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شکایت گروه های حقوق بشری 
آمریکا از ترامپ و پلیس! 

چندین گروه مدافع حقوق بشــر آمریکایی 
از جمله اتحادیــه آزادی های مدنــی آمریکا 
 )American Civil Liberties Union(
در شکایتی که علیه دونالد ترامپ تنظیم کردند 
اقدام پلیس آمریکا در مقابل کاخ سفید را ناقض 
حقوقی دانستند که در قانون اساسی این کشور 
بیان شده اســت. مدافعین حقوق بشر عالوه بر 
ترامپ علیه ویلیام بار، وزیر دادگستری و مارک 
اســپر، وزیر دفاع نیز شکایت کردند. گروه های 
حقوق بشری پلیس آمریکا را به ارتکاب »جرایم 
هماهنگ شده« و تحریک امیزعلیه معترضان 
متهم کردند. ایــن معترضــان در مقابل کاخ 
ســفید و در پارک الفایه در اعتراض به کشته 
شدن جرج فلوید سیاهپوست و خشونت پلیس 
علیه سیاهپوستان تجمع کرده بودند. شکایتی 
که مدافعین حقوق بشر طرح کردند مربوط  به 
صحنه و یا اتفاقی است که در روز دوشنبه اول 
ژوئن  افتاده است که در آن دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا اجازه داده است پیاده  راهی را که 
به کلیسای نزدیک کاخ سفید ختم می شود، با 
شلیک گاز اشک آور باز کنند. پلیس با خشونت، 
معترضانی را که به گونه ای مسالمت آمیز تجمع 
کرده اند، از ســر راه برمی دارد. همــه ی اینها 
برای اینکه ترامپ و همراهانش بتوانند به طور 
نمادین در برابر کلیسا برای گرفتن یک عکس 
بایستند؛ با انجیلی در دســت اما بدون نیایش 
یا حتی کلمــه ای آشــتی جویانه. در اعتراض 
به نژادپرســتی و خشــونت بیش از حد پلیس 
شعارهایی روی دیواری این کلیسا نوشته شده 
بود و قسمت هایی از آن بر اثر آتش سوزی صدمه 
دیده بود. ترامپ در مقابل این کلیسا با به دست 

گرفتن انجیل عکس گرفت. 

تغییر نام میدان مقابل کاخ سفید! 
اتفاق دیگری که روز گذشــته باعث شد تا 
واشــنگتن زیر ذره بین برود، تغییر نام میدان 
مقابِل کاخ ســفید است. شــهردار واشنگتن، 
پایتخت آمریــکا در انتقاد بــه دونالد ترامپ، 
نام میدان بیــرون کاخ ســفید را بــه میدان 
»جان سیاه پوســتان مهم اســت« تغییر داده 
است. موریل باوزر، شــهردار واشنگتن که یک 
دموکرات است، از یک نقاشی )مورال( در کف 
خیابان منتهی به کاخ سفید با همین موضوعیت 
رونمایی کرده است. شــهردار پایتخت آمریکا 
همچنیــن از آقای ترامپ خواســته اســت تا 
ســربازان فدرال را از واشــنگتن خــارج کند. 
اقدامات نمادین شهردار واشــنگتن در حالی 
انجام شــده که انتظار می رود پایتخت آمریکا 
امروز و فردا شاهد تظاهرات بیشتری باشد. این 
میدان در برابر کلیسای ســنت جان اکنون به 
میدان »جان سیاه پوستان مهم است« تغییر نام 
داده و خانم باوزر، شهردار واشنگتن گفته است 
ما به عنوان اهالی واشنگتن، تنها می خواهیم در 
صلح کنار هم باشیم تا نشان دهیم که در آمریکا، 
می توانید به طور مســالمت آمیز تجمع کنید، 
نارضایتی خود را به دولت نشان دهید و خواهان 
تغییر باشــید. در مورد خیابان منتهی به کاخ 
سفید که از نقاشــی روی کف آن رونمایی شد، 
اختالف نظر وجود داشت. این اقدامات شهردار 
با انتقادهایی مواجه شده است. در این انتقادها 
گفته شــده چنین اقداماتی، تنهــا برای پرت 
کردن حواس ها از تغییر واقعی سیاست هاست. 
شمار ساکنان سیاهپوســت واشنگتن بیشتر 
از ساکنان سفیدپوست آن اســت اما این شهر 
دارای باالترین ســطح نابرابری اقتصادی بین 
خانوارهای سیاه و سفید در ایاالت متحده است. 

