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زیرپوست تحرکات داعش

در روزهــای اخیر تحرکات هستههای داعــش در
عراق و سوریه موجب بروز نگرانیهایی در خصوص
بازگشت این گروه تروریستی شده است.بازماندهها
و هستههای خفته داعش در روزهای اخیر دو اقدام
در سوریه و عراق انجام دادند .بازماندههای گروه
تروریستی داعش در عراق ،منطقه «حاوی العظیم»
را در استان دیاله مورد حمله قرار دادند که طی آن
دست کم  11نظامی عراقی کشته شدند .این گروه
در سوریه نیز در جریان شورش در زنــدان غویران
در استان الحسکه ،دست کم  120تن را کشتند و
تعداد زیادی را نیز زخمی کردند .در حمله به زندان
الحسکه موج فرار شخصیتهای خطرناک داعش
از این زندان رخ داد .این تحرکات نشان میدهد
داعــش همچنان یک تهدید امنیتی است و سعی
دارد فعالیت خــود را در عــراق و سوریه گسترش
دهد ،اما پرسش مهم این است که چرا فعالیتهای
داعشیها در این برهه افزایش داشته و خشنتر نیز
ف سیاسی
شده است؟به نظر میرسد در عراق ،شکا 
و نبود دولــت مرکزی مقتدر عامل مهمی در این

تاج قهرمانی بر سر ملکه های ایران

دخترانفوتسالیستایرانباگلباران
تاجیکستان ،قهرمانکافا 2022شدند

تیمملی فوتسال بــانــوان کشورمان بــا فتح
تورنمنت کافا ضمن خلق یک قهرمانی دیگر،
برای رقیبان جدی خود خط و نشان کشید.
تیم ملی فوتسال زنان ایران توانست با به راه
انداختن جشنواره گل مقابل میزبان رقابتها،
عنوان قهرمانی تورنمنت آسیای مرکزی را
به دست آورد.در روز پایانی رقابتهای کافا
 ،2022دیــروز در نخستین مسابقه تیم ملی
ازبکستان به مصاف قرقیزستان رفت و ازبکها
توانستند با برتری 10گله ،امیدهای خود برای
کسب قهرمانی را زنده نگه دارند و با 13امتیاز،
همامتیاز ایران و به لحاظ تفاضل گل هم برابر
شوند ،اتفاقی که باعث میشد تا در صورت
شکست احتمالی ایران در مقابل تاجیکستان،
ازبکستان قهرمان کافا  2022شود .نیمه اول
نبرد با میزبان رقابتها ،با برتری ایران به پایان
رسید و در نیمه دوم هم زنــان فوتسال ایران
برتریخودرابهبودبخشیدندتادرنهایتبانتیجه
 0-9مقابل تاجیکستان جشن پیروزی بگیرند و
عنوان قهرمانی کافا  2022را از آن خود کنند.
گلهایایرانرانسترنمقیمی،فرشتهکریمی(3
گل) ،سارا شیربیگی( 2گل) ،نسا احدی ،سحر
پاپی و مهسا علیمددی به ثمر رساندند.

خصوصاست.اساس ًاداعشدرمحیطهاییفعالیت
میکند که به واسطه نبود اجماع و همبستگی ملی،
دولت مقتدری حضور ندارد .با گذشت حدود چهار
ماه از انتخابات پارلمانی عراق هنوز زمینه الزم برای
تشکیل دولت جدید فراهم نشده و اختالفهای
سیاسی میان گروهها مشهود است؛جنگ بر سر
تشکیل کابینه دولت جدید چنین فضایی را برای
گروه تروریستی داعش مهیا کرده تا از غافل شدن
ارتش عراق به منظور تجدید قوا و تقویت نیروهای
خود بهره بگیرد .بنابراین به نظر می رسد بحران
سیاسیفراگیرشدهدربغدادبهواسطهزیادهخواهی
برخی جریانهای سیاسی ،بزرگترین ضربه را به
انسجام و وحدترویه نیروهای نظامی عراقی در
مبارزه با تروریسم و به طور خاص گروه تروریستی
داعش وارد کرده است .نکته دیگر این که با وجود
نــابــودی خــافــت خــودخــوانــده داع ــش و ابوبکر
البغدادی در سال  2017با همت نیروهای الحشد
الشعبی و ارتش عراق ،همچنان بقایا و هستههای
کوچک این گروه تروریستی در کشور عراق حضور
دارند .هستههای زیرزمینی این گروه طی سالهای
گذشته بارها نیروهای امنیتی ،نیروگاهها و حتی
تجمعهای مردمی و مناطق روستایی را مورد تهاجم
قــرار دادهان ــد امــا مسئله قابل تامل ایــن اســت که
در ماه های پایانی سال  2021یعنی همزمان با
نهایی شدن زمان خروج اشغالگران آمریکایی به
شکلی بیسابقه فعالیتهای این گروه در مناطق
موسوم به «مورد منازعه» تشدید شده است.افزون
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بر این،تحرکات داعــش با افــزایــش مطالبات در
عراق برای خروج کامل نظامیان آمریکایی همراه
شده است .بنابراین ،به نظر میرسد میان تحرکات
داعشیهاوموضوعخروجنظامیانآمریکاییارتباط
وجود دارد و آمریکاییها درصدد هستند هشدار
دهند پافشاری بر خروج کامل نظامیان این کشور
تبعات امنیتی برای عراق خواهد داشت.در سوریه
نیز دولت دمشق به واسطه حضور شبهنظامیان کرد
و نیروهای آمریکایی و ترکی در مناطق شمالی این
کشور حضور و قدرت چندانی ندارد.از سوی دیگر،
آمریکاییها با تداوم فشار به دولت سوریه و تالش
برای جلوگیری از تقویت موقعیت آن و همچنین با
برنامهریزیهایی که ضد الحشد الشعبی در عراق
انجام میدهند به تروریستها در ایــن کشورها
کمک میکنند .نکته پایانی در خصوص دور جدید
فعالیت هستههای خفته داعش این است که این
اقدامها باز هم تکرار خواهند شد و قربانیان دیگری
نیز خواهند گرفت ،اما به منزله احیای داعش به
صورت کامل همانند سال  2014نیست چرا که
حتی غرب نیز با تجربه از جنایتهایی که سازمان
داعش پیش از این در کشورهای مختلف از جمله در
عراق انجام داد ،خواهان احیای سازمانی آن نیست.
با این حال ،واقعیتی که وجود دارد ،این است که
خألهای امنیتی در عراق و سوریه با توجه به دالیل
ذکر شده و همچنین دالیل مهم دیگر ،وجود دارد
و این خألها میتواند سبب تداوم تهدید داعش در
این کشورها باشد.

وقفه چند روز در مذاکرات وین
محمدی–درهیاهویصعودمقتدرانهتیمملیبه
جامجهانیقطر،رقابتسختوبازیدیپلماتیک
در هم پیچیده در وین در جریان است و تیم ملی
دیپلماتهایایرانیتمامتالشخودراگذاشتهاند
تا در برابر تیم های دیگر بازنده خارج نشوند و اگر
بتوانند با پیروزی میدان تاریخی هتل کوبورگ را
ترک کنند  .تعداد جلسات و زمان آن ها به حدی
بود که طبق اعالم منابع ما در وین ،تیم ایرانی به
رغمعالقهایکهداشتندفرصتتماشایمستقیم
بازیایرانوعراقراهمازدستدادند.روزگذشته
دیدارهای جداگانه میان هیئت ایرانی و هیئت
های 4+1ازیکسوومالقاتدوجانبهمیانباقری
رئیسهیئتمذاکرهکنندهوموراهماهنگکننده
اروپایی از سوی دیگر ،برگزار و البته متون ایران
و آمریکا نیز در دیــدار باقری و مــورا تبادل شد .
شنیده ها حاکی است بحث ها در وین به بخش
های حساس و حیاتی خودش رسیده و جلسات

