نیمه نخســت ســال 
۲۰۲۱ با گســترش نفوذ داعــش و گروه های 
افراطی القاعده و زیر مجموعه های آنها، آفریقا 

بیشترین لطمه را از تروریسم متحمل شد.
بــه گزارش آسوشــیتدپرس، ایــن هیات 
کارشناســان در گزارشی که جمعه به شورای 
امنیت ســازمان ملل تحویل دادند، گفتند که 
این »به ویژه در مناطقی از غرب و شرق آفریقا 
که در آن وابستگان هر دو گروه هم می توانند 
از قابلیت هــای روزافزون در جمع آوری کمک 
مالی و سالح، از جمله استفاده از هواپیماهای 
بدون سرنشین برخوردار باشند، بسیار صادق 

است.«
آنهــا گفتنــد، بســیاری از موفق تریــن 
آفریقای  در کشــورهای  داعش  شــاخه های 
مرکزی و غربی هستند و بسیاری از شاخه های 
القاعده در سومالی و منطقه »ساحل« فعالیت 

دارند.
اینکه  ملل می گویند،  کارشناسان سازمان 
این تروریســت ها در حال گســترش نفوذ و 
فعالیت خودشــان به ویژه در سراســر مرز از 
مالی تا بورکینافاســو، ســاحل عاج، نیجر و 
ســنگال و همچنین تاخت و تاز از نیجریه تا 
کامرون، چاد و نیجر در غرب آفریقا هســتند، 

مایه نگرانی شدید است. به گفته آنها، فعالیت 
این گروه های وابســته در ســمت شــرق از 
سومالی تا کنیا و موزامبیک تا تانزانیا گسترده 

شده است.
این هیــات کارشناســی گفــت: یکی از 
اوایل ۲۰۲۱،  نگران کننده ترین تحــوالت در 
حمله گروه محلی وابســته به داعش به بندر 
استراتژیک و مهم گازی موزامبیک در نزدیکی 
مرز با تانزانیا و تصرف کوتاه آن و عقب نشینی 
بــا غنائم بــود. در مجموع این کارشناســان 
گفتند که کوویــد-۱۹ همچنان روی فعالیت 
تروریســتی تاثیر میگذارد و هم داعش و هم 
القاعده همچنان »به آســیبی که این پاندمی 
به دشمنانشان وارد آورده است، نگاه می کنند 
اما هنــوز نمی توانند روایت متقاعدکننده تری 
ارائه کننــد.« این گروه گفــت: در حالی که 
داعش به اســتفاده از این ویــروس به عنوان 
سالح می اندیشید، کشورهای عضو هیچ برنامه 

قاطعی برای اجرای این ایده نیافتند.
در این گزارش آمده است: در اروپا و دیگر 
مناطق غیردرگیر، قرنطینه و بسته شدن مرز 
که به دنبال کووید-۱۹ اجرا شــد، تحریک و 
گردهمایی مردم را دشــوار کرد، در حالی که 
افزایش خطــر رادیکالی شــدن آنالین را به 

دنبال داشت.

این کارشناسان هشدار می دهند که حمالت 
مذکور »ممکن است زمانی که محدودیت های 
حین پاندمی کاهش یابند، در نقاط بســیاری 
اجرا شــوند.« این گروه گفــت که در عراق و 
سوریه که هسته مرکزی درگیری برای داعش 
است، فعالیت های این گروه افراطی به »یک 
شورش ریشه دار، بهره برداری از نقاط ضعف در 
امنیت محلی بــرای یافتن پناهگاه های امن و 
هدف قــرار دادن نیروهای درگیر در عملیات 

ضد داعش« تبدیل شده است.
با وجود فشــار ضد تروریسم زیاد از جانب 
نیروهای عراقی، این کارشناســان گفتند که 
حمالت داعش در بغــداد در ماه های ژانویه و 
آوریل »مقاومت این گــروه را تایید کرد.»در 
خصوص اســتان ادلب سوریه هم کارشناسان 
می گویند، گروه های متحد با القاعده همچنان 
کنترل این منطقه را در دســت دارند و شمار 
« شبه نظامیان تروریست بیش از ۱۰ هزار تن 
اســت.« کارشناسان ســازمان ملل همچنین 
گفتند: گرچه جابجایی محدود شــبه نظامیان 
خارجــی از این منطقه به دیگر مناطق درگیر 
دیده شــده اســت، کشــورهای عضو درباره 
احتمال چنین تحرکی به ویژه در افغانســتان 
نگراننــد، خصوصا اگر فضای آنجا بیشــتر از 
حضــور داعش یا گروه های متحــد با القاعده 

اســتقبال کنــد. در میانه، جنــوب و جنوب 
شرق آسیا هم کارشناســان گفتند، داعش و 
وابستگان القاعده »همچنان به رغم ضررهای 
اساســی رهبری در برخی موارد و فشارهای 
مســتمر نیروهای امنیتی، بــه کار خود ادامه 
می دهند.« این کارشناســان همچنین گفتند 
القاعده  رهبــر  الظواهــری،  ایمــن  وضعیت 
نامشخص اســت و اگر او زنده باشد، بسیاری 
از کشورهای عضو ارزیابی می کنند که او بیمار 
باشد و این به چالشــی برای رهبری القاعده 

بینجامد.
افزایش قدرت تروریسم در آفریقا

کارشناســان ســازمان ملل در گزارشــی 
جدید تاکید کردند، در نیمه نخســت ســال 
۲۰۲۱ با گســترش نفوذ داعــش و گروه های 

افراطی القاعده و زیر مجموعه های آنها، آفریقا 
بیشترین لطمه را از تروریسم متحمل شد.