استعفای تیم پلیس ضد شورش بوفالو! 
فیلم هــای ویدئویی که در روز پنجشــنبه 
منتشر شده نشــان می دهد مأموران پلیس در 
شــهر بوفالو واقع در نیویورک مرد غیرمسلح 
۷۵ ساله ای را به ســمت زمین هل می دهند و 
سر او بر اثر این برخورد، چندین مرتبه به زمین 
اصابت می کند. این مرد بی حرکت مانده و روی 
بتن شــروع به خونریزی می کند. به دنبال این 
حادثه، ۵۷ عضو از بخش تیم واکنش سریع که 
به شورش ها و سایر شرایط ناآرامی عکس العمل 
نشان می دهد، در حمایت از همکاران خود، از 
واحدشان استعفا کردند. بر اساس اخبار بوفالو 
نیوز، تیم واکنش اضطــراری نه از واحد پلیس، 

بلکه از واحد تاکتیکی استعفا داده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از دو ماه پیش تاکنون شاهد انتشار 
اخبار متعدد از دور جدید فعالیت های 
داعش در عراق هســتیم کــه قبل از 
ماه رمضان حجم این اخبــار به اوج 
خود رســید؛ اما با پیشــروی ارتش، 
حشدالشــعبی و واحد ضد تروریسم 
عراق بخشی از حمالت داعش خنثی 
و برخــی دیگر هم بــا درگیری های 
متقابــل همــراه شــد. در آن زمان 
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
برجسته مسائل امنیتی مانند هشام 
الهاشمی، مشاور دولت وقت عراق در 
مسائل امنیتی و پژوهشگر مطالعات 
تروریســم، صریحا اعالم کردند که 
خیزش جدید داعــش فقط مربوط 
به فضــای به وجــود آمــدة متأثر از 
کرونا نیســت، بلکه ابعاد مختلفی در 
آن نهفته اســت که بخش عمده آن 
به راهبــرد ایاالت متحــده در عراق 
ربط دارد. بســیاری از مقامات کشور 
عراق بــه دلیل ارتباط هــای مالی یا 
وابستگی های سیاســی که آمریکا یا 
کشــورهای اروپایی دارند، موضوع 
خیزش داعش را تنها به راهبرد جدید 
ســرکرده داعش )ابراهیم القرشی( 

ربط دادند. آنها در همان هنگام اعالم 
کردند کــه داعش و رهبــر فعلی آن 
یک راهبرد جدید در عراق و ســوریه 
تبیین کرده اند کــه در نتیجة آن قرار 
است عناصر زیرزمینی و هسته های 
خفته ایــن جریان، مهیــای اجرای 
عملیات های گســترده در خاک دو 
کشور شوند، اما این تحلیل هم صرفاً 
جنبه داخلی داشت و حتی می توان 
آن را نوعی همسویی با ایاالت متحده 
دانســت. اصل مطلب این اســت که 
ایاالت متحده بر اســاس راهبردهای 
کوتاه و میان مدت خود در عراق به این 
نتیجه رسید که برای ابقای نظامیان 
خود در عــراق باید یک ســناریوی 
جدید را اجرایی کند کــه بهترین و 
آماده ترین موضوعی که می توانست 
روی آن مانــور دهد، احیــای دوباره 
داعش و تزریق بحران و خشــونت به 
عراق بود. اینکه مــا یکباره می بینیم 
تعداد پایگاه های نظامی آمریکا پس از 
ترور سردار سلیمانی و پاسخ موشکی 
ایران، کاهش پیدا می کند به این معنا 
نیست که آمریکایی ها در حال خروج 
از عراق هســتند. همین واقعیت در 
مورد افغانســتان هم صدق می کند. 
باید به این باور برسیم که آمریکایی ها 
در افغانســتان، عراق یا حتی سوریه 
میلیاردهــا دالر خــرج نکرده اند که 

پس از دو دهه بساطشان را جمع کنند 
و بروند. ســاختار سیاسی، اقتصادی 
و امنیتــی - نظامی ایــاالت متحده 
از هم منفک نیســتند بلکه همانند 
یک زنجیره به هم متصل هســتند. 
اینکه ایران چند موشــک را به سمت 
عین االسد شــلیک می کند و ترامپ 
هیچ واکنش مثبت یــا منفی از خود 
نشــان نمی دهد یا نیروهای خود را 
به پایگاه الحریر در اقلیم کردســتان 
انتقال می دهد، دلیل بر این نیســت 
که واشــنگتن در حال خروج است، 
بلکه نشــان می دهد که آنها منتظر 
ساعت صفر هســتند! برای ترامپ و 
تیــم محافظه کارش جان ســربازان 
آمریکایی که هیچ انجیِل لینکلن هم 
اهمیت ندارد، بلکــه تنها چیزی که 
برای آنها در درجة باالی اهمیت قرار 
دارد این است که به هر نحوی، منافع 
کالن خودشــان و مهره های موجود 
در طبقات باالی نظام  ســرمایه داری 
را تامین کنند و بس. اینکه می بینیم 
آمریکا از دو ماه پیش داعش را تحریک 
می کند تا در عراق و ســوریه مجدداً 
دست به خشونت عریان بزند، به خوبی 
نمایانگر این اســت که آنهــا در حال 
زمینه سازی یک بحران کنترل شده 
هستند تا باز هم بتوانند بر منافع کالن 
خود ُمهِر تایید بزنند. این منافع کالن 

در وضعیت کنونی، ماندن در عراق و 
به چالش کشیدن رقبای خود از جمله 

ایران است.
 مذاکرات راهبردی 
زیر سایه تهدید!    

