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تحلیل روز
صورت حساب جدید برای ریاض
امیرعلی ابوالفتح-تقریبایکسالبعدازسفرپرسروصدای
ترامپ به ریــاض ،مایک پمپئو درمقام وزیرامــور خارجه جدید
آمریکا به این شهر سفر کردتا ســعودی ها را به پرداخت هزینه
های نظامی آمریکا در غرب آسیا ترغیب کند .ترامپ نیزچند
روز پیش در دیدار با امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه
بهصراحتگفتکهکشورهایثروتمندمنطقهغربآسیاباید
هزینه اقدامــات نظامی آمریــکا را از جمله در ســوریه پرداخت
کنند.حاالچندروزبعدازاینسخنانکهبهنوعیراهبردآمریکا
درقبالتحوالتغربآسیارامشخصمیکند،پمپئوباپادشاه،
ولیعهدووزیرامورخارجهعربستاندیدارکرد.بهنظرمیرسد
در این دیدارها ،آمریکایی ها تالش می کنند صورت حســاب
سیاستهایتهاجمیترخودعلیهایرانوسوریهرابهسعودیها
تحویلدهندوچکآنرادریافتکنند؛ضمناینکههماهنگی
با ســعودی ها برای پذیرش انتقال رســمی ســفارت آمریکا به
شهراشــغالی قدس طی روزهای آینــده از دیگر اهداف ســفر
پمپئوبهریاضبهشمارمیآید.بههمیندلیلنیزوزیرجدیدامور
خارجه آمریکا با الگو برداری از سفر سال گذشته رئیس خود،
قراراستعربستانرابهطورمستقیمبهسمتفلسطیناشغالی
ترککند؛اقدامیکهازاتحادریاض-تلآویوحکایتدارد.

مواضع ارتش سوریه در اطراف حلب و حماه هدف حمالت موشکی قرار گرفت

لگدپرانی دوباره درشام
کامیار-بامداد روز دوشــنبه بار دیگر خبــری از تجاوز به
سوریه منتشر شد که باز هم متهم اصلی ارتکاب آن رژیم
صهیونیســتی اســت .خبرگزاری رســمی ســوریه ،سانا
نوشــت« :ســایتهای نظامی در حومه "حماه" و "حلب"
در "یک تجاوز جدید با موشــکهای دشــمن" هدف قرار
گرفتهاند».هدف حمله اخیر ظاهــرا مقر تیپ  47ارتش
سوریه بوده است و از تعداد شــهدا و مجروحان این تجاوز
نظامی ،آمار دقیقی مخابره نشده است هرچند دیدهبان
حقوق بشر ســوریه (وابسته به مخالفان ســوری) مدعی
شــده ،کشــتههای این حمالت در حومه حلب و حماه به
 ۲۶تنرسیدهاست.اینحملهتقریباباسفرمایکپمپئو،
وزیر خارجه جدید آمریکا به فلســطین اشغالی همزمان
بود .این اما اولین حمله از این نوع نیســت و طی ماههای
اخیر حمــات رژیم صهیونیســتی و متحــدان غربیاش

به ســوریه تکرار شــد ه اســت .همیــن  25فروردیــن بود
که آمریکا ،انگلســتان و فرانســه با شــلیک بیش از 100
موشــک به بهانه وقوع حمله شــیمیایی در غوطه شرقی
دمشــق ،تجاوزی آشکار به ســوریه ترتیب دادند ،بیش از
 100موشــکی که البته روسها از رهگیــری حدود 70
درصد آن ها خبر دادند .پنج روز قبل از این تجاوز نظامی
نیز ،جنگندههای رژیم صهیونیستی از فراز لبنان پایگاه
هوایی تی 4را هدف حمله موشکی خود قرار داده بودند.
به عقب کــه باز گردیــم ،به مــوارد متعددی از این دســت
نماهسال
حمالتبرمیخوریم.دریکیازموارد 21،بهم 
گذشته ،یک فروند جنگنده اف – 16رژیم صهیونیستی
توسط پدافند هوایی ارتش سوریه ســاقط شد .این روند
طی ماههای اخیــر و همزمان بــا پیروزیهای گســترده
ارتش سوریه و به ویژه پس از آزادسازی حلب تشدید شده

