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داعشونخستوزیریاطالعاتی!

با انتخاب نخست وزیــر جدید عــراق شاهد موج
جدیدی از دستگیری ها و هالکت سرکرده های
داعش در عراق هستیم.به تازگی ارتش عراق در
یک عملیات پیچیده نفر دوم داعــش و جانشین
احتمالی البغدادی را دستگیر کرد .ظرف چند
روز پس از این حادثه مسئول امــور داعــش عراق
و سوریه در حمله هوایی ارتش عراق کشته شد.
همچنینچندیننفرازفرماندهانارشدداعشدر
عراق دستگیر و تحویل مقامات امنیتی این کشور
شدند .موج دستگیری ها ادامه دارد و کارشناسان
معتقدند این موج به طور حتم با الکاظمی مرتبط
است.پیش از نخست وزیــری ،الکاظمی رئیس
دستگاهاطالعاتیعراقبودوبهعنوان چهرهپشت
پرده تصمیمات عراق شناخته می شد و اتهامات
بسیاریازسویموافقانومخالفانرادرناکارآمدی
دستگاهاطالعاتیعراقردکرد.انتخاباوبهپست
نخستوزیریوشکلگرفتنموجیازدستگیریها
حکایتازآنداردکهدستگاهاطالعاتیعراقضمن
بازسازیخوددرحالتقویتوافزایشهمکاریها
در سطح جغرافیای این کشور است .پیشتر عراق
در حوزه اطالعاتی دچار ضعف های بسیاری بود
و معموال این نوع عملیات ها توسط ارتش آمریکا
انجام می شد .تقویت دستگاه اطالعاتی عراق بی
ربط به حضور مسئول سابقش در باالترین عنوان
نظامی و امنیتی بغداد نیست .به عبارت دیگر این
احتمال وجود دارد که الکاظمی به دنبال تقویت
دستگاههایاطالعاتیوامنیتیوحتیرزمیعراق
برایگسترشامنیتوپایاندهیبهشرایطامنیتی
و انتظامی عــراق پس از دو دهــه اســت .دستگاه
اطالعاتیعراقدردورانحضورآمریکاییهاآسیب
جدی دیدبهطوریکهایندستگاهحتینتوانست
شبکههایاطالعاتیاشراکهدرچندسالقبلاز
اشغال عراق به عنوان یکی از شبکه های قدرتمند
منطقه ای شناخته می شد  ،بازسازی کند و از این
منظر بخش سرویس امنیتی عــراق متهم اصلی
حوادثتروریستییکدههاخیربود،هرچندنقش
آنغیرعمدبوداماعمدهعملیاتهایتروریستیاز
ضعفاینسرویساطالعاتیدرخاکعراقحکایت
دارد .با حضور الکاظمی و افزایش سطح عملیات
های نظامی و امنیتی عراق به نظر می رسد دولت
عراق در حال بازسازی ساختار دفاعی و امنیتی
خود است .کما این که در اولین دیدارهای رسمی
الکاظمی ،نخست وزیر عراق به وزارت دفاع ،ستاد
ارتشوستادالحشدالشعبیرفتوازمسئوالناین
یگان ها بازدید به عمل آورد .هرچند کارشناسان
معتقدندقدرتالکاظمیموقتاستوقراراستاو
زمینهبرگزاریوتوافقبزرگراشکلدهداماتثبیت
امنیت و مقابله با حوادث تروریستی و بازگرداندن
امنیتعراقبهیکسطحپایدارمیتواندتنهاامیدی
باشدکهالکاظمیدرپستمدیریتونخستوزیری
باقی بماند و همراهی همه گروه ها را کسب کند.
برهمین اســاس می تــوان گفت تقویت دستگاه
اطالعاتی عــراق و انجام عملیات هــای بومی و
مستقل از آمریکا در مقابله با داعش یکی از اهداف
الکاظمی است تا سیاست های دولت بعدی عراق
منوط به نظر و همراهی الکاظمی باشد.به طوری
که در ایــن حالت همراهی مــردم و گــروه های
سیاسی به تبع آن در پشت سر نخست وزیر عراق
قرار خواهد گرفت.

کارتون روز

ویک:بی تفاوتی ترامپ به آمار یک صد هزار نفر
تلفات کرونا در آمریکا

نژادپرستی،بزرگترینویروس

روآوردنپلیسآمریکابهتدابیرخشنتردرسرکوبمعترضانواعالمحکومتنظامیدر ۲۵شهر

نیویورکتایمز:آمریکا انبارباروتاست
گروه بین الملل-مرگ «جورج فلوید» زیر زانوی
پلیس آمریکا برای مردم آمریکا کافی بود تا به یک
باره احساسات ضد نژادپرستی آن ها همانند
آتشفشانفورانوایاالتمتحدهگرفتاردربحران
کرونا را وارد چالشی دیگر کند.اعتراضاتی که از
سه شنبه هفته قبل از شهر مینیاپولیس در ایالت
مینه سوتا آغاز شده بود اینک به شهرها و ایالت
های مختلف آمریکا کشیده شده به طوری که
برخی مقامات برای خواباندن آتش اعتراضات
مجبوربهاستفادهازگاردملیشدندودستکمدر
 ۲۵شهرنیزحکومتنظامیاعالمشدهاست.این
وضعیتدرآمریکادرحالیاستکه ۵۵سالقبل
مالکومایکس،مبارزاتگستردهایرابرایپایان
دادنبهتبعیضنژادیعلیهسیاهپوستاندرآمریکا
انجامدادودرآنزمانبهموفقیتهایینیزرسید.
از لس آنجلس تا میامی و شیکاگو ،معترضان
با شعار «نمی توانم نفس بکشم» یعنی آخرین
عباراتی که جورج فلوید در حال مرگ به زبان
آورد ،اعتراضات مسالمت آمیزی را آغاز کردند
اماایناعتراضاتبهدنبالاقدامتظاهرکنندگان
بهبستنمسیرهایترددخودروها،برپاییآتشو
درگیریبانیروهایپلیسضدشورشباالگرفت
ونیروهایپلیسنیز برایسرکوبمعترضانوارد
عمل شدند.در شهر نیویورک یک وانت پلیس با
حمله به معترضان شماری را زیر گرفت و مردی
کهرویکاپوتیکخودرویپلیسایستادهبودبه

طوروحشیانهایتوسطمأمورانموردضربوشتم
قرار گرفت.ازسوی دیگردر بسیاری از شهرها،
نیروهای پلیس به بهانه نقض حکومت نظامی از
سوی معترضانی که در حال برگزاری تظاهرات
مسالمتآمیز بودند ،به سوی آنها گاز اشکآور
شلیککردند.پلیسشهرمینیاپولیس،باکمک
اسپریفلفل،گازاشکآوروگلولههایپالستیکی
به معترضان و حتی خبرنگاران حملهور شدند.
در شهر لسآنجلس ،در اقدامی کمسابقه تمام
نیروهای اداره پلیس ،از جمله یگانهای ویژه
و حتی کارآگاهان برای تقابل با مردم معترض
این شهر ،در خیابانها مستقر شدند.به گفته
آسوشیتدپرس  ،نیروهای پلیس از زمــان آغاز
ناآرامی تاکنون حدود هزار و  ۴۰۰نفر را در ۱۷
شهر آمریکا بازداشت کردند .تعداد نیروهای
مسلحوگاردملیدر شهرآشوبزدهمینیاپولیس
کهقتلشهروندسیاهپوستدرآنرخداد،بهبیش
از  ۱۱هزار نفر رسیده است.شبکه تلویزیونی
سی ان ان همزمان با پخش تصاویر زنــدهای از
آتش سوزی در شهر فالدلفیای آمریکا،با پخش
تصاویریازشهرلسآنجلسنشاندادکهشماری
ازفروشگاههاواماکنعمومیطعمهحریقشدهو
نیروهای آتش نشان تالش در خاموش کردن آن
دارند.عالوهبرآمادهباشپنتاگونوپروازبالگردها
بر فراز شهرهای آمریکا ،مینیاپولیس ،سیاتل،
پورتلند ،دنــور ،آتالنتا ،لس آنجلس ،شیکاگو،

روچستر ،میامی ،میلواکی ،سالت لیک سیتی،
کلولند،کلمبوس،پیتسبورگوفیالدلفیاقوانین
منعرفتوآمد،اعالمشدهاست.همزمان،هزاران
نفر مقابل سفارت آمریکا در برلین ولندن تجمع
کردندواعتراضخودرابهقتلفلویدتوسطپلیس
آمریکانشاندادند.
▪برچسب زدن به معترضان

در ایــن میان امــا رئیس جمهور آمریکا به جای
پرداختن به اصل ماجرا در پی نکوهش معترضان
برآمدهوباانتشارپیامهاییاینافرادراغارتگرمی
نامد.ویبانسبتدادنوضعموجودبهبیکفایتی
دموکراتها ،مدعی شد :در مینیاپولیس به گارد
ملیمتوسلشدیمتاکاریراانجامدهدکهشهردار
دموکرات از عهدهاش برنمیآید .اگر دو روز پیش
به آن ها متوسل شده بودیم ،این همه خسارت
به بار نمیآمد و مقرهای پلیس تصرف و تخریب
نمیشد .کار گارد ملی حرف ندارد .بازی در کار
نیست!ترامپ شب گذشته نیز مدعی شده بود
 ۸۰درصد از افرادی که به زعم وی در آشوبهای
مینیاپولیس دخیل هستند ،از خــارج از ایالت
مینه سوتا آمدهاند و قصدشان تخریب مشاغل
خرد جمعیت آفریقایی تبار ،منازل و جامعه خوب
و سخت کوش این ایالت است که خواستار صلح،
برابری و تأمین معاش خانوادههای شان هستند.
گفتنی اســت رئیسجمهور آمریکا پیشتر نیز
معترضانراغارتگرخطابکردهومدعیشدهبود
پاسخآنهاراباگلولهمیدهد.
▪آغاز فصل طوالنی ناآرامیها

روزنــامــه آمریکایی نیویورکتایمز با اشــاره به

ترامپپساز«نهشنیدن»ازمرکل،نشستجی ۷رابهتعویقانداخت

درتازهتریننظرسنجی،جوبایدن 11درصدازترامپپیشیگرفتهاست

جی 7از ُمد افتاده است!

رئیس جمهوری آمریکا پس از آن که مرکل،
صدر اعظم آلمان ،از حضور در اجالس جی ۷
امتناع ورزید ،اعالم کرد این اجالس را حداقل
تا سپتامبر به تعویق می اندازد .او اما سعی کرد
ناراحتی اش را با اظهارنظری جدید پنهان
کند .دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از مرکز
فضایی کندی در فلوریدا به خبرنگاران همراه
گفت :میخواهد روسیه ،استرالیا ،هند و کره
جنوبی را هم به این اجالس دعوت کند .چهار
کشوریکهدرجی( 20گروهیمتشکلاز20
اقتصاد بزرگ جهان) عضویت دارنــد .رئیس
جمهوری ایــاالت متحده در حالی تصمیم به
تعویقنشستسرانجی 7گرفتهکهآخرهفته
گذشتهآنگالمرکلصدراعظمآلمان،دعوتاو
برایشرکتدرایناجالسدراواسطماهژوئن
(اواخرخرداد)رابهدلیلشیوعویروسکرونارد
کرد .دونالد ترامپ پس از آن گفت« :احساسم
این است که جی  7نماینده آن چه واقعا در
جهان می گذرد نیست .این گروهی منسوخ

شدهازکشورهاست».اوساختارکنونیجی7
راقدیمی وازمدافتاده دانستوگفت:اینگروه
به شایستگی آن چه را که درجهان جریان دارد
 ،نمایندگی نمی کند .نشست جی 7در حالی
بهماهسپتامبر(شهریور/مهر)ونزدیکنشست
مجمععمومیسازمانمللمتحدموکولشده
که رئیس جمهوری آمریکا تا پیش از اعالم
مخالفت آنگال مرکل در نظر داشت تا نشست
ســران جی  7را در زمــان تعیین شده در کاخ
سفید برگزار کند .دونالد ترامپ گفته بود که
نشستحضوریسرانجی 7درواشنگتنمی
تواندبرایجهاننشانهایازبازگشتشرایطبه
حالت عادی پس از شیوع ویروس جدید کرونا
باشد.کاخسفیددرحالیسعیدرعادینشان
دادن وضعیت بحرانی شیوع کرونا در آمریکا
دارد که از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون،
یک میلیون و  820هزار نفر در این کشور به
کرونامبتالوازاینتعداد 105هزارو 575نفر
کشتهشدهاند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

