
 عالئم هشداردهنده  مبنی بر احیای قدرت داعش در خاورمیانه

زنان داعشی، ظهور نسلی جدیدی از افراط گرایان

در  اینترست"  "نشنال  خبر-تحلیلی  پایگاه 
گزارشی به قلمِ "امیلی برژبوروسکی" عضِو ارشد 
نسبت  آمریکا"،  خارجی  سیاست  "اندیشکده 
تروریستی  گروه  مجدد  گیری  قدرت  خطرِ  به 
زنانِ  فعالیت های  تشدید  طریق  از  "داعش"، 

عضو این گروه، هشدار داده است.
برژبوروسکی در این رابطه می نویسد: »در کمتر 
از دو سال پس از نابودی خالفِت خودخوانده 
و سوریه،  عراق  در  "داعش"  تروریستی  گروه 
شرورترین و بدنام ترین گروهِ تروریستی جهان، 
در حال نشان دادنِ عالئم هشداردهنده ای مبنی 
بر احیای قدرت و فعالیت های خود در منطقه 

خاورمیانه است.
سال گذشته، گروه داعش به نحو قابل توجهی 
بر تعداد حمالت خود در عراق و سوریه افزود. 
امری که در نوع خود نشان داد که این گروه 
اشغال  به  اقدام  می تواند  تروریستی همچنان 
سرزمین و شهر ها و همچنین استخدام نیرو های 
گروه  گذشته،  ژانویه  ماه  در  کند.  تروریستی 
داعش مسوولیت مرگبار ترین حمله خود در سه 
سال گذشته را برعهده گرفت. در جریان عملیات 
مذکور، دو انفجار در بغداد پایتخت عراق رخ 
داد که موجب کشته شدنِ دست کم ۳۲ نفر 
شد. در واقع، بایستی اینگونه گفت که گروه 
داعش در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا، رشد 
کرده و توانسته از شکاف های امنیتی که در اثر 
اِعمال مقررات قرنطینه و دیگر رویه های دولت ها 
اند،  شده  اتخاذ  کرونا  ویروس  با  مقابله  در 
نهایت بهره برداری را در زمینه یِ: سازماندهی، 
طراحی  زندان،  از  خود  نیرو های  دادنِ  فراری 
عملیات های پیچیده، و قاچاق اعضای خود از 

گذرگاه های مرزی، انجام دهد.
به گزارش فرارو، در این راستا )احیای قدرِت 
بازی  برجسته ای  داعشی نقش  زنانِ  داعش(، 
نشان  اخیر  گزارش های  مثال،  برای  اند.  کرده 
می دهند که گروه داعش بار دیگر و به نحو قابل 
توجهی جهت پشتیبانی لجستیک )تدارکاتی( از 
فعالیت هایش در شمال عراق، به کادرهایِ زن 
خود تکیه کرده و ممکن است بار دیگر سلول های 
خفته از نیرو های زنِ این گروه را فعال سازد. از 
این رو، در ماه فوریه گذشته، نیرو های امنیتی 
عراق پنج زن را در منطقه "حمرین" بازداشت 
کردند که اقدام به انتقالِ پول، غذا، و پیام، برای 
گروه تروریستی داعش می کردند. اضافه بر این، 
انتظار می رود این نیرو ها و کادر های زنِ داعش، 

در نتیجه ظهور نسل جدیدی از افراط گرایان در 
اردوگاه های مختلفِ پناهجویان سوری، توسعه و 

افزایش نیز پیدا کنند.
در این زمینه به طور خاص می توان به اردوگاه 
)در شمال  سوریه"  "الحولِ  در  آوارگان سوری 
شرق این کشور قرار دارد( اشاره کرد. این اردوگاه 
توسط "نیرو های کُردِ دموکراتیکِ سوریه" اداره 
می شود و در شرایط کنونی، میزبان حدودا ۶۰ 
هزار داعشی و یا اعضای خانواده های آن ها است.