پوستاندازیسیاسیایروان

اظهارنظرروز
ناصر قندیل:

شــریفی /نماینــده پارلمان بــود .امــا ،دو هفتــه پیش
زمانی که اعتراضات به نخست وزیری سرژ سرکیسیان
آغاز شــد ،نفر اول صــف معترضان در ایــروان ،پایتخت
ارمنستان شد .او کت و شلوار و کراوات را کنار گذاشته
بود ،لباس راحتی می پوشید ،کالهآفتابگیر بر سر می
گذاشــت و با یک بطــری آب و یک بلندگــو در تظاهرات
شــرکت می کرد .حــاال ،با کنــار رفتن «سرکیســیان»،
«نیکول پاشــینیان» به پست نخســتوزیری ارمنستان
چشــم دوخته اســت .پاشــینیان ،رهبر مخالفان دولت
در اجتمــاع هوادارانــش در ایــروان گفــت کــه «مــن به
چشم شما نگاه میکنم و با احســاس عمیق مسئولیت
به شــما میگویم که بله من آمادهام وظایف نخستوزیر
را به عهــده بگیرم ».ایــن ابراز تمایل در حالی اســت که
اعالم شــده امروز اول ماه مــی ،پارلمان بــرای انتخاب
نخست وزیر جدید ارمنستان تصمیم میگیرد.به گفته
پاشینیان ،اگر پارلمان ارمنســتان او را روز سهشنبه به
عنوان نخســت وزیر انتخاب کنــد ،او به حفــظ روابط با
روســیه متعهد خواهد ماند .روســیه در ارمنســتان یک
پایگاه نظامــی دارد و ســرمایهگذاریهای وســیعی در
این کشور کرده است با این حال مســکو گفته است که

در مســائل داخلــی ارمنســتان دخالت نخواهــد کرد.
پاشــینیان معتقد اســت کــه از حمایــت مردمــی برای
رسیدن به پســت نخســت وزیری برخوردار است .او در
مصاحبه با یورونیوز گفته اســت که «هیچ دولتی بدون
حمایت مــردم خــود نمیتواند هیچ کار مفیــدی بکند.
واقعیــت این اســت که در  ۲۰ســال گذشــته همیشــه
دولتهایی داشتهایم که پشتیبانی مردمی نداشتهاند و
مردم آن ها را باور نداشتند ».پاشینیان در سال 2008
میالدی عضو ستاد «لئون ترپتروسیان» نامزد انتخابات
ریاست جمهوری شد ،در سال  2009به اتهام فعالیت
ضد حکومتی به شیوه قهرآمیز محکوم به زندان شد و به
علت فرار از دســتگیری به زندگی زیرزمینی روی آورد.
او پس از یک ســال به طــور داوطلــب خود را بــه نیروی
انتظامی معرفی کرد و به هفت سال زندان محکوم شد؛
اما پــس از دو ســال گذراندن محکومیت در بیســتمین
سالگرد استقالل ارمنســتان با عفو ،از زندان آزاد شد.
در سال  2012نماینده مجلس شــد و در سال 2018
دست به ابتکار «اقدام من» علیه سومین دوره حکومت
ســرژ سرکیســیان زد ،او اکنــون منتظر نتیجــه تصمیم
پارلمان برای نخست وزیر جدید است.

نابرابری در انتخابات پارلمانی لبنان
جایز نیســت شــادی و ســرور لبنانیهــا از نخســتینحضور
مهاجران لبنانی پای صندوقهــای رای انتخابات پارلمانی
را با یکســری مالحظات نســبت به آن از بین برد ،اگر چه این
مالحظات با قدرت در انتخابــات آینده هم تاثیرگذار خواهد
بود .ثبتنام و مشارکت لبنانیهای مقیم خارج در انتخابات
پارلمانی این کشور بیشتر یک دست گرمی و برپایی جشنی
ملی بود چــون میزان مشــارکت محــدود لبنانیهای مقیم
خــارج ،در نتایــج انتخابــات آن چنان موثــر نخواهد بــود اما
مشاهداتومالحظاتسریعیکهدرهمیندستگرمیاولیه
ظاهرشدتنهاماشاهدآننبودیمبلکهدیگرانهمآنرادیدند
از جمله کشورهایی که در خاک آن ها انتخابات برگزار شد و
میزبانشمارزیادیازلبنانیهاهستند؛اینکشورهاموضع
سیاسی آشکاری در قبال بازی سیاسی داخل لبنان داشته
و همیشه هم از این که بگویند نسبت به آن بیطرف نیستند،
خجالتنمیکشند.اینکشورهابهطورعلنیتالشمیکنند
درهرانتخابات،یکجریانسیاسیلبنانیرابرجریاندیگر
برتری دهنــد و دخالت آن هــا در انتخابات داخــل لبنان هم
بر کسی پوشیده نیســت ،چه برســد به این که بخشی از این
انتخاباتدرخاکخودشانبرگزارشود .کشورهایغربیو
نهکشورهایعربیحاشیهخلیجفارسکهاکثریتمهاجران
لبنانــی در آن جــا اقامــت دارند ،رویکــرد خود بــه انتخابات
پارلمانی لبنان را شبیه رویکردشــان به سیاستهای لبنان
پنهان نمیکنند ،بلکه آشــکارا نشــان میدهند که خواهان
تضعیفحزبا...وگروههایحامیمقاومتهستند.واشنگتن
در ادامه سخنان خود از تحریمها علیه حزبا ،...تهدید کرده
نامهای رئیسجمهور و رئیــس پارلمان لبنان را به فهرســت
جدید تحریم طرفــداران حزبا ...اضافــه میکند .در صحنه
انتخاباتپارلمانیلبناندرعربستانسعودیکامالمعلومبود
کهجریانالمستقبلونیروهایلبنانیامورراتحتکنترلخود
دارند و عالوه بر به نمایش گذاشتن تصاویر و پرچمهای خود،
نمایندگانزیادیهمبرایتبلیغبهعربستاناعزامکردهبودند
بنابراین تعجبآور نیست که متحدان عربســتان از امکاناتی
برخــوردار بودند که برای دیگــران فراهم نبــود .این در حالی
استکهبابودنهرپرچم،نمایندهیاتصاویرمربوطبهحزبا...
و نامزدهای آن به عنوان یک گروه اصلی حاضر در انتخابات،
مخالفت شــده بود و آن چه در عربستانســعودی روی داد در
بیشترکشورهایعربیحاشیهخلیجفارسوکشورهایغربی
ازپاریستاواشنگتننیزاتفاقافتاد.

اســت .آزادســازی حلب ،یک برهه بســیار تاثیرگذار در
بحران ســوریه بود و عمال تروریستها و حامیان خارجی
آن ها را به این باور نزدیک کرد که امکان پیروزی میدانی
را ندارند.پس از آن ،پایان سیطره داعش بر بخشهایی از
سوریهنیزمیخیدیگربرتابوترویاهایتروریستپروران
منطقهای و بینالمللی شــد.پس از این تحــوالت بود که
موج سخنرانیهای تند نخســتوزیر رژیم صهیونیستی
با این محــور که «ایران در حــال ایجاد جای پــا برای خود
در سوریه است» تشدید شد .مقامات صهیونیستی بارها
با طرح این ادعا که ایران در حال ایجاد پایگاه در ســوریه
است،تهدیدکردهاندکهاجازهتاسیسچنینپایگاههایی
را نمیدهنــد امــا ژنرالهای صهیونیســت خــود بهتر از
هرکســی میدانند که چنیــن حمالتی نــه میتواند و نه
خواهد توانست واقعیت میدانی را در سوریه تغییر دهد.
کابینه و ژنرالهای صهیونیســت که امیــدوار بودند با به
قدرت رسیدن «دوســتان تروریســت ریاض» در دمشق،
حلقهای از محــور مقاومت را از آن جــدا کنند ،طی هفت
سال اخیر بهخوبی مشــاهده کردند که محور مقاومت از

هم گسستنی نیست .آن چه آن ها حضور ایران در سوریه
میخوانند ،همان حضور مقاومت است که اکنون جای
پای خود را بیش از پیش تثبیت کرده است.با این دست
حمالت،شایدصهیونیستهابهتاسیساتنظامیسوریه
آســیبهایی وارد کنند یا شــاید مثل آن چــه در حمله به
تی 4اتفاق افتاد ،چند مدافع حرم ایرانی را به شــهادت
برســانند ،اما هرگز به آن چه با هفت سال قتل و تخریب
در سوریه دســت نیافتند ،نخواهند رسید.هرچند هنوز
نمیتوان از نابودی کامل گروههای تروریستی در سوریه
ســخن گفت اما تکلیف کارزار ســوریه در میدان نظامی
روشن است .در میدان سیاسی هم همیشه کسی پیروز
میشودکهرویزمینبرتراست.تلآویوخوبمیداندکه
بازدنیکمقرویکپایگاه،اینمعادلهتغییرنخواهدکرد؛
این دســت حمالت صهیونیســتها را در بهترین حالت
میتــوان «لگدپرانیهای کودکانــه» نامید.البته همین
لگدپرانیهــای کودکانه نیــز در جای خود «پاســخهای
مردانه» دریافت خواهد کرد ،اما نه عجوالنه و احساسی،
بلکه به وقت و جانانه.
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تنها نامزد مخالفان رسم ًا کاندیدای تصدی نخست وزیری ارمنستان شد

 50زن داعشــی از روسیه و چند کشــور دیگر در
دادگاهی در بغداد محاکمه شدند/صف این زنان
و کودکان شان در دادگاه

بولتون :در مذاکره با کره شمالی،
"الگوی لیبی" را در نظر داریم

بر اساس توافق «یرموک»اهالی فوعه و کفریا ازمحاصره خارج شدند

قاب بین الملل

دیگر زخمی شــدند .دو حمله انتحــاری داعش در منطقه
"شش درک" کابل انجام گرفت .منطقه ای که در ماه های
گذشــته چندین حمله انتحاری در آن انجام شــده اســت.
این منطقــه در حوزه نهــم امنیتی شــهر کابل قــرار دارد و

یکــی از مناطق به شــدت حفاظت شــده کابل به حســاب
میآید .بیشــتر نهادهای امنیت ملــی و فرماندهی ناتوی
افغانستاننیزدراینمحلهستند.غازیرسولی،خبرنگار
تلویزیون یک ،ســلیم تالش خبرنــگار تلویزیون مشــعل و
همکارشعلیتصویربرداراینتلویزیونو یارمحمدتوخی،
تصویربــردار تلویزیون طلوع نیوز در حمالت کابل کشــته
شدند .خبرگزاری فرانسه تایید کرده که عکاس ارشدش
در کابل ،شاه مری نیز در میان کشته شدگان حادثه است.
سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که هدف حمله
نخست انتحاری دیروزتاکنون مشخص نیست و تحقیقات
پلیس در این باره جریان دارد .با ایــن حال او تأیید کرد که
هدف مهاجــم دوم ،تجمــع خبرنگاران در ایــن محل بوده
اســت .این روزها حمالت انتحاری در کابل افزایش یافته
است .هشــت روز پیش نیز در یک حمله انتحاری در کابل
۱۲نفر کشته و  ۵۷نفر زخمی شدند .اگر چه،کمتر کسی
بر این باور بوده که داعش میتواند قدرتی همپای طالبان
در افغانســتان به دســت آورد ،حتی در صورتی که داعش
به بازیگــر اصلی در افغانســتان تبدیل نشــود ،باید در نظر
داشت اینامکانراداردکهعاملکشتارهایزیادیدراین