شک نکنید که تحریک داعش در 
ســوریه و عراق، با مذاکراتی که قرار 
است چند روز آینده با عنوان مذاکرات 
راهبردی یا مذاکرات استراتژیک میان 
واشــنگتن و بغداد انجام شود رابطه 
مســتقیم دارد. همه به یــاد دارند که 
نمایندگاِن شــیعه پارلمان عراق طی 
یک رای گیری واحــد مصوبه خروج 
نیروهای آمریکایی  از عراق را به تصویب 

رســاندند و تا همین امــروز بر اجرای 
صفر تا صِد آن اصــرار دارند. در مقابل 
نمایندگان اهل تسنن و کردها در روز 
رای گیری این مصوبه یــا در پارلمان 
حضور نداشــتند یا اینکه رای مخالف 
و ممتنع به این مصوبــه دادند. میزان 
نفوذ آمریکا در اقلیم کردستان عراق 
کامال مشخص اســت، اما واشنگتن 
از سال 2003 تاکنون سعی کرده که 
سال به سال خود را به اهل تسنن عراق 
نزدیک تر کند که حداقل در ســطح 
نماینــدگان پارلمــان و برخی دیگر 
از مسئوالن موفق شــده است. نکته 
اینجاســت که داعش در استان های 
شمالی و غربی عراق دست به عملیات 
می زند که این مناطق در اختیار سنی ها 
و کردها است. ایاالت متحده به دنبال 
آن اســت تا هر چه به موعد برگزاری 
مذاکرات راهبردی با عراقی ها نزدیک 
می شویم، تهدید داعش را در مناطق 
کردنشین و سنی نشین دوچندان کند 
و درنهایت آنها از با خود همراه کند و از 
زبان آنها به دولت فعلی بغداد بفهماند 
که نظامیان آمریکا نباید از کشور خارج 
شــوند. بر اســاس اخبار روز گذشته 
)شــنبه( وزارت امــور خارجه آمریکا 
گروه مذاکره کننده خود را متشــکل 
از شش نفر شامل دیوید هیل، معاون 
وزیر خارجه، دیوید شــنگر، دستیار 
وزیر خارجه آمریکا، فرانسیس فانون، 
دستیار وزیر خارجه، جوی هود، معاون 
وزیر خارجه و کاردار ســابق سفارت 
آمریکا در بغداد، دیوید کوپلی، معاون 
دستیار وزیر خارجه آمریکا و متیو تولر، 
ســفیر آمریکا در بغداد، معرفی کرده 
است. تیم عراقی نیز شامل عبدالکریم 
هاشــم )قائم مقام وزیر امور خارجه، 
لقمان الفیلی، سفیر ســابق عراق در 
واشنگتن، فرید یاســین، سفیر فعلی 
عراق در آمریکا، حامــد خلف، معاون 
وزیر آموزش عالــی و پژوهش علمی؛ 
به عالوه حارث حسن از پژوهشگران 
عراقی در  علوم سیاســی است. برخی 
دیگر از داده ها حاکی از آن اســت که 
تیم عراقی در حقیقت از 2۱ نفر تشکیل 
شده که بخشی از آنها در پشت صحنه 
به عنوان مشاوران حقوقی، مشاوران 
نظامی، سیاســی و امنیتی مشــغول 
خواهد بود. این ترکیب به خوبی نشان 
می دهد که قرار اســت میان بغداد و 