بحرانهای اخیر در آمریکا از جمله شیوع کرونا و
تظاهراتهایخشنبهدلیلقتلیکسیاهپوست
بهدست پلیس ،آمریکا را انبار بــاروت توصیف
کرده است.نیویورکتایمز نوشته است« :دو ماه
و نیم اخیر در آمریکا مانند صحنههای آغازین
نشهریاستکهازهمگسستهشده
فیلمیازویرا 
است .ابتدا ،بیماری همهگیر (کووید )19-آمد و
بیمارستانهای شهر نیویورک غلغله شد ...بعد،
فیلمیازیکافسرپلیسمنتشرشدکهزانویشرا
رویگردنمردسیاهپوستیبهنامجورجفلویدقرار
داده بود».این روزنامه آمریکایی با اشاره به تهدید
ترامپبرایشلیکگلولهبهسمتمعترضاننوشته
است ،ریاستجمهوری او با اتفاقات شوکآور و
خشونتهای راستگرایان افراطی همراه بوده
اســت؛ شــورش راستگرایان در شارلوتسویل،
کشتار در کنیسه پیتسبورگ و تیراندازی جمعی
بهسمت التینتبارها در الپاسو اتفاقاتی بودهاند
که در دوره او رخ دادهاند.نیویورکتایمز در ادامه
نوشته است« :حتی در شرایطی که غلیان خشم
در جامعه رو به افزایش بــود ،شاهد بینظمی
گسترده نبودیم ،با وجــود ایــن ،اکنون بهنظر
میرسد در آستانه دورهای طوالنی از تابستانی
با ناآرامیهای داخلی قرار داریم.در زمان حاضر
عوامل بسیاری هستند که آمریکا را در معرض
انفجار قرار میدهند :بیکاری گسترده ،بیماری
همهگیریکهنابرابریهایاقتصادیوسالمترا
بهصورتعریانبهتماشاگذاشتهاست،نوجوانان
سرگردانی که کاری برای انجام دادن ندارند،
خشونتپلیس،راستگرایانیکهتنشانبراییک
جنگداخلیدیگرمیخاردورئیسجمهوریکه
آمادهاستتارویهرآتشیبنزینبریزد».

عقبماندگیترامپ از بایدن

نتایج نظرسنجی جدید نشان میدهد که با
کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا به دلیل مدیریت ضعیف مقابله با شیوع
کرونا ،جو بایدن رقیب دموکرات او بار دیگر در
نظرسنجی های ملی از وی پیشی گرفته است.
نظرسنجی جدید واشنگتن پست و شبکه خبری
ای بی سی نیوز که نتایج آن در روزنامه واشنگتن
پست منتشر شــده اســت ،نشان می دهــد که
آمریکایی ها نحوه مدیریت همه گیری کرونا را در
دولت ترامپ منفی ارزیابی می کنند .این نتایج
در حالی منتشر شده که بحران کرونا همچنان
آینده انتخاب دوباره ترامپ در نوامبر (آبان) آینده
را تحت الشعاع قرار داده است و اکنون به نظر می
رسد جو بایدن آشکارا در سطح ملی نسبت به
ترامپ برتری دارد.پیشتر نیز نتایج نظرسنجی
های فاکس نیوز نشان داده بود که جو بایدن
حمایت بیشتری را نسبت به ترامپ کسب کرده
است.براساسنظرسنجیجدیدواشنگتنپست
وایبیسینیوز،بایدنباکسب ۵۴درصدآرادر
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میان رای دهندگان واجد شرایط در سطح ملی
از ترامپ با کسب  ۴۳درصد پیشی گرفت.به
نوشته واشنگتن پست ،به طور کلی مردم آمریکا
ارزیابی ضد و نقیضی را دربــاره ترامپ و بایدن
ارائه دادند و هرچند بایدن نامزد دموکرات ها
به طور کلی در نظرسنجی جدید نسبت به پاییز
گذشته محبوبیت خود را تا حدی از دست داده
است دست کم در چند ویژگی شخصی بهتر
از ترامپ قلمداد می شود.براساس ارزیابی
واشنگتن پست ،با توجه به تغییرات سریع از
جمله فاصله داشتن با مهار کرونا ،چشم انداز
اقتصادیمتزلزلآمریکاییهمزمانبابازگشایی
برخی مشاغل و خشونتی که برخی از شهرهای
آمریکا را در بر گرفته است ،این نتایج مربوط به
شرایط کنونی است   .اما نمی تواند به ویژه با
توجه به اختالفات در آرای عمومی و نتایج کالج
انتخاباتی همان طوری که در انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۱۶میالدی نیز مشاهده شد،
نتایجسیاسیانتخاباتنوامبرراپیشبینیکند.

لوک دسچیمائکر ،کارتونیست بلژیکی با الهام
از چهره آدول ــف هیتلر و طــراحــی چهره دونالد
ترامپ به عنوان سبیل دیکتاتور آلمانی ،به حمایت
رئیسجمهور آمریکا از نژادپرستی اشــاره کرده و
نوشته«:نژادپرستی،بزرگترینویروس»اینکارتون
رویصفحهنمادینیازمجلهتایمطراحیشدهاست.

چهره روز

باانتقالعمرالبشیربهبیمارستانبهنظرمیرسد
سرنوشت مرسی در کمین یار دیگر عربستان در
آفریقاست .البشیر پس از آن که از ریاض رودست
خورد حاال در قفس و پس از کودتای نظامی در
حال محاکمه اســت .به نظر می آید او همانند
مرسی دیگر رئیس جمهور آفریقایی قرار است در
فرایند محاکمه و پس از محکوم شدن حذف شود.

قاب بین الملل

بهخروجتورایخواهیمداد
"تیلور سوئیفت" خواننده سرشناس آمریکایی در
واکنش به وقایع روزهای اخیر پس از کشته شدن
یک سیاه پوست آمریکایی به نام "جورج فلوید" به
دستپلیسدرشهر"مینیاپولیس"واعتراضاتپس
از آن ،دونالد ترامپ را به روشن کردن آتش برتری
نژادی سفیدها در آمریکا متهم کرد.او در توئیتی
نوشت «:پس از این که آتش برتری سفیدپوستان
و نژادپرستی را در کــل ریــاســت جمهوری ات
برافروختی ،آیا شهامت تظاهر کردن به برتری
اخالقی قبل از تهدید به خشونت را داری؟ وقتی
غارت شروع شود ،تیراندازی هم آغاز میشود؟ ما
درماهنوامبربهخروجتورایخواهیمداد».

توئیت روز

نمای روز
استفاده از شیر برای از بین بردن اثر گاز
اشک آور در آمریکا

در میان اعتراضات گسترده به تبعیض نژادی
در آمریکا ،رسانههای جریان اصلی این کشور بر
خشونت موجود در تظاهرات تمرکز کرده و سعی
در پنهان کردن خواسته اصلی تظاهرکنندگان
دارند« .اریک اسوالول» عضو مجلس نمایندگان
آمریکا در توئیتی بــه انتقاد از نحوه پوشش
رسانههای آمریکایی از این اعتراضات پرداخته
است .وی نوشته است« :نمیتوانم تظاهر به درک
نحوه اداره یک سازمان خبری کنم .اما اغلب
پوشش (رسانهای) امشب (از تظاهرات)  -بیشتر
شبکهها -بر خشونت تمرکز داشته اســت .در
حالی که هزاران نفر در شهرها در حال تظاهرات
مسالمتآمیز برای جورج فلوید هستند .چرا با
معترضان صلحجو مصاحبه نمیشود؟ آن ها باید
شنیده شوند».