به گزارش فرارو ۹۴ درصد از حاضرانِ در اردوگاه 
مذکور را زن ها و کودکان تشکیل می دهند. گروه 
داعش مدت هاست که از زندان ها و اردوگاه های 
آوارگان نفع می برد. این مکان ها در نوع خود، 
داعش  کادرسازی های  برای  مستعد  زمینه ای 
فراهم می کنند و در این زمینه، اردوگاه آوارگان 
سوری،  آوارگان  اردوگاه های  دیگر  و  الحول 
حقیقتا برای گروه تروریستی داعش شبیه به 
فرصت های قابل توجهی هستند. نظر به تهدید 
و خطری که این اردوگاه ها می توانند در برداشته 
داده  ناظر هشدار  نهاد های  از  بسیای  باشند، 
اند که گروه داعش توجه ویژه ای را به اردوگاه 
آوارگان  اردوگاه های  دیگر  همچینین  و  الحول 
سوری معطوف کرده و عمال سعی دارد از این 
اردوگاه ها در راستای اهداف و منافع خود بهره 
برداری کند. این مساله نیز تا حد زیادی به این 
دلیل است که بسیاری از آوارگان سوریِ حاضر 
گوشی های  طریق  از  مذکور،  اردوگاه های  در 
تلفن همراه خود به جهان خارج متصل هستند. 
امری که به گروه داعش اجازه می دهد تا بتواند 
اردوگاه  در  ساکنان  با  را  گسترده ای  ارتباطات 
از  همچنین  داعش  گروه  سازد.  برقرار  الحول 
اردوگاه های آوارگان سوری نظیر اردوگاه الحول، 
در راستای تامین هزینه ها و منابع مادی خود 
بهره می برد. در داخل این اردوگاه ها، اعضای 
پیشبرد  و  مالی  کالهبردای  به  اقدام  داعش 
طرح های مختلف خود در پوشش های گوناگون 
جهت جذب منابع مادی می کنند. بر اساس یک 
تازگی توسط وزارت خزانه داری  گزارش که به 
از  بخشی  داعش  گروه  شده،  منتشر  آمریکا 
۱۰۰ میلیون دالر دارایی نقدی خود را از طریق 
فعالیت های غیرمجاز مالی در اردوگاه هایی نظیر 
اردوگاه آوارگان الحول، کسب کرده است و عمال 

در این اردوگاه، تحرکات مالی دارد.
آوارگان  اردوگاه های  داخل  در  زنان  اگرچه 
سوری نقش قابل توجهی می توانند در راستای 

دستورِکار های داعش بازی کنند، با این حال، 
نیز به ظرفیت های  گروه داعش توجه ویژه ای 
اردوگاه ها  این  در  خود  سابق  اسرای  راهبردیِ 
دارد. گروه داعش همواره بر آزادی سازی فوری 
آن دسته از زندانیان خود که همچنان به این 
جهت  راهی  عنوان  به  هستند،  وفادار  گروه 
تقویِت فوری توان و قدرتش نگریسته است. 
این در حالی است که هماهنگ با این راهبرد، 
داعش بر شدت فعالیت های دستگاه تبلیغاتی 
خود نیز افزوده است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، 
آزاد  با هدف  را  کارزار گسترده ای  گروه داعش 
سازی زندانیان وفادار به خود به راه انداخت. 
در نتیجه این کارزار، صد ها جنگجوی داعشی 
امری  شدند.  داده  فراری  عراق  زندان های  از 
حد  تا  بتواند  داعش  گروه  تا  شد  موجب  که 
زیادی، تجدید قوا کرده و به نحو قابل توجهی 
فعالیت های خود را گسترش بخشد. موفقیت 
تا  کارزار مذکور موجب شده  در  گروه داعش 
هشدار  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری 
دهند که راهبرد داعش مبنی بر آزادسازیِ قهریِ 
نیرو های خود از زندان های کشور هایی نظیر عراق 
و سوریه، همچنان جایگاه ویژه ای در چهارچوب 
دستورکار و رویه های این گروه تروریستی دارد. 
از این رو باید برای دفع آن، برنامه ریزی های 
خاصی نیز انجام شود. در سطحی گسترده تر، 
گروه داعش تاریخچه عمیقی در امرِ استفاده 
از زنان، هم در عملیات های نظامی خود و هم 
در بحِث پشتیبانی دارد. نیرو های زنِ داعشی 
نه تنها به عنوان جاسوس و عوامل لجستیک 
داعش کنش گری کرده اند )و می کنند( بلکه 
در عرصه اقداماتِ عملیاتی نیز حضوری فعال 
داشته اند. بسیاری از آن ها در امر کار با مواد 
منفجره آموزش دیده اند. عده ای از آن ها نیز تک 
تیرانداز هستند و یا در نقش جنگجو و نیروی 
دارند.  فعالیت  داعش  گروه  نفع  به  انتحاری، 
این مساله منعکس کننده یک واقعیِت تلخ و 
ناامیدکننده است: زنان اغلب جزوِ تواناترین و 
سرسخت ترین حامیان گروه تروریستی داعش 