واشــنگتن یک توافق جدید به امضا 
برسد؛ چراکه از زماِن انتصاب مصطفی 
الکاظمی به عنوان نخست وزیر عراق، 
راهبرد بغداد تاحــدودی تغییر کرده 
است. او به دنبال آن است تا بتواند وزنه 
تعادل میان بغداد با تهران و واشنگتن 
را مجــدداً احیا کنــد. الکاظمی بارها 
اعالم کرده که عراق یک کشــور آزاد و 
مستقل است که راهبردهای جدید آن 
براساس ایجاد توازن میان همسایگان و 
سایر کشورهای اروپایی و آمریکاست. 
این اقدام الکاظمی را بسیاری از عوام 
و خواص ســتودند اما اینکه ســه روز 
قبل خبری مبنی بــر تعطیلی دفاتر 
حشدالشعبی )بســیج مردمی عراق( 
به نقل از فالح الفیــاض، رئیس هیأت 
الحشدالشعبی عراق منتشر می شود، 
نشــان می دهد که اوضاع آن گونه که 
گفته می شــود عادی پیش نمی رود. 
درســت اســت که حشدالشــعبی و 
زیرمجموعه های آن در ارتش و سایر 
ســاختار نظامی و امنیتی عراق ادغام 
می شود، اما عملیاتی شدن این دستور 
قبــل از مذاکرات بغداد - واشــنگتن 
گویای این مساله اســت که احتماالً 
این موضوع بخشی از توافق پشت پرده 
آمریکا و با عراق بوده اســت. عالوه بر 
مسائل اقتصادی و سیاســی، یکی از 
موضوعات اصلی که در مذاکرات فوق 
میان دو طرف مطرح و به بحث گذاشته 
خواهد شد، مساله داعش و لزوم مقابله 
با این جریان است. این دقیقاً مساله ای 
است که آمریکایی ها با برجسته کردن 
آن )به هر قیمتی( ســعی می کنند در 
عراق بمانند که می توان از آن به عنوان 

مخالف ُکشی نام برد! 

گزارش »توسعه ایرانی« از سناریوهای جدید ایاالت متحده در عراق

مذاکرات راهبردی واشنگتن - بغداد
اینکه ایران چند موشک به 

سمت عین االسد شلیک 
می کند و ترامپ هیچ 

واکنش مثبت یا منفی 
از خود نشان نمی دهد یا 

نیروهای خودش را به پایگاه 
الحریر در اقلیم کردستان 

انتقال می دهد، دلیل بر 
این نیست که واشنگتن در 
حال خروج است، بلکه آنها 

منتظر ساعت صفر هستند!  

درست است که 
حشدالشعبی و 

زیرمجموعه های آن در 
ارتش و سایر ساختار 

نظامی و امنیتی عراق ادغام 
می شود اما عملیاتی شدن 

این دستور قبل از مذاکرات 
بغداد - واشنگتن گویای 

این مساله است که احتماالً 
این موضوع بخشی از توافق 
پشت پرده آمریکا و با عراق 

بوده است

یک منبع نزدیک به لیکود، حزب نخست وزیر رژیم صهیونیستی اجرای طرح الحاق در صورت لزوم به رسمیت شناختن کشور 
فلسطین را بعید دانست. به گزارش کانال کان اسرائیل، یک منبع نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی فاش 
کرد، کنست )پارلمان اسرائیل( و دولت امکان موافقت علنی با طرح دونالد ترامپ و الحاق بخش هایی از کرانه باختری را بدون 
صحبت از کشور فلسطین بررســی می کنند. خبرنگار این کانال گزارش داد، یک راه حل 
میانه ای در حال بررسی است مبنی بر اینکه نتانیاهو علنا پایبندی خود را به طرح معامله قرن 
 آمریکا اعالم کند اما حرف و حدیثی در کنست و دولت درباره تشکیل کشور فلسطین نیست 
بلکه تنها درباره اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی است. در همین راستا، کانال کان اعالم 
کرد، مخالفت در صفوف روسای شورای شهرک ها با طرح معامله قرن ادامه دارد تا جایی که 

آنها به تالش خود برای به دست آوردن حمایت وزرا از موضع مخالف خود ادامه می دهند.

تعدادی از شهروندان کنیا به علت نقض مقررات آمد و شــد برای مقابله با ویروس کرونا توسط پلیس این کشور 
کشته شده اند. به گزارش خبرگزاری فرانســه، از 2۷ مارس تاکنون، ۱۵ تن از شهروندان کنیا به علت نقض مقررات 
منع آمد و شد مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونا توسط پلیس این کشور کشته شده اند. این نهاد مستقل از زمان 
اعمال مقررات منع آمد و شد در مارس گذشته، ۸۷ شکایت از اقدامات پلیس کنیا 
دریافت کرده است. این هیات مستقل همچنین اعالم کرده است که تحقیقات 
اولیه نشــان می دهد کشته شدن ۱۵ شهروند این  کشــور و نیز 3۱ حادثه دیگر 
در زمان منع آمد و شد ناشــی از رفتار پلیس کنیا بوده است. شکایت شهروندان 
کنیایی از نیروهای پلیس شــامل اقداماتی  نظیر اقدام به قتل، تیراندازی، آزار و 

اذیت، ضرب و شتم، سرقت  و رفتار غیرانسانی بوده است.

۱۵ کنیایی در جریان مقررات مقابله با کرونا به دست پلیس کشته شدندلیکود: الحاق کرانه باختری بعید است! 

وزیر خارجه قطر از طرح جدیدی برای حل بحران منطقه 
خلیج فارس و وجود رویکردی مثبت درباره آن خبر داد. شبکه 
خبری الجزیره قطر با انتشار بخش هