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سازوکارعملیاتیجدیدداعش
در روزهای گذشته ابوحمزه القرشی سخنگوی
جدید داعــش در فایل صوتی ،ضمن تشکر از
گروه های وابسته به این تشکیالت تروریستی
ماموریت جدیدی را به سازمان داعش در سراسر
جهان ابالغ کرد .در این ماموریت القرشی به
گروه های وابسته به داعش ابالغ کرد عملیات
های خود را ادامه دهند و از سیاست «عملیات
فرسایشی» استفاده کنند .پیشتر داعش با دو
شیوه عملیات های بــزرگ و گرگ های تنها،
در اروپــا و آفریقا و حتی آسیا دست به عملیات
نظامی می زد و خسارت هایی وارد می کرد.
در سیاست عملیات های بــزرگ ،هسته های
عملیاتی داعش بر آن بودند بخشی از هدف مد
نظر را تصرف کنند .عمده عملیات های داعش
در این روش مربوط به کشورهای غرب آسیا،
نیجریه و بخشی از کشورهای شمال آفریقا بود،
عمده کشورهایی که داعش در آن جغرافیای
قابل توجهی در اختیار دارد و می تواند پس از
استقرار ،پدافند الزم بــرای استحکام مواضع
اشغال شده را به کار گیرد .سیاست گرگ های
تنها نیز بیشتر در اروپا و مناطقی رخ می داد که
داعش عمدتا با جذب عناصر و گروه های کوچک
به تحریک این افراد می پرداخت و به آن ها دستور
می داد دست به عملیات کور یا عملیات هدف
دار بزنند و در نهایت کشته شوند .عملیات های
رخ داده در فرانسه ،ایتالیا ،بلژیک ،آلمان و چند
کشور اروپایی دیگر نمونه های اجرایی شدن
این سیاست هاست .با این حال طرح عملیاتی
سیاست "گــرگ هــای تنها" نه تنها فشارها و
خسارت های فراوانی به امنیت ملی کشورهای
درگیر وارد کرد بلکه در برخی کشورها نیز به
تحول بخش های مربوط به قانون گذاری حوزه
تروریسم کمک شایانی داشــت .تغییر قانون
وضعیت اضطراری و تروریسم نمونه ای از این
تحوالت متاثر از سیاست گرگ های تنهاست.
با ایــن حــال سخنان اخیر القرشی ،سیاست
جدیدی به گروه های تروریستی داعشی ارائه
داد که از آن می توان به دکترین سازمان های
تروریستی ایدئولوژیک یاد کرد .سازمان هایی
که به دنبال اهداف تروریستی ،هسته های خود
را بهتر و دقیق تر به کار می گیرند و عملیات
گرگ های تنها را که عمدتا تکی و غیر مرتبط
با شبکه عملیاتی انجام می شــد ،درگیر یک
پروسه امنیتی و پیچیده می سازند .در منطقه
غرب آسیا این سیاست در گروه های تروریستی
ضد انقالب اسالمی در کشورمان تجربه و
در طول جنگ صــدام با ایــران توسط سازمان
استخبارات عراق به کار گرفته شد .گروه های
وابسته به سرویس اطالعاتی صدام که عمدتا با
عملیات های فرسایشی به دنبال درگیر سازی
نیروهای نظامی و امنیتی کشور هدف بودند
و هزینه نظامی و عملیاتی تقابلی را افزایش
می دادند .از عمده دستاوردهای این عملیات
ناامنی گسترده ،تغییر ذهنیت کشورها درباره
دولــت هــا در تامین امنیت و مشغول ســازی
گسترده دستگاه امنیتی بود .در حقیقت این ظن
تقویت می شود که عناصر بازمانده از دستگاه
استخباراتی صدام در داعش در حال بازطراحی
امنیتی این سازمان و احیای آن به روش های
جدید بحران زا در جهان هستند .روش هایی که
پیشتر در میان اپوزیسیون ایرانی به کار گرفته
شد و نتایجی هم به دنبال داشت .در حقیقت
شاهد سیاست جدیدی از سوی داعش هستیم
که دستگاه اطالعاتی صدام علیه ایران به کار
می گرفت و در میان اپوزیسیون کشورمان نمونه
هایش وجود دارد.
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آمریکادرآتشوخون