نگارش متن نهایی ( )draftingکه در سطح رؤسای
هیئتها برگزار میشود در دستور کار قرار گرفته تا
رفع مشکالت و پرانتزها به ویژه در حوزه تضمینها
سرعت بیشتری یابد .یک منبع آگاه و نزدیک به تیم
مذاکراتی ایــران به خراسان گفت که در هر چهار
حوزهتحریمها،تضمینها،راستیآزماییواقدامات
هستهای ،پیشرفت قابل توجهی به دست آمده و اگر
تصمیماتسیاسیالزماتخاذشود،میتواندرمدت
کوتاهی به توافق دست یافت و اکنون توافق بیش از
هرزماندیگرقابلدستیابیاست،امابراساستوافق
صورت گرفته بین دوطرف؛ از امروز به مدت چند روز
وقفهای در گفت وگوها خواهیم داشت .سخنگوی
نمایندگی اتحادیه اروپا در وین اعالم کرد مذاکرات
احیای برجام بــرای مدتی نامعلوم متوقف شده و
هیئتها به پایتختهایشان باز میگردند .به گفته
او،دورهشتمپایاننیافتهوقراراستمذاکراتپساز
مشورتدرپایتختهامجدد پیگیریشود.

تولیت آستان قدس
در دیدار رئیس قوه قضاییه:

سفرهای استانی موجب
کاهش فاصله مسئوالن
و مردم میشود
تولیت آســتــان قــدس سفرهای استانی
مسئوالن را موجب کاهش فاصله میان
مــســئــوالن و مـــــردم ،کــســب اطــاعــات
دقیقتر و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهتر
و مؤثرتر دانست .به گــزارش آستان نیوز،
حجتاالسالم مــروی در دیــدار رئیس قوه
قضاییه که با حضور نماینده ولیفقیه در
استان ،استاندار و جمعی از علمای برجسته
مشهد در حرم مطهر برگزار شد ،سفرهای
استانی مسئوالن و روسای قوای مجریه و
قضاییه را مصداقی برای تعبیر «طبیب د ّوار
بطبه» دانست و افزود :رهبر معظم انقالب
ّ
همواره نسبت به سفرهای استانی مسئوالن
و لمس مشکالت مــردم از نزدیک توسط
تصمیمگیرندگان تأکید داشته اند .وی در
ادامــه به تأکیدات رهبر معظم انقالب در
خصوص از بین رفتن فاصله میان مسئوالن
و آحــاد مختلف جامعه اشــاره کرد و گفت:
روزی همراه با مقام معظم رهبری به منطقه
یاسوج و به سیاه چادرها رفتیم و چند وزیر
هم بودند ،رهبر معظم انقالب فرمودند
در این سیاه چادر آمده ایم تا زندگی مردم
را ببینیم و لمس کنیم ،این که در تهران
بنشینید و کارشناسان بــه شما گــزارش
بدهند کفایت نمیکند ،باید از نزدیک
زندگی و درد مردم را لمس کنید تا بتوانید
درســت تصمیم بگیرید.همچنین حجت
االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای روز جمعه در جمعبندی سفر  ۲روزه
خود و معاونانش به استان خراسان رضوی
گفت :در این سفر از زندان مشهد بازدید شد
که بسیار مفید بود ،ساختمان های قدیمی
مربوط به زندان ها یا مراکز دادگستری در
مرکز شهر وجود دارد که برای مردم و زیبایی
شهر مناسب نیست و باید به خارج از شهر
منتقل شود ،لذا این موضوع در دستور کار
قرار گرفت و دستورات ویژه در این زمینه
صادر شد که شهرداری ها و استانداری از آن
حمایت خواهند کرد تا این زندان ها زودتر به
خارج از شهر منتقل شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••به آقایان دولت و مجلس دربــارۀ افزایش
حقوق ســال آینده بگویید حــاال که با این
مدیریت ضعیف نمی توانید رفاه عمومی را
در جامعه ایجاد کنید ،تصمیم خوبی است
که حقوق بگیران متوسط و حتی باال را هم
میخواهید به خط فقر نزدیک کنید .اصال
جامعه باید یکدست فقیر باشد!
••خــودروهــای داخــلــی و خــارجــی بــه چند
برابر قیمت واقعی به مردم تحمیل می شه
و مسئوالن هم نظار هگر هستند .البته با
واردات عادی خودرو که مخالفت می کنند
مشخص می شود در این دزدی از مصرف
کننده سهیم هستند .امــیــدوارم با برنامه
ریــزی دقیق جلوی دالالن و سودجویان
گرفته شود.
•• نان در صدر مایحتاج عموم و نانوایی هم
در صدر صنف سوءاستفاده کنندگان گران
فــروشــی و بــی نظمی اســت .نبود نظارت
مهمترین مشکل ارتزاق ملت است .به افتخار
وزیــر صمت شماره تلفن  ۱۲۴مشهد در
شبکه موجود نیست.
•• چرا حد دزدی بر سارقان اجرا نمی شه تا
کمی دست و پای خودشان را جمع کنند؟
نبود برخورد جدی با سارقان آن ها را جری تر
و آمار سرقت ها را بیشتر و آرامش را از جامعه
سلب کرده است.
••من کارمند دفتر امالک هستم .طی هفته
های اخیر میزان آپارتمان های فروشی 30
درصد نسبت به ماه های قبل بیشتر شده.
با توجه به احتمال توافق سیاسی و گرفتن
مالیات از خانه های خالی ،فروشنده زیاد
شده و خــریــداران هم دست نگه داشتند.
احتماال بعد از بــورس ،مسکن هم رشدش
منفی می شه.
•• ظاهرا مخابرات خیلی دوست داره بره رو
اعصاب مردم .من همیشه به محض رسیدن
پیامک قبض آن را پرداخت می کنم اما این
پیامک های اخطار و یادآور مدام برام ارسال
می شه و فرقی نمی کنه که صورت حساب
پرداخت شده باشه یا نه.

