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تحلیل روز

دوراههانقالبیاجنگداخلی؟!
امیرعلیابوالفتح-باادامهاعتراضاتاجتماعیدر
آمریکا ،برخی چهره های شاخص معترضان ،نظام
سیاسی در این کشور را به سرنگونی و جایگزینی با
نظام دیگر تهدید کردند.هاوک نیوسام  ،از رهبران
جنبش اعتراضی "جان سیاه پوستان ارزش دارد "
در گفت و گو با فاکس نیوز هشدار داد«:اگــر دولت
آمریکامطالباتمعترضانآمریکاییرابرآوردهنسازد،
مردم ،سیستم سیاسی را به آتش خواهند کشید و
سیستم دیگری را جایگزین خواهند کرد ».در 30
روز اعتراضات گسترده ضد تبعیض نژادی و اعمال
خشونت پلیس در پی مرگ دلخراش جورج فلوید ،
این نخستینبار است که یکی ازچهره هایشناخته
شده معترضان ،آشکارا از انقالب و تغییر رژیم در
آمریکاسخنبهمیانآوردهاست.تاپیشازاینچنین
به نظر می رسید که معترضان صرفا درپی کاهش
نژادپرستی در جامعه ،رفع نابرابری ها و اصالحات
در ساختار پلیس آمریکا هستند اما اتخاذ سیاست
مشت آهنین از سوی دولت فدرال آمریکا به ریاست
دونالدترامپوهمچنین،ازسویبرخیفرمانداران،
جنبشاعتراضیمردمآمریکارابهسمتمطالباتو
اقداماترادیکالسوقدادهاست.بهعنوانمثال،در
هفتههایاخیر،حملهبهمجسمههایافرادتاریخی
بهدلیلنقشآناندرایجادنظامبردهداریواستمرار
تبعیض نژادی در این کشور شدت گرفته است .در
حالی که پیش از ایــن ،اعتراضات اجتماعی علیه
رفتار خشن و تبعیض آمیز پلیس و دادگاه ها در پی
قتلرنگینپوستانتوسط"پلیسهایقاتل"،عمدتا
به شکل تجمعات آرام و مسالمت آمیز در خیابان ها
انجام می شد اما تشدید بحران های اجتماعی طی
دو دهه گذشته ،تالش نظام سیاسی برای نادیده
گرفتن مطالبات مردمی ،اعمال خشونت ازسوی
دولــت و ناامیدی عمومی از اصــاح امــور ،جامعه
آمریکا بیش از پیش ملتهب کرده است .به همین
دلیل ،به تدریج استفاده از واژه " انقالب" در ادبیات
سیاسی روزمــره مردم آمریکا افزایش یافته است و
همزمان نیز،عبارت "جنگ داخلی" برای توصیف
آیندهسیاسیآمریکابهکارمیرود.بااینحال،فارغ
از این که آینده آمریکا " انقالب" یا "جنگ داخلی"
خواهد بود ،بی توجهی به مطالبات انباشته شده در
جامعه ،شرایط بغرنج و پیچیده ای را در این کشور
رقم خواهد زد .این مطالبات نیز صرفا به موضوعات
نژادی محدود نیست .هم اکنون نارضایتی از انواع
نابرابریهایسیاسی،اقتصادیواجتماعی،صدها
هزار شهروند معترض را به خیابان ها کشانده است.
این درحالی است که تعداد بسیار بیشتری از مردم
آمریکاازوضعموجودناراضیهستنداماترجیحمی
دهنددراعتراضاتخیابانیشرکتنکنند.بههرحال
دردودههگذشته،اینمطالباتدرقالبجنبشهای
اجتماعی " تسخیر وال استریت " و " جان سیاهان
ارزش دارد" مطرح شده است اما اگر این مطالبات
ازسویسیستمنادیدهگرفتهشود،چهبسادرنهایت
اتفاقی رخ دهد که هاوک نیوسام در گفت و گو با
فاکس نیوز مطرح کرد و آن این که " مردم ،سیستم
سیاسیرابهآتشخواهندکشیدوسیستمدیگریرا
جایگزینخواهندکرد".
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پرزیدنتدربرزخکرملینوطالبان

باوجودانکار«ترامپ»،نیویورکتایمزاسنادتازهایدربارهکشتنسربازانآمریکایی
ازسویروسیهمنتشرکرد
تبعات خبر روزنامه نیویورک تایمز درباره این که
گزارشیازسوینهادهایاطالعاتیآمریکانشان
میدهد که روسیه با دادن پول به شبه نظامیان
مرتبطباطالبانآنهاراتشویقبهکشتننیروهای
ائتالف از جمله نظامیان آمریکایی میکند،

همچنان ادامه دارد.در ابتدا سفارت روسیه در
آمریکا این گزارش را رد و بعد از آن شخص «دونالد
ترامپ»اعالمکردکهاص ً
الازچنینگزارشیمطلع
نبوده این در حالی است که در گزارش روز جمعه
آمده بود شخص ترامپ از این گزارش مطلع شده