فادرانی-در حالی کــه هنوز جوهر تایید کمیته ســنا برای
معرفی پمپئو به عنــوان وزیر خارجه خشــک نشــده ،بحث
دیگری در خصوص تایید صالحیت کاندیدای ترامپ برای
ریاست سیا مطرح شده است .نشریه هیل وابسته به کنگره
آمریکا گزارش داد بحث ســنا درباره تایید صالحیت «جینا
هاسپل» به عنوان رئیس سازمان سیا به سمت تبدیل شدن
به یکی از جنجال های تلخ مطرح در تاریخ اخیر آمریکا پیش
می رود .هاسپل که اکنون معاون رئیس این سازمان است،
با اتهاماتی درباره دست داشتن در استفاده سیا در تکنیک
هایشکنجهسختپسازحمالت11سپتامبرروبهرواست.
هاسپلحتیاگرکمیتهسنارابهتاییدصالحیتمتقاعدکند،
باز هم با فرایند تاییدیه پر ســرو صدایی مواجه خواهد شــد.
بیش از 100افسر بازنشســته آمریکا از نمایندگان مجلس
خودخواستندازنامزدیجیناهاسپلبرایسمتریاستسیا
حمایت نکنند؛ به ویژه اگر پس از بازرسی های دقیق درباره
گذشته او ،مشخص شود که او در بازپرسی افراد به شکنجه
آن ها دست می زده است.دونالد ترامپ ،جینا هاسپل را به
عنوانرئیسسیامعرفیکردکهدرصورتقبولاینپیشنهاد

ازسویکنگره،هاسپلاولینزنیخواهدبودکهریاستاین
ســازمان را بر عهده خواهد گرفت .تعدادی از سازمان های
دفاع از حقوق بشــر از ســناتورها خواســته اند با دقت زیاد،
گذشتههاسپلراموردبررسیقراردهند.جیناهاسپلسال
گذشــته به عنوان معاون رئیس سازمان ســیا منصوب شد.
ل برانگیز بود .منتقدان
این مسئله در همان زمان نیز جنجا 
ی گفتند هاســپل در یک زندان مخفی آمریکا در تایلند در
م 
رونداعمالشکنجهرویمظنونانعضویتدرگروهالقاعده
شرکت داشته اســت .مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق
بشرمستقردربرلیندرسال 2014ازدادستانیکلآلمان
در «کارلسروهه» خواست تا در صورت سفر هاسپل به اروپا،
حکم جلب فوری او صادر شود .بررســی این پرونده از سوی
دادستانیفدرالدرجریاناستاماهنوزرسماتحقیقاتدر
این زمینه آغاز نشــد ه است.هاسپل بخش زیادی از فعالیت
ی خود در 30ســال گذشــته را به طور مخفیانه
های حرفها 
انجامدادهوبههمیندلیلاطالعاتزیادیدربارهشخصاو
تجمهوری
یشوداودردورانریاس 
دردستنیست.گفتهم 
«جرج دبلیــو بوش» بــرای نخســتین بار روشهای ســخت

بازجوییسازمانسیاراآزمایشکردهاست.هاسپلکهدرآن
زمان 45سالهبود،مدیریتعملیاتمخفیبرونمرزیسیا
رابرعهدهداشت.اوهمچنیندفاترسیادرلندنونیویورکرا
مدیریتکردهاست.مامورانسازمانسیادرجریانبازجویی
یکردند.ازدیگرروش
اززندانیان،آنهارادرتابوتحبسم 
ی گرفت ،بیدار
های شــکنج ه ای که ســازمان ســیا به کار م 
ت های متمادی و نیز روش
نگه داشتن زندانیان برای ســاع 
«غرقکردنمصنوعی»بود.سناتورها«رانوایدن»و«مارتین
هاینریش»کههردوعضوکمیتهاطالعاتسناهستند،ازاین
موضوعشکایتدارندکهسیابهطورگزینشیتنهااطالعات
مثبتدربارههاسپلراازطبقهبندیخارجکردهاست.آنها
معتقدندکهاطالعاتجامعوصادقانهایازرئیساحتمالی
ســازمان ســیا در اختیار ندارند ،امــری که قضــاوت درباره
هاسپل را دشوار می ســازد .جینا هاسپل جایگزین «مایک
پمپئو»خواهدشدکهاونیزگزینهترامپبرایوزارتخارجه
است.معرفیپمپئوهمبامخالفتهایبسیاریروبهروشد
تادرنهایتاوتوانستبهزحمتازکمیتهروابطخارجیسنا
تاییدیهبگیرد.

تکرارتراژدیکابل؛اینباربرای خبرنگاران
داعــش در افغانســتان دوبــاره قربانــی گرفت.این بــار از
خبرنگاران.عاملی انتحاری در پوشــش خبرنــگار خود را
بین اهالی رسانه افغانســتان در نزدیکی سفارت آمریکا و
مقر ناتومنفجر کرد که دســتکم  ۲۸نفر کشــته و  ۵۰تن

جنجال برای تایید صالحیت « هاسپل»،
رئیس احتمالی جاسوس ها

سیاه بازی سیا

مادران برای آمادهســازی و تهیه خمیر نان ســاعتهای
زیادی را صــرف میکننــد ،خمیــروارد تنوری میشــود
که مــاده ســوختی آن چوب بــه عنــوان یک مــاده اصلی
برای سوخت اســت ،چرا که مدتهاســت مواد سوختی
همچون گازوئیل به سبب سالهای طوالنی محاصره به
پایان رسیده است .حتی وسایل حمل و نقل و تاکسیها
نیز شــکل جدیدی به خود گرفته است ،اســب و گاری به
بهترین وســیله برای جابه جایــی از یک مکانــی به مکان
دیگر تبدیل شــده اســت اما تمــام اشــکال محاصره هیچ
خدشهای به عزم و اراده50هزار نفر ازساکنان دو شهرک
شیعهنشین فوعه و کفریا واقع در شمال ادلب سوریه،وارد
نکرده بود ،مردمی که دســتاوردهای اخیر ارتش سوریه
باعث شــد طی توافقی محاصره شان ســرانجام شکسته
شــود .بر اســاس توافــق خــروج تروریســتها از اردوگاه
یرموک در جنوب دمشــق ،قرار اســت که ســاکنان فوعه
و کفریا طی دو مرحلــه از بند تروریســتها رهایی یابند.
آنان بــا کمکهــای ارســالی ارتــش ســوریه از طریق
آســمان ،موفق شــده بودند بیش از ســه سال
محاصره را دوام بیاورند .اکنون بر اساس این
توافق ،آنان از خمپارهافکنی ،شلیک راکت و
تکتیراندازهــای گروه های ســلفی محاصره
کننده رهــا خواهند شــد .ایــران ،روســیه و
ترکیه نیز نقش ضامن را در اجرای این توافق
ایفا خواهند کرد.این توافق در حالی صورت
گرفت کــه ارتش ســوریه تنهــا یــک روز پیش
موفق شده بود کنترل محله «القدم» در جنوب
دمشــق را به دســت گیرد و عناصر داعــش را به
عمق اردوگاه یرموک و منطقه «الحجر االســود»
به عقب براند.یکی از ساکنان فوعه میگوید :از همان
روز اول بحران ،ما حامی و پشتیبان ارتش سوریه بودیم،