یک شنبه مقررات منع رفتوآمد برقرار شده
است.باشدتگرفتنموجاعتراضات،دادستان
مینیاپولیس ،افسری را که با زانو به گردن جورج
فلوید فشار آورده و به این ترتیب موجب خفگی
او شده بود ،بازداشت کرد .همزمان ،در ایالت
جورجیا نیز نــاآرامـیهــا در اعــتــراض به رفتار
نژادپرستانهپلیسآمریکاادامهداردوفرمانداری
مجبور به اعالم وضعیت اضطراری شده است.
معترضان خشمگین در شهر آتالنتای این
ایالت ،چند خودروی پلیس را به آتش کشیدند.

کامیار-دامنه اعــتــراضــات بــه قتل یــک مرد
سیاهپوست به دست پلیس آمریکا به  ۲۰شهر
بــزرگ این کشور رسیده تا جایی که در برخی
مناطق مانند کارولینای شمالی و نیویورک،
ســربــازان آمریکایی باید ظــرف چهار ساعت
آمــاده اعــزام به مینیاپولیس شوند .این دستور
ترامپ برای استقرار نیرو در خیابانها از زمان
شورشهای ۱۹۹۲لسآنجلسبیسابقهاست
اما اتخاذ تدابیر امنیتی به همین جا ختم نشده
و در مینیاپولیس از شامگاه جمعه تا پایان روز

روسیه پایگاه های نظامی خود در خاک
سوریه را توسعه می دهد

پوتینمیوهحضور
درسوریه را
میچیند
خادم-نزدیک به دو سال پس از فتح آخرین
مناطق تحت تسلط تروریست های داعش به
دست دولت سوریه ،روسیه حاال خود را برای
گرفتن جایزه این همکاری «دوستانه» از دولت
بشار اســد آمــاده می کند .والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه ،به دو وزارتخانه دفاع و
امور خارجه دستور داده با سوریه بر سر انتقال
زمینهای بیشتر و مناطق دریایی به ارتش
این کشور مذاکره کنند .والدیمیر پوتین دیروز
با پیشنهاد دولــت کشورش در زمینه امضای

پروتکل شماره یک دربـــاره «تحویل امالک
غیرمنقول و مناطق دریایی بیشتر» الحاقیه
توافق نامه منعقد شــده در اوت  ۲۰۱۵بین
مسکو و دمشق در خصوص استقرار مجموعهای
از تجهیزات نیروی هوایی روسیه در سوریه
موافقت کرد .به گزارش اینترفاکس ،این فرمان

آمریکاازسازمان جهانیبهداشت() WHO
خارجشد

پیمان شکنی
العالج ترامپ
پیش از آن که پاندمی کرونا به یکی از بزرگ ترین
چالش های جهان تبدیل شود ،بیماری ترامپ
بــرای خــروج از پیمان هــای بین المللی ،ترس
سیاست مداران جهان را برانگیخته بود .با این
تفاوتکهبهگفتهسازمانبهداشتجهانیتولید
واکسن کرونا شاید ۱۱تا ۱۷ماه دیگر زمان الزم
داشته باشد؛ اما بیماری ترامپ تا پایان دولتش
ادامه دارد .در تازه ترین بخش از دومینوی پیمان
شکنی های رئیس جمهوری آمریکا ،او روابط
کشورش با سازمان جهانی بهداشت را قطع
کرد چرا که به گفته او آژانس سازمان ملل متحد
«تحت نفوذ کامل چین» اســت .ترامپ پیش از

این نیز بارها این سازمان را متهم کرده بود که
از زمان شیوع ویــروس کرونا در جهان ،همواره
در مقابل مقامات پکن با مالیمت رفتار کرده و با
وجوددریافتبخشقابلتوجهیازبودجهخوداز
ایاالتمتحده«زیادیبهچیننزدیکشدهاست».
رئیسجمهورآمریکااینتصمیمخودرا،همزمان
بااعالمتصمیمشمبنیبرلغوامتیازاتتجاریو
مسافرتی هنگکنگ علنی کرد و گفت« :جهان
در حال رنج بردن از بدکاری دولت چین است...
اقداماتیکهبهمرگ ۱۰۰هزارآمریکاییبهعلت
شیوع ویروس کرونا در جهان انجامیده است».
او در این اتهام اما از ضعف دولتش در مبارزه با

پشتپردهفرودجتاسرائیلیدرفرودگاهخارطومچهبود؟

عادیسازی زیرچترکرونا !
تحقیقات جدید نشان داده ایمی کلوباچار،
سناتور حقوق دان و دموکرات آمریکا که شانس
اول معاون اولی جو بایدن به شمار می رود در
زمانی که دادستان ایالت مینه سوتا بوده از اعالن
جرم در ده ها مورد بدرفتاری پلیس خودداری
کرده است .از جمله در سال  2006حاضر نشد
یک پلیس سفید پوست رادیکال که سرخ پوست
بومی آمریکا را کشته بــود ،محاکمه کند14 .
سال بعد همان مامور که «درک شووین» نام دارد
جورج فلوید ،مرد سیاه پوست را در هفته گذشته
به طرز فجیعی به قتل رساند.

دامــنــه اعــتــراضــات بــه واشنگتن هــم رســیــده و
تظاهرکنندگان با تجمع در پارک «الفایت» که
مقابل کاخ سفید قرار دارد ،برای مدت کوتاهی
تردد کارمندان به دفتر مرکزی دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا را مسدود کردند .پلیس
شهر«دیترویت»درایالت«میشیگان»هممیگوید
که به دنبال تیراندازی به تظاهرکنندگان ،یک
نفر کشته شده اســت .با این حــال ،سخنگوی
پلیسدیترویتمدعیاستهیچکدامازافسران
پلیس در این تیراندازی نقشی نداشته اند .شهر
«هیوستن»ایالتتگزاسنیزشبگذشته،صحنه
رویارویی مردم با نیروهای پلیسی شد که با گاز
اشک آور به استقبال آن ها رفتند .گفته میشود
پلیس  ۲۰۰نفر را در این شهر بازداشت کرده
اســت .شهرهای «لینکلن» ایالت «نبراسکا» و
«فنیکس» ایالت «آریزونا» نیز صحنه درگیری
مردم و نیروهای پلیس بود .در «نیویورک» نیز
دست کم  ۵۰تن از معترضان به مرگ جورج
فلویدبازداشتشدهاند.ایناعتراضاتبهزخمی
شدن چند افسر پلیس از جمله شکستگی بینی
و دندان آن ها منتهی شد .همچنین گزارش ها
حاکی از مرگ یک پلیس در بیمارستان است
.گفته میشود رانندگان اتوبوسهای نیویورک
از همکاری با پلیس برای جابه جایی معترضان
بازداشت شده خودداری میکنند .در «پورتلند»
نیزمعترضانبهدفترپلیسوکالنتریشهرحمله
کردند .پلیس «لس آنجلس» آمریکا نیز هرگونه
تجمع در مرکز شهر را غیرقانونی اعالم کرد و
هشدار داد کسانی که این ممنوعیت را نادیده
بگیرندوهمچناندرمنطقهحضورداشتهباشند،
دستگیر خواهند شــد.از ســوی دیگر ،احــزاب

این روزها اخباری از گوشه و کنار درباره برداشته
شدن گامهایی به منظور عــادیســازی روابط
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی به گوش
میرسد.روزنامه «رأیالیوم» در سرمقاله خود
با اعــام ایــن مطلب نوشت که پس از انتشار
خبر مربوط به مشارکت دو هنرپیشه اسرائیلی
مغربیاألصلدرجشنیکهبهمناسبتعیدسعید
فطر در کانال 2مغرب برگزار شد ،دو خبر دیگر
نیز درباره عادیسازی روابط کشورهای عربی
و رژیــم صهیونیستی منتشر شد.خبر نخست
مربوط به فرود هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه
خارطوم بــود که حامل یک تیم پزشکی برای
نجات جان «نجوی قدح الدم» دالل روابط بین
رژیم صهیونیستی و سودان و واسطه دیدار بین
«عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی

اینکشوربا«بنیامیننتانیاهو»نخستوزیررژیم
صهیونیستی در فوریه گذشته در اوگاندا بود.
خبردومنیزمربوطبهتماستلفنیوزیرانانرژی
رژیم صهیونیستی و مصر و توافق آنها درباره
استمرارهماهنگیمنطقهایودیدارقریبالوقوع
درهمایشگازمدیترانهبودوالبتهفرودهواپیمای
اماراتی بــرای نخستین بار درفــرودگــاه تلآویو
با محموله تجهیزات پزشکی بــرای کمک به
تشکیالتخودگردانفلسطینرانبایدفراموش
کرد،موضوعی که این تشکیالت اطالع قبلی از
آنراتکذیبواعالمکردکهازتحویلاینکمکها
خودداریمیکند.درگذشتهصاحباناینقبیل
ابتکارهاواقداماتمربوطبهعادیسازیروابط،
اقدامخودراچنینتوجیهمیکردندکهدرراستای
پیشبرد روند صلح از طریق اطمینانبخشی به

یک روز پس از آن امضا شد که والدیمیر پوتین
مقام الکساندر یفیموف ،سفیر روسیه در دمشق
را به «نماینده ویژه رئیس جمهور» ارتقا داد؛
اقدامی که از نظر تحلیل گران به روسیه اجازه
میدهد تا قدرت خود را در سوریه تثبیت کند
و مجاری عادی دیپلماتیک را دور بزند .روسیه
کرونا و رعایت قرنطینه هیچ نگفته اســت .این
تصمیم حدود ۱۰روز پس از آن که وی در نامهای
به سازمان ملل متحد از عملکرد سازمان جهانی
بهداشت به شدت انتقاد کــرد ،رخ داده است.
ترامپ معتقد است دولت چین «سازمان جهانی
بهداشت را تحت فشار قرار داده بوده تا جهان را
(درخصوصویروسکرونا)گمراهکند».بنابراین،
رئیسجمهورآمریکادریکنشستمطبوعاتیکه
در کاخ سفید برگزار شد ،دربارۀ سازمان جهانی
بهداشت گفت« :از آن جا که آن ها نتوانستند
اصالحاتالزمراانجامدهند،امروزبهروابطخود
باسازمانجهانیبهداشتپایانمیدهیمومنابع
مالیخودرابهسایربخشهایبهداشتعمومی
کهسزاواراینپولهستند،اختصاصمیدهیم».
سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل
متحد است و آمریکا به عنوان بزرگ ترین حامی
مالی این سازمان ،هر ساله ۵۰۰میلیون دالر در
اختیاراینسازمانقرارمیداد ۱۱۶.میلیوندالر
ازپولپرداختیسهمیهتعیینشدهتوسطسازمان
ملل متحد برای آمریکا به عنوان یک عضو این
آژانسوحدود ۴۰۰میلیوندالرکمکداوطلبانه
آمریکابود.ترامپگفته«درحالیکهآمریکاساالنه
 ۴۰۰تا  ۵۰۰میلیون دالر به سازمان جهانی
رژیــم اشغالگر دربــاره حسن نیت اعــراب برای
همزیستیوپذیرشاسرائیلدرصورتپایبندی
آنبهطرحصلحعربیصورتمیگیردامااکنون
روند صلح فروپاشیده ،طرح صلح عربی که بر
عقبنشینیاسرائیلازاراضیاشغالیوتشکیل
دولت فلسطین تأکید داردُ ،مرده و رژیم اشغالگر
راهحــل دو دولــت را به نابودی کشانده است،
قدس و ارتفاعات جوالن را اشغال کرده و اکنون
در تدارک برای اشغال یک سوم کرانه باختری
و دره اردن است حال آن که روند عادیسازی
روابط نیز شدت یافته است.نویسنده میافزاید
ممکناستمصروجودمعاهدهصلحکمپدیوید
وروابطدیپلماتیکبارژیمصهیونیستیرابهانهای
برایایناقداماتقراردهدامابهانههایسودان،
امارات ،قطر ،مغرب و ُعمان چیست؟رأیالیوم
افزودکهبهبودروابطبارژیماشغالگرهرگزبهحل
بحرانهای اقتصادی ســودان کمکی نخواهد
کرد واگر این گونه بود بحرانهای مصر و اردن
حلمیشد.

دموکرات و جمهوری خــواه آمریکا از وضعیت
به وجــود آمــده بــرای گرم کــردن تنور انتخابات
 ۲۰۲۰استفاده میکنند.دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا که با اظهارات نسنجیده خود
مبنی بر توسل به زو ِر اسلحه ،به موج اعتراضات
دامن زده است ،ضمن عقب نشینی ضمنی از
ادعــای خود ،با خانواده جورج فلوید ،مرد ۴۶
ساله سیاه پوستی که قربانی نژادپرستی پلیس
آمریکا شد ،گفت و گو کرد.خانواده جورج فلوید
ازتعقیبقضاییمامورسابقپلیساستقبالودر
عینحالایناقدامرا«دیرهنگام»و«اولینگامدر
مسیر عدالت» توصیف کرده اند« .الیزابت وارن»
سناتور دموکرات و نامزد سابق انتخابات ریاست
جمهوری ۲۰۲۰در پیامی توئیتری اعالم کرد:
خشونت نژادپرستانه که به کشته شدن افرادی
چون«جورجفلوید»«،احمدآربری»و«بروناتیلور»
منجر شــده اســت ،در آمریکا موضوع جدیدی
نیست و آن چه در تصاویر ویدئویی مشهود است
فقط بخشی از خشونتی است که سیاه پوستان
آمریکاییتجربهمیکنندالبتهبرخیازآنهاهم
زمانیکهدربازداشتپلیسهستند،اینخشونت
را تجربه میکنند.باراک اوباما نیز در بیانیه ای
خشونتپلیسرامحکومکرد«.جوبایدن»رقیب
دموکراتترامپنیزباخانوادهجورجفلویدتماس
گرفت .وی با انتشار پیامی ویدئویی در صفحه
توئیتر خود از نژادپرستی پلیس آمریکا برای
گرفتنجانیکانسانغیرمسلحابرازتأسفکرد.
وی در این ویدئو ماجرای قتل اریک گارنر ،مرد
سیاه پوست دیگری را که سال  ۲۰۱۴از سوی
پلیس آمریکا به قتل رسید ،یادآوری کرد و گفت:
باردیگرفریاد«نمیتوانمنفسبکشم»راشنیدیم.
هماکنوندوپایگاهنظامیدایمیدرسوریهدارد
که عبارتند از پایگاه هوایی «حمیمیم» در استان
الذقیه که حمالت مرگبار علیه مناطق تحت
کنترل مخالفان اسد از آن جا انجام می شود و
یک پایگاه دریایی در شهر «طرطوس» در ساحل
دریای مدیترانه که به مدت  ۴۹سال اجاره شده
اســت .به گــزارش دویچه ولــه ،رئیسجمهور
روسیه دسامبر  2017در سفر غیرمنتظره
ای به سوریه ،در پایگاه هوایی حمیمیم با بشار
اسد دیدار و تأکید کرده بود که روسیه دو پایگاه
دریایی و هوایی خود را در سوریه برای مدت
زی ــادی حفظ خــواهــد کــرد .در ســال ۲۰۱۷
همچنین مسکو و دمشق توافق نامهای را امضا
کردند که طبق آن ۱۱ ،کشتی هستهای روسیه
اجازه یافتند در بندر «طرطوس» مستقر شوند.
توافقنامه روسیه و سوریه ۴۹سال اعتبار دارد و
 ۲۵سالنیزقابلتمدیداست.روسیهازسپتامبر
سال  ۲۰۱۵میالدی مداخله نظامی در جنگ
سوریه را آغاز کرد ،مداخلهای که عاملی تعیین
کننده در حفظ حکومت بشار اسد و شکست
تروریست ها و مخالفان مسلح وی بوده است.
بهداشتپولمیدهد،پرداختیچینفقطحدود
 ۴۰میلیون دالر یا کمتر است و آمریکا حق دارد
خواستارپاسخگوییبهتراینسازمانباشد».

فرا خبر

ترامپ پیش از این نیز از پیمان ها یا سازمان
هایی که در ادامــه آمــده ،خــارج شــده است:
پیمان نظامی «آسمانهای باز» ،پیمان «منع
مــوشـکهــای هستهای مــیــانبــرد» (،)INF
«برجام» ،معاهده آب و هوایی پاریس« ،پیمان
تجاریاقیانوسآرام»(«،)TPPسازمانیونسكو»
یا «سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل
متحد»« ،كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
متحد»«،پیمانمهاجرتیسازمانملل»موسوم
به «پیمان نیویورك» (كــه در ســال  2016و
با همراهی اغلب كشورهای عضو سازمان
ملل بسته شده است ،كشورهای امضا كننده
را متعهد می ســازد كه حقوق پناهجویان را
رعایت ،محل اقامت را فراهم و دسترسی آنان
بهتحصیالتوشغلراتضمینكنند« ،).قرارداد
تجارتآزادآمریكایشمالی»موسومبه«نفتا» و
چندینپیمانبینالمللیدیگر...

3
کارتون روز

"استیوهاروی"مجریمعروفتلویزیونیونویسنده
آمریکاییباانتشاراینکاریکاتوردرصفحهشخصی
خوددرفیسبوک،پلیسآمریکاونظامیاناسرائیلی
را دو طرف سکه نژادپرستی معرفی کرده است.
با توجه به نفوذ البی صهیونیستی در آمریکا ،قابل
پیش بینی است که هاروی تحت فشار شدید قرار
گیرد تا عذرخواهی کند و اال از طرف شبکه های
تلویزیونیبایکوتمیشود.

پیشخوان بین الملل

طرح روی جلد اکونومیست:بی توجهی ترامپ به
آمار تلفات کرونا در آمریکا

چهره روز

جنجالتوهینجنسیتی
بهوزیرایتالیایی

وضعیت نامعلوم تحصیلی دانش آموزان ایتالیایی
در دوران کرونا ،باعث شد تا وزیر آموزش و پرورش
ایــن کشور هــدف توهین هــای جنسیتی قرار
بگیرد .آخر هفته ،در جلسه پرسش و پاسخ سنا،
در حالی که لوچیا آزولینا ،وزیر ۳۷ساله آموزش و
پرورش میکوشید در باره توقف فعالیت آموزشی
به خاطر شیوع ویروس کرونا به سنا توضیح دهد،
سناتور «جیوزپه مولس» ،از حزب راستگرای
فورزای ایتالیا (به پیش ایتالیا) او را هدف حمالت
لفظی شدید قرار داد .او گفت که نظام آموزشی
به اعتبار و رویکرد جدی نیاز دارد اما اعتبار و
حیثیت خانم آزولینا مانند بکارت دوشیزگان «به
سادگی از دست میرود ...ما حرف ضد و نقیض
زیاد شنیدهایم :گاه بستن مدارس بله ،گاه بستن
مدارس نه؛ در آوریل قرار شد همه دانش آموزان
به کالس باالتر بروند ،در ماه مه قرار شد همه رد
شوند؛ در ماه سپتامبر قرار است نصف درسها در
مدرسه داده شود و نصف هم در خانه!» پس از این
توهین ،مولس مجبور به عذرخواهی شد.