و حتی نشستی نیز در کاخ سفید برای بررسی آن
برگزار شده است.حتی روز گذشته طالبان نیز
به این گزارش واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
در این میان «جو بایدن» رقیب انتخاباتی ترامپ
از حزب دموکرات نیز گزارش نیویورک تایمز را
به عنوان اهرمی جدید در کارزار انتخاباتی خود
مورد استفاده قرار داده و به موجب آن انتقادهای
جدیدی را متوجه ترامپ کــرده اســت.از سوی
دیگر به دنبال اقدام ترامپ در انکار مطلع بودن از
ارتباط روسیه با شبه نظامیان مرتبط با طالبان،
روزنامه نیویورک تایمز اسناد جدیدی را در این
باره منتشر کرده و آورده است که از ماهها قبل
کماندوهاوواحدهایاطالعاتیبهنیروهایارتش
آمریکا دربــاره این موضوع هشدار داده بودند.
در گــزارش نیویورک تایمز آمده است :مقامات
نهادهایاطالعاتیآمریکابهایننتیجهرسیدهاند
کهواحد«اطالعاتارتشروسیه»بهطورمحرمانه
به شبه نظامیان مرتبط با طالبان پول میدهد تا
اقدامبهکشتننیروهایائتالفازجملهنظامیان
آمریکایی در افغانستان کنند.نیویورک تایمز

مینویسد :نهادهای اطالعاتی آمریکا به این
نتیجه رسیدهاند که واحد اطالعات ارتش روسیه
که در انجام عملیاتهای مختلف در اروپا دست
دارددرافغانستاننیزبرایکسبمنافعواردعمل
شدهاست.براساساینگزارش،درسال۲۰۱۹
میالدی در مجموع  ۲۰نظامی آمریکایی در
تحوالتافغانستانکشتهشدندامامشخصنیست
کدامموردازاینتحوالتبامداخلهواحداطالعات
ارتــش روسیه بــوده است.یافتههای نهادهای
اطالعاتی آمریکا که از طریق بازجویی از دستگیر
شدگان طالبان و دیگر روش ها به دست آمده در
اختیار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و
همچنینشورایامنیتملیآمریکاقرارگرفتهوآن
هادرجلسهایکهدراواخرماهمارسبرگزارشددر
اینزمینهگفتوگوکردهاند.دراینجلسهراههای
مختلفی برای پایان دادن به این وضعیت مطرح
شد از جمله آن که به صورت دیپلماتیک از روسیه
خواستهشودتابهاینقبیلاقداماتخودپایاندهد
یا آن که با اعمال تحریمهای جدید علیه مسکو،
روسیهرامجبوربهکنارگذاشتناینعملکنند.

دنیا بهکام پوتین!
براساسنظرسنجیها76درصدمردمروسیهموافقتمدیددورانریاستجمهوریپوتینهستند

دوشنبه بازار خونین هلمند

براثرحملهراکتیطالبانبهجنوبافغانستان 25،غیرنظامیکشتهو 19نفردیگرزخمیشدند

توافق صلحی که قرار بود برای افغانستان
آرامــش و ثبات به همراه آورد ،اما حاال گویا
به تشدید تنشها و ناامنیهای داخلی در
افغانستانمنجرشدهاست.درتازهترینتنش
هاودرگیریهادرافغانستان،یکبازارفروش
دام در والیت هلمند این کشور هدف حمله
راکتی قرار گرفت که در نتیجه آن دست کم
 25غیرنظامی کشته و دهها نفر دیگر زخمی
شدند.هم طالبان و هم دولــت افغانستان
یکدیگر را از بابت وقوع این حمله که علیه یک
دوشنبه بازار مخصوص فروش دام در منطقه
"سنگین"واقعدرایالتهلمندصورتگرفت،
مقصردانستند.دراینمحلصدهاروستایی
از مناطق مجاور برای فروش دامهایی نظیر
گوسفندوبزتجمعکردهبودند.برخیساکنان

استان هلمند افغانستان که از پایگاههای
تحتکنترلطالباناست،گفتند،اینحمله
راکتی در زمــان وقــوع درگیریهای شدید
میانشبهنظامیانطالبانونیروهایامنیتی
دولتافغانستاندرمناطقمسکونیپیرامون
بــازار مذکور رخ داد .از سوی دیگر شورای
ملی امنیت افغانستان به تازگی در گزارشی
اعالم کرده است که ماه ژوئن ،کشندهترین
هفته جنگ را در خود داشته و طی این هفته
 ۲۹۱سرباز افغان در حمالت طالبان کشته
شدهاند .جاوید فیصل ،سخنگوی شورای
امنیتملیافغانستاناظهارکردکهحمالت
طالبان طی سه ماه گذشته ،در مقایسه با
همین زمــان در ســال گذشته ۴۰ ،درصد
افزایشداشتهاست.

حزبماکروندرانتخاباتبیرمقشوراهایشهرفرانسهناکامماند

سبزها برکرسی شهرها

سه ماه پس از برگزاری دور نخست انتخابات
شوراهایشهروروستادرفرانسهکهدربحبوحه
شیوع ویروس کرونا انجام شد ،این بار در ۲۸
ژوئن( ۸تیر)پسازفروکشکردنموجنخست
کووید ،۱۹-دور دوم این انتخابات برگزار شد.
دراینانتخاباتطرفدارانمحیطزیستباحزب
«اروپا،اکولوژی،سبزها»درشماریازشهرهای
بزرگ از جمله مارسی و لیون ،دومین و سومین
شهر فرانسه به کامیابی رسیدند .همچنین در
صورت قطعی شدن نتایج ،نامزدهای حزب
سبز توانسته اند در شهرهای استراسبورگ،
گرونوبل ،بوردو و بزانسون نیز به پیروزی دست
یابند .در مقابل نامزدهای حزب «جمهوری به
پیش»متعلقبهامانوئلماکرونرئیسجمهوری

که حزبی تــازه بنیاد و بــدون جایگاه تاریخی
در شهرهاست ،شکست خــوردنــد .در میان
سوسیالیست ها خانم « َان ایدالگو» شهردار
پاریسبهپیروزیرسیدکهبزرگترینموفقیت
این حزب بود .از طرفی ،حزب راست افراطی
«اتحادملی»باپیروزیدرشهر«پرپینیان»واقع
در جنوب غربی فرانسه برای نخستین بار در
 ٢۵سال اخیر اداره شهری با جمعیت بیش از
صد هزار نفر را به دست میگیرد که پیروزی
قابل قبولی برای راستگراها محسوب می
شود.میزانمشارکتدراینانتخاباتبین۴۰
تا ۴۱درصدواجدانشرایطبرآوردشدهکه20
درصد از میزان مشارکت در دور دوم انتخابات
محلیسال ۲۰۱۴کمتراست.

نتایج نظرسنجی پای صندوق در همهپرسی
یکهفتهای اص ــاح قــانــون اســاســی روسیه
نشان میدهد  ۷۶درصــد از مــردم این کشور
بــا اصــاحــاتــی کــه م ـیتــوانــد بــه تمدید دوره
ریاستجمهوری «والدیــمــیــر پوتین» منتج
شــود ،موافق هستند .مؤسسه افکارسنجی
« »VTsIOMبا انتشار ایــن نتایج اعــام کرد
تاکنون بیش از ســه چــهــارم مــردم روســیــه از
اصالحاتی که میتواند به ریاستجمهوری
پوتین تا ســال  ۲۰۳۶منتج شــود ،استقبال
کــردهانــد .به عبارت دیگر؛مهم ترین نتیجه
تغییر در قانون اساسی باعث می
شود پوتین بتواند پس از پایان
دوره دوم ریاست جمهوری
خود در سال  2024برای
دو دوره شش ساله دیگر
کاندیدای این پست شود.
پوتین 67ساله  ،بیش از 20
ســال است که قــدرت را
در دســت

داشته و از زمان جوزف استالین  ،طوالنی ترین
دوره رهبری روسیه است .وی هم اکنون بعد از
انتخابات سال  ، 2012دومین دوره خود را به
عنوان رئیس جمهور سپری می کند .وی قب ً
ال از
سال  2000تا  2008نیز رئیس جمهور روسیه
بود و بین سال های  2008تا  2012به عنوان
نخست وزیر خدمت کرد در حالی که متحد وی
دیمیتری مدودف رئیس جمهور بود.
در اواسط ماه مارس  ،پوتین از حمایت گسترده
ای در بین روس ها بــرخــوردار شــد .با این
ح ــال طبق اعـــام مرکز
 Levadaدر مــســکــو ،
درصــد حمایت عمومی
از پوتین هــم اکــنــون در
حـــدود 59درصــــد است
که از 69درصــد در ماه
فوریهنزولکردهاست.
کــارشــنــاســان بــروز
شرایط کرونا را در
این امر تأثیرگذار
می دانند.

3
توئیت روز

رئیسجمهور آمریکا با انتشار توئیتی بار دیگر
نژادپرست بودن خود را علنی کرد؛ در این توئیت،
فیلمی منتشر شد که صحنه تقابل لفظی تعدادی
از هـــواداران و مخالفان" دونالد ترامپ" در یک
مجتمع بازنشستگان در ایالت فلوریدا را نشان
میدادوفردیکههواداررئیسجمهورآمریکاست
در آن فریاد میزد " :قدرت سفیدپوستان" .ترامپ
در این توئیت که البته ساعاتی بعد آن را حذف
کرد،نوشت :افراطیون چپ گرا در فصل پاییز در
انتخاباتشکستخواهندخورد.جو(بایدن)فاسد
وفرتوت!بهزودیمیبینمت.

نمای روز

گروهی از اعضای پارلمان حــزب اپوزیسیون
"کومینتانگ" ( )KMTتایوان ،به عنوان یکی از
احزاب اپوزیسیون در اعتراض به دولت و انتصاب
یکی از نزدیکان رئیسجمهور در یک سمت
عالیرتبه ،پارلمان تایوان را اشغال کردند.

کارتون روز