کوچکترین فــرد در فوعه و کفریا ،از همان روز نخســت
لباس نظامی(یونیفرم) به تن کرده اســت .وی افزود :ما
خوشحالیم ،شادیمان به خاطر دستاوردهای بزرگی که
ارتش در حومههای حماه،ادلب و حلب کسب کرد ،قابل
وصف نیست ،مردم فوعه و کفریا تلخی و سختی محاصره
را هنگامی که از این دســتاوردهای ارتش ســوریه مطلع
شــدند ،فراموش کردند ،هنگامی که فهمیدیم ارتش ما
یک جنگنده دشــمن اسرائیلی را ســرنگون کرده است،
معنایش این است که ارتش کشــورما همچنان میتواند
با تجاوزگــری ترکیــه و تروریســتهای مــورد حمایتش
مقابلــه کند.حــاال خبرگــزاری رســمی ســوریه (ســانا)
اعالم کرده اســت که اتوبوس ها وارد فوعه و کفریا شده
اند تا افرادی را که قرار است
در مرحله نخســت از این
مناطــق خارج شــوند،
منتقل کنند.

کشور شــود؛ همچنانکه تا به حال نیز مسئولیت بسیاری
از عملیاتهای تروریســتی را در این کشور بهعهده گرفته
است .هزاران داوطلب پیوسته به داعش از آسیای مرکزی،
اگر اینک بعد از پاشیدهشــدن بســاط این گروه در عراق و
ســوریه به داعش در افغانســتان بپیوندند ،مشکلی بزرگ
برای منطقه بههمراه خواهنــد آورد .داعش با توجه به این
کهبرپایهرادیکالیسمافراطیسنیمتکیاست،سعیدارد
اقلیتشیعهافغانستانراتحتفشارقراردادهوبادامنزدن
به اختالفات شیعه و ســنی برای حضور خود در این کشور
فلسفه وجودی و نیرو دســتوپا کند .افغانستانی لبریز از
جنگ و کشمکشهای داخلی و فرقهای میتواند بهشتی
امن برای نیروهای داعش باشد که این مسئله نه تنها باعث
کشتار مردم افغانستان می شود بلکه امنیت منطقه را نیز
به خطر میاندازد .چنان چه افغانستان به پایگاه جدید این
گروه تبدیل شود ،به دلیل شرایط جغرافیایی -اجتماعی
این کشور مقابله با آنها بسیار سخت خواهد بود و به دلیل
مرزهای طوالنــی وغیرقابلکنترل زمینی با همســایگان
فرصتی استثنایی برای جذب نیرو ،نفوذ و انجام عملیات
تروریستی در این کشورها خواهد داشت.

حمالت انتحاری داعش در پایتخت افغانستان 28کشته و  50زخمی برجا گذاشت
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آمریکا

پرنده آبی ،همای سعادت
جمهوری خواهان
توئیتر نیز همچون فیسبوک ،اطالعات
کاربرانش را به نفع ترامپ فروخته است
گروه بیــن الملل -پــس از آن که مــارک زاکربــرگ ،مدیر
فیس بوک ،به سنا احضار شــد تا درباره درز اطالعات 87
میلیون کاربر این شــبکه اجتماعی به نفع ستاد انتخاباتی
ترامپ توضیح دهــد ،این بار نوبت توئیتر بــود که از فروش
اطالعات ســخن بگوید .توئیتر در مصاحبــه با «بلومبرگ»
رســم ًا اعالم کرده که اطالعاتی را به «الکســاندر کوگان»
فروخته اســت .کوگان فردی اســت که شــرکت «Global
 »Science Researchیــا بــه اختصار « »GSRرا تأســیس
کــرده بود .مدیران این پیام رســان گفته اند که «موسســه
تحقیقات جهانی ( )GSRدر سال  ،2015هزینه دسترسی
به اطالعــات کاربــران را برای یــک روز پرداخت کــرد و به
صورت تصادفی ،به توئیت های ارسال شده توسط کاربران
در بازه زمانی دســامبر  2014تا آوریل  2015دسترسی
پیدا کرد .ما به شما این اطمینان را می دهیم که اطالعات
خصوصی افراد در اختیار موسســه یاد شده قرار نگرفت».
پیش از این کمپانی « »GSRاپ ویژه ای را برای فیس بوک
طراحی کرده بود کــه به اســتخراج اطالعــات از کاربران
این شبکه اجتماعی می پرداخت .بعدها این اطالعات در
اختیار موسســه تحقیقاتی «کمبریج آنالیتیــکا» قرار داده
شد و مورد سوء اســتفاده قرار گرفت« .کمبریج آنالیتیکا»
به شرکت البراتورهای ارتباطات راهبردی (اسسیال)،
با ســوابقی در حوزه نظامــی و جنگ روانی ،وابســته بوده
است .اسسیال تا سال  ۲۰۱۳به اسناد محرمانه وزارت
دفاع انگلیس دسترسی داشته و قراردادی با وزارت خارجه
آمریکا در میان ســوابقش است .این شــرکت با استفاده از
اطالعات وســیع گردآوری شــده راهبرد تبلیغاتی دونالد
ترامــپ را طراحی کرد و با شناســایی اشــخاص مــردد در
ایالتهای سرنوشتساز ،در تبلیغات انتخاباتی همان ها
را با توجه به ویژگیهای شخصیتی و اولویتهای سیاسی
مد نظرشــان هدف گرفــت .تحلیل گــران حــوزه فناوری
اطالعات معتقدند که فروش اطالعــات کاربران توئیتر به
تنهایی نمی تواند مشــکلی جدی در زمینه حریم شخصی
افراد بــه وجــود آورد .در توئیتــر و توئیت هایی که توســط
کاربران ارسال می شود (حتی اگر کاربر لوکیشن خود را
همراه توئیت ارسال کرده باشد) ،اطالعات زیادی درباره
کاربران فاش نمی شــود .آن چه باعث نگرانی بســیاری از
افراد شــده ،اطالعاتی اســت که از فیس بــوک و توئیتر به
صورت همزمان و مشترک جمع آوری شده است؛ چرا که
به این ترتیــب و با تجمیع مــوارد جمع آوری شــده از فیس
بوک و توئیتر و کنار هم قرار دادن آن ها ،اطالعات دقیق و
جامعی از افراد به دست می آید .در صورت چنین رویدادی
که می تواند محتمل باشد ،پرنده آبی توئیتر ،به عنوان یکی
از عوامل تاثیر گذار در پیروزی ترامپ نقش همای سعادت
را برای حزب جمهوری خواه داشته است.

فراخبر

بازی قدرت در سای ه دادهها
داده هــا را می شــود جمــع آوری و تحلیل کــرد و به نفع
خود اســتفاده کرد همچون کاری که ســتاد انتخاباتی
ترامپ انجام داد یا حتی می تــوان آن ها را به نفع رقیب
خود دستکاری کرد .طی دو سال گذشته چندین حمله
سایبری برای تغییر داده ها صورت گرفته است .زمانی
که امانوئل ماکرون ،نامزد انتخابات ریاست فرانسه بود
حمله ســایبری به شــبکههای رایانهای وابسته به ستاد
انتخاباتــی صورت گرفــت .دهها هزار ایمیــل متعلق به
سیستمهای رایانه ای حزب امانوئل ماکرون ،کاندیدای
ریاســت جمهوری مستقل فرانســه هدف حمله هکری
قرار گرفــت و در فضای مجازی منتشــر شــد .در پی آن
ستاد انتخاباتی ماکرون هشدار داد که ایمیلهای افشا
شده با اسناد جعلی مخلوط شــدهاند تا دروغهایی را به
وی نسبت دهند .در نمونه دیگری ،آبان ماه گذشته ،در
جریانشمارشآرایانتخاباتپارلمانیجمهوریچک،
تعدادی از پایگاههای اینترنتی این اداره هدف حمالت
ســایبری قرار گرفت که باعث توقف موقت شمارش آرا
شد.پروفسورجوزفنایسالهاپیشگفتهبودکه«جابه
جا کردن کوهها و دریاها مشکل است ،اما با فشردن یک
کلید میتوان بخشهایی از فضای ســایبر را خاموش و
روشن کرد .گســیل کردن الکترونها به سراسر جهان
ارزانتر و ســریعتر از جابه جایی کشــتیهای بزرگ در
فواصل طوالنی است».
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