بــه گزارش آسوشــیتدپرس، ایــن هیات 
کارشناســان در گزارشی که جمعه به شورای 
امنیت ســازمان ملل تحویل دادند، گفتند که 
این »به ویژه در مناطقی از غرب و شرق آفریقا 
که در آن وابستگان هر دو گروه هم می توانند 
از قابلیت هــای روزافزون در جمع آوری کمک 
مالی و سالح، از جمله استفاده از هواپیماهای 
بدون سرنشین برخوردار باشند، بسیار صادق 
اســت.« آنها گفتند، بســیاری از موفق ترین 
آفریقای  در کشــورهای  داعش  شــاخه های 
مرکزی و غربی هستند و بسیاری از شاخه های 
القاعده در سومالی و منطقه »ساحل« فعالیت 

دارند.

افزایش قدرت تروریسم در آفریقا

در پی بن بســت تشــکیل دولت در لبنان 
که گفته می شود عامل آن دخالت قدرت های 
خارجی است، حاال یونیسف اعالم کرده ناتوانی 
در پرداخت هزینه های ارزی سبب شده بخش 
تأمیــن آب در لبنان نیــز در روزهای آینده با 
مشــکل روبه رو شود؛ دولت لبنان اما هنوز در 

این خصوص واکنشی نشان نداده است.
به گزارش ایرنا، باتوجه به فروپاشی اقتصاد و 

در نتیجه قطع برق و کمبود سوخت، صندوق 
کودکان ســازمان ملل )یونیســف( روز جمعه 
هشدار داد که شبکه آب رسانی سراسری لبنان 
در چنــد هفته آینده مختــل و فعالیت آن در 

عمل تعطیل خواهد شد.
وضعیت اقتصادی در چند ماه اخیر لبنان با 
وجود برخی سیاستمداران فاسد به حدی وخیم 
و بحرانی شده است که برخی از کارشناسان از 

آن به عنوان جنگ اقتصادی و فروپاشــی  یاد 
کرده انــد. لبنان اکنون به دلیل توطئه خارجی 
و فســاد داخلی با بدترین بحران مالی در طول 
تاریخ خود مواجه است؛ در ماه های اخیر ارزش 
پول این کشــور بیــش از ۱۵۰ درصد کاهش 
یافته است. از دو ســال گذشته تاکنون ارزش 
لیر لبنان بیش از ۱۵۰ درصد افت کرده است؛ 
دو سال پیش نرخ برابری هر دالر آمریکا با لیر 
لبنان، ۱۵۰۰ لیر در مقابل یک دالر بود که این 
میزان اخیرا به ۲۰ هزار لیر در مقابل یک دالر 
رسید. در چند ماه اخیر قیمت  کاالها و خدمات 
در لبنان سر به فلک کشیده و تورم در ۱۲ ماه 
متوالی، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
بر پایه آمارهای رســمی، بهای مواد غذایی 
از ســال ۲۰۲۰ تاکنون در این کشــور چهار 
برابر شــده و این به آن معنا است که در حال 
حاضــر بیش از نیمی از جمعیت چهار میلیون 
و دویســت هزار نفری لبنــان زیر خط فقر به 

سر می برند. همه این بحران مالی و اقتصادی، 
دلیلی ندارد جز کارشــکنی برخی قدرت های 
خارجی که اکنون برای ماه های متوالی اســت 
که اجازه تشــکیل دولت را نمی دهند. در این 
ارتبــاط مداخالت آمریکایی ها از یک ســو و 
دولت های اروپایی و برخی کشــورهای عرب 
منطقه، باعث شده اســت که هر بار گام های 
لبنان برای دســتیابی به یــک راه حل جهت 

تشکیل دولت فراگیر و مقتدر خنثی شود.
در همین راســتا، صندوق کــودکان ملل 
متحد )یونیسف(  در باره از کنترل خارج شدن 
وضعیت تأمین آب آشــامیدنی بهداشــتی در 

لبنان هشدار داد.
یونیسف در گزارشی اعالم کرد که دسترسی 
۷۱ درصد جمعیت لبنان به آب بهداشتی تا ۶ 
هفته آینده قطع می شود. در گزارش یونیسف 
آمده است که بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت 
لبنان از جمله یک میلیــون پناهجو در خطر 

قطع کامل آب آشامیدنی بهداشتی قرار دارند.
یونیسف افزوده که فعالیت بیشتر تاسیسات 
و واحدهای تامین آب آشامیدنی لبنان در ۴ تا 
۶ هفته آینده متوقف خواهد شــد و ۷۱ درصد 
از جمعیت این کشور در خطر بی آبی هستند.

بر پایــه این گــزارش، بخــش تأمین آب 
آشامیدنی و بهداشتی لبنان به علت ناتوانی در 
پرداخت هزینه های ارزی نمی تواند به فعالیت 
خود ادامه دهــد و بنابراین بحــران تعطیلی 

فعالیت های این بخش را تهدید می کند.
با اینحال برغم هشدار یونیسف، اما نهادها و 
دستگاه های ذیربط لبنانی در خصوص احتمال 
بروز بحــران جدی در تامین آب آشــامیدنی 
واکنشی نشان نداده اند؛ موضوعی که تردیدها 
را نسبت به این بیانیه یونیسف ایجاد کرده است 
کــه مبادا این اقدام حرکتی زیرپوســتی برای 
کشاندن مردم خشمگین از اوضاع اقتصادی به 

کف خیابان ها باشد!

بحران آب آشامیدنی در لبنان