هستند.
برای مثال در داخل اردوگاه الحول، زنان در 
اردوگاه  تبلیغاتی داعش در  پیشبرد دستورکار 
مذکور و همچنین ترویج تفسیرِ مبهم و نادرست 
اساس  بر  اند.  بوده  پیشتاز  اسالم،  از  آن 
رسیده،  چاپ  به   ۲۰۱۹ سال  در  که  گزارشی 
بازداشت شدگانِ زنِ داعشی در اردوگاه الحول، 

خالفت خاص خود را که تحت رهبریِ یک امیرِ 
زن است ایجاد کرده و عمال تمامی قوانین سخت 
گیرانه داعش را در حوزه های مختلف، اجرایی 

می کنند.
به گزارش فرارو، این خالفِت زنانه همچنین 
عملیات های مختلفی را علیه آن دسته از افرادی 
که طرفدار داعش نیستند و همچنین مسووالن 
در  اند.  داده  انجام  الحول،  اردوگاه  کارکنان  و 
سال ۲۰۲۱، دست کم ۴۷ مورد قتل و کشتار 
در داخل اردوگاه الحول انجام شده که احتماال 
توسط عوامل داعش انجام شده است. بسیاری 
از این قتل ها شبیه به اعدام افراد بوده و حتی 
در مواردی، گردن زدنِ انسان ها را شامل شده 

است.
نامساعدِ  اوضاع  از  همچنین  داعش  گروه 
کمک های  آوری  جمع  برای  الحول،  اردوگاه 
مالی و همچنین استخدام نیرو های جدیدتر هم 
استفاده کرده است. "ابوبکر البغدادی" خلیفه 
خودخوانده سابق داعش در آخرین سخنرانی 
خود که در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ انجام شد، 
زنان  تا  کرد  درخواست  قویا  داعش  اعضای  از 
هر چه سریع تر  پناهجویان،  اردوگاه های  از  را 
آزاد کنند. حتی پس از مرگ ابوبکر البغدادی، 
و  تبلیغات  زمینه  در  داعش  گروه  تالش های 
با  ویدئو هایی  از  مالی،  کمک های  آوری  جمع 
حضورِ زنان و کودکان در داخل اردوگاه الحول 
بازگشت  درخواسِت  بتواند  تا  کرده  استفاده 
و  محبوب  ایده ای  مثابه  به  را  داعش  خالفت 
پرطرفدار نشان دهد. در ماهِ می سال ۲۰۲۰، یک 
گزارش دولت آمریکا نشان می داد که احتمال 
نحو  به  داعشی  زندانیان  تا  دارد  وجود  زیادی 
کنند.  فرار  سوریه  اردوگاه های  از  گسترده ای 
این گزاره مخصوصا پس از موقعیت متزلزل و 
ضعیفِ نیرو های کُرد دموکراتیک سوریه، شرایط 
وخیم داخل اردوگاه های آوارگان، و وقوع حجم 
قابل توجهی از شورش ها و تالش ها جهت فرار 

از اردوگاه های مذکور، تقویت شده است.
و  زنان  ها،  نگرانی  این  تمامی  بر  اضافه 
هزینه هایی  پرداخت  با  داعشی  خانواده های 
بالغ بر سه هزار تا صد هزار دالر به قاچاقچیان، 
از اردوگاه الحول گریخته اند. بر اساس برخی 
سال  در  تنها  موثق،  و  مستند  گزارش های 
۲۰۲۰، حدودا ۲۰۰ نفر از ساکنان اردوگاه الحول 
از این  اند. جدای  از آن قاچاق شده  به خارج 
ها، گروهی از زنانی که در اردوگاه الحول باقی 
مانده اند، ظاهرا کارزار های تبلیغاتی مخصوص 
نظیرِ  اجتماعی  شبکه های  در  را  خود  به 
"اینستاگرام" به راه انداخته اند تا بتوانند منابع 
مالی الزم جهت پرداخت به قاچاقچیان، جهت 
فرار از اردوگاه الحول را کسب کنند. پُست های 
زبان های  به  اجتماعی،  شبکه های  در  آن ها 
بارگذاری می شوند  آلمانی،  و  انگلیسی  عربی، 
و می توانند به طرق مختلف، منابع مالی کافی 
را در اختیار آن ها در داخل اردوگاهِ مذکور قرار 

دهند.
که  می رسد  نظر  به  اینگونه  کلی،  طور  به 
از  چه  داعش،  تروریستی  گروه  زنِ  نیرو های 
نحو  به  اهمیت،  حیث  از  چه  و  اندازه  حیث 
قابل توجهی در حالِ رشد هستند. این مساله 
به طور خاص، مالحظات قابل توجهی را برای 
جامعه بین المللی ایجاب می کند. اغلب اوقات، 
سوی  از  داعش،  معادله  چهارچوب  در  زنان 
جامعه بین المللی به مثابهِ قربانیِ گروه مذکور 
در نظر گرفته می شوند و بررسی هایی که درمورد 
همتایان مرد آن ها انجام می شود، به طور دقیق 
در مورد آن ها انجام نمی گیرد. با این حال در 
قطعا  رویکردی  یکچنین  داعش،  گروه  مساله 
اشتباه خواهد بود و می تواند تبعات به شدت 
هزینه باری را برای جامعه بین المللی، مخصوصا 

در منطقه خاورمیانه به دنبال داشته باشد«.

بین  نزدیکی سیاسی  وجود  از  عراق  در  تازه خبری  زنی  گمانه   
مقتدا صدر رهبر جریان صدر و مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات 

کردستان عراق حکایت دارد.
به گزارش ایرنا، رقابت احزاب و گروههای سیاسی عراق برای به 
دست گرفتن قدرت همواره با شدت و ضعف وجود داشته است که 
در آخرین مورد بطور رسمی باعث روی کار آمدن دولت "مصطفی 
الکاظمی" به عنوان نخست وزیر این کشور شد که در عراق از او به 

عنوان مقام انتصابی و نه انتخابی یاد می شود.
خبرگزاری المعلومه عراق در گزارش دیروز )شنبه( خود اعالم کرد 
که رایزنی بین صدر و بارزانی برای دستیابی جریان صدر به پست 
نخست وزیری و حزب دمکرات کردستان عراق به پست ریاست 

جمهوری عراق به مراحل پیشرفته و جدیدی رسیده است.
طبق این گزارش، تاکنون ۱۴ نشست بین دو حزب مورد اشاره 
برگزار شده و حزب دمکرات کردستان عراق آمادگی خود را برای 
حمایت از صدر به عنوان تنها مرجع سیاسی احزاب شیعه و در 
مرجع  عنوان  به  بارزانی  مسعود  از  حمایت  صدر  مقتدا  مقابل 

سیاسی کردها را اعالم کرده اند.
حزب  سیاسی  دفتر  عضو  ایمینکی«  »جعفر  نیز  این  از  پیش 
دمکرات کردستان عراق در ۲۴ مارس ۲۰۲۱ طی اظهاراتی گفته بود 
با همدیگر  توافق سیاسی  به  بارزانی در حال رسیدن  و  که صدر 

هستند.
وی اضافه کرده بود که این نزدیکی بین دو حزب، به معنی این 
نیست که در تضاد بین نزدیکی سیاسی بین دیگر جریان های اهل 

سنت و شیعه عراق است.
به  ملی  جریان حکمت  همانند  جریان صدر  که  بود  گفته  وی 
عراق  کردستان  میهنی  اتحادیه  و حزب  حکیم  عمار  سید  رهبری 

نزدیک ترین گروه ها به حزب دمکرات کردستان عراق هستند.

در مقابل ائتالف سائرون مورد حمایت مقتدا صدر در پارلمان 
بین  ائتالف سیاسی  وجود  روشنی  و  واضح  به طور  تاکنون  عراق 

بارزانی و صدر را تایید نکرده است.
»ریاض المسعودی« عضو این ائتالف پارلمانی در اظهاراتی گفته 
است که راهبرد جریان صدر در مرحله پیش رو تشریک مساعی با 

جریان های سیاسی قوی و تشکیل دولت توانمند است.
امکان ندارد که همه جریان های  این رو  از  وی اضافه کرد که 
در  نیز  حال  عین  در  و  باشند  داشته  حضور  دولت  در  سیاسی 

معارضه باقی بمانند.
از طرفی توئیتی از مقتدا صدر در ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ در فضای رسانه 
ای عراق به گردش درآمد که حاکی از آن بود که وی به نوعی از 

تالش برای تصدی پست نخست وزیری روی گردان شده است.
وجود  دلیل  به  که  کرد  اعالم  تاریخ  این  طی  توئیتی  در  صدر 
از مشارکت جریان  احتماال  اختالفات در داخل خاندان آل صدر 
صدر در انتخابات آینده که قرار است دهم اکتبر ۲۰۲۱ )۱۸ مهرماه 

۱۴۰۰( برگزار شود، روی گردانی کند.
با وجود همه اینها صاحب نظران با اشاره به توئیت های اخیر 
صدر تاکید دارند که وی همچنان به مهمترین پست اجرایی کشور 

در صورت پیروزی در انتخابات آینده، چشم دوخته است.
از این رو، طرح »اصالح صنعتی« و »اصالح کشاورزی« که مقتدا 
صدر دو روز پیش )جمعه( بعد از تصویب بودجه در پارلمان عراق 
به عنوان طرح هایی برای حل مشکالت اقتصادی کشور مطرح کرد، 
ارزیابی  برای رسیدن به پست نخست وزیری  از تالشش  بخشی 

شده است.
این در حالیست که صدر پیش از این در توئیت های خود بیشتر 
بر جنبه های اخالقی و معنوی توصیه می کرد و کمتر به مسائل 

اجرایی کشور می پرداخت.  

مقتدا صدر تاکنون آشکارا به گروه هایی که ممکن است با آنها 
در انتخابات آینده یا بعد از پایان انتخابات، ائتالف تشکیل دهد 
اشاره ای نکرده، اما به این نکته معترف است که عالقه مند به حفظ 

انسجام در داخل ائتالف سائرون است.
های  گروه  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  عراق  کمونیست  حزب 
از  صدر  شدید  انتقادات  نتیجه  در  سائرون  ائتالف  مجموعه  زیر 
اعتراضات اکتبر، رابطه خود را با این ائتالف در پارلمان به حداقل 

رساند.
در عین حال کارشناسان هرگونه نزدیکی بین بارزانی و مقتدا صدر 
را به دلیل سابقه رابطه دو رهبر سیاسی با همدیگر بعید نمی دانند 
به ویژه اینکه در سال ۲۰۱۲ مقتدا صدر و مسعود بارزانی تا مرحله 

ائتالف سیاسی نیز پیش رفتند.

نیرو ها و کادر های زِن داعش، 
در نتیجه ظهوِر نسلی جدیدی 
از افراط گرایان، که در 
اردوگاه های مختلف پناهجویان 
سوری حضور دارند، در حال 
توسعه و افزایش هستند. امری 
که در نوع خود تهدیدی جدی، 
در قالِب تقویت ظرفیت ها و 
قدرِت گروه تروریستی داعش 
به حساب می آید

گمانه زنی درباره نزدیکی سیاسی بین بارزانی و مقتدا صدر 

  

معاون سیاسی وزارت امور خارجه:
 هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه هیچ گونه مذاکره 
مستقیم و غیر مستقیم با  آمریکا نداریم، گفت:گفتگوهای ما با گروه ۴+۱ 
در وین در مورد برداشته شدن تحریم ها، اقداماتی که آمریکایی ها باید ابتدا 

بردارند و راستی آزمایی شود کامال فنی است.
به گزارش ایرنا، سیدعباس عراقچی روز یکشنبه در گفت و گویی اظهار 
کرد: آنچه ما در وین در کمیسیون مشترک دنبال می کنیم دقیقا مبتنی بر 
مواضع قطعی نظام هست که توسط مقام معظم رهبری و مسئولین کشور 

بارها اعالم شده است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه افزود: ما در وین هیچ مذاکراتی با 
آمریکایی ها چه مستقیم چه غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون 
مشترک و کشورهای ۱+۴ مذاکره می کنیم و خواسته و شرط خودمان را 
برای بازگشت به برجام به آنها اعالم خواهیم کرد. بازگشت و خواسته ما 
این است که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خود را انجام دهد و همه 
تحریم هایی که گذاشته را بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می کنیم و 

برمی گردیم.
عراقچی تصریح کرد: اگر کشورهای ۱+۴ توانستند آمریکایی ها را از این 
جهت و به هر روشی که خودشان می دانند راضی کنند، طبیعی است 
که ما به آن عمل می کنیم. گفت وگوهای ما با ۱+۴ در وین گفت وگوهای 
کامالً فنی در مورد تحریم هایی است که باید برداشته شود و اقداماتی 
که ایران انجام دهد و ترتیب اینکه آمریکایی ها باید ابتدا انجام بدهند و 

راستی آزمایی شود.
وی عنوان کرد: این را هم بگویم که ما هیچ طرح گام به گام یا پیشنهاد 
گام به گام ایران نداریم و قبول نمی کنیم یک گام از نظر ما بیشتر وجود 
ندارد و آن این است که آمریکا تمام تحریم هایی که بعد از خروج ترامپ 
مجددا اعمال شد یا جدیداً اعمال شد و یا برچسب آن عوض شد اینها باید 
مشخص شود و آمریکا باید اینها را بردارد بعد ما راستی آزمایی می کنیم و 

به تعهداتمان برمی گردیم.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: اینکه گام نهایی که آنها باید 
انجام دهند ما باید انجام دهیم دقیقاً باید تعریف شود این فقط در گفت 

وگوهای فنی ما با کشورهای ۱+۴ انجام می شود.
 هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه به صورت 
برخط با حضور نمایندگان ایران و ۱+۴  برگزار شد و قرار است این گفت 

و گوها روز سه شنبه این هفته به صورت حضوری در وین برگزار شود.

سی ان ان:
»رابرت مالی« به نمایندگی از آمریکا در نشست وین 

شرکت می کند

یک مقام ارشد آمریکایی اعالم کرد که نماینده ویژه این کشور در امور 
ایران به نمایندگی از واشنگتن در نشست روز سه شنبه طرف های برجام در 

وین شرکت می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، یک مقام ارشد آمریکایی اعالم 
کرد که »رابرت مالی« نماینده ویژه این کشور در امور ایران به نمایندگی 
از واشنگتن در نشست روز سه شنبه طرف های برجام در وین شرکت 

می کند.
این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که پیش از این برخی منابع اعالم 

کرده بودند که شرکت مالی در نشست وین، محتمل نیست.
وی پیش از این، با انتشار پیامی توئیتری به نشست سه شنبه آینده در 

وین واکنش نشان داده و آن را گام نخست خوانده بود.
اروپایی،  شرکای  با  »گفت  وگو ها  نوشت:  توئیتری  پیام  این  در  مالی 
روس و چینی هفته آینده برای بررسی آنچه ایران و آمریکا باید برای از 
سرگیری رعایت تعهدات برجامی خود انجام دهند، برگزار خواهد شد. این 
گام نخست است. گفت وگوهایی دشوار اما در مسیر درست در پیش رو 

است«.

سفر از پیش اعالم نشده نخست وزیر عراق به امارات
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در تازه ترین سفر خود، دقایقی 

پیش بغداد را به مقصد ابوظبی ترک کرد.
به گزارش ایرنا این سفر از پیش تعیین نشده را دفتر نخست وزیری 

اعالم کرد.
پیش از این قرار بود وزیر بهداشت عراق که قبال به لبنان رفته و با همتای 
خود تفاهم نامه ای امضا کرده بود، در سفری یک روزه به امارات متحده 
عربی برود، اما حاال به یکباره نخست وزیر عراق که تازه سه روز پیش از 

سفر عربستان برگشته عزم سفر به ابوظبی کرد.
دفتر نخست وزیری عراق با اعالم اینکه الکاظمی در صدر هیاتی دولتی 
به امارات می رود، هدف این سفر را "تقویت روابط دو جانبه در چند 

زمینه" عنوان کرد و جزییات بیشتری ارائه نداد.
این سفر درحالی صورت می گیرد که اخیرا تحرکات امنیتی امارات در 

دستگاه اطالعاتی عراق مورد مناقشه و بحث محافل سیاسی بغداد بود.
حضور گروهی امنیتی از امارات برای فرماندهی دستگاه های اطالعاتی 
طرح  و  امارات  سفارت  در  جاسوس  آموزش  و  طراحی شورش  عراق، 
ترور سرکنسول ایران در کربال چند نمونه از این رویدادها بود که به 
نیز  آن  به  مربوط  اسناد  و  فاش  عراقی  زبان مسووالن  از  طور رسمی 

منتشر شد.
مقامات عراقی در هفته های گذشته فعالیت دیپلماتیک خود را توسعه 
پاکستان،  با  مراودات  ریاض،  به  عراقی  پرشمار  هیات  سفر  اند.  داده 
ارمنستان، مصر، اردن، سوییس و فرانسه از جمله این تحرکات سیاسی 

است.
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