تلگرام 9033337010:

••بازیگران الگوی رفتاری مخاطبان جامعه
هستند .بعد همین ها با پوشش نیمه عریان
بــا ســگ عکس مــی گیرند زیــر عکس هم
مینویسند پسرم .توهین به مقام انسان
نیست؟!
•• بعضی مــردم نــان بــرای خــوردن ندارند
امــا مسئوالن ما بــرای ایــن که یک بازیکن
فوتبال سریع به بازی ها برسد جت شخصی
میگیرند و برایش می فرستند!
••خــواســتــم بــه آقـــای رئیسی و وزیــــران و
مجلسیان بگم مردم فقط کارمندان دولت
نیستند که حقوق شــان را ۶۰درص ــد باال
بردین و حق عائلهمندی شون را دو برابر
کردین .بودجه این امور باید از ُگــرده بقیه
ملت کنده شود.
•• متاسفانه تست رایگان کرونا هم به صورت
چراغ خاموش حذف شده؛ امــروز به مرکز
بهداشت واقع در بولوار صدف مراجعه کردم.
آن ها هم بنده را به یکی از مطب های همکار
خود ارجــاع دادنــد و مجبور شدم  50هزار
تومان بپردازم.
•• در خصوص مشکالت ما معلوالن هم مطلب
بنویسیداصالکسیبهفکرمانیست.مستمری
ما بسیار کم است و قانون را هم اجرا نمی کنند.
االن قانون 3درصــد استخدام معلوالن در
دستگاه های اجرایی انجام نمی شود.
•• نسل من با لینچان و بروسلی و مرادبیگ
بــزرگ شد تهش این شد ،وای به حال نسل
جدید که با عمو پورنگ و خاله شادونه بزرگ
شدن!
•• ما یک کشور نفت خیز هستیم .باید در
نفت و مشتقات نفت سرمایه گذاری کنیم
و با درآمــدش بهترین خــودروهــای دنیا را
بخریم .نفت را به صــورت خام و ارزان می
فروشیم و بدترین ماشین ها را می سازیم و
سوار میشویم.
•• تاریخ ننگت باد اگر فراموش کنی حتی
سلبریتی هــای آمریکایی هــم بــرای یمن
واکنش نشون دادن اما برخی سلبریتیهای
ما کر و کور و الل بودند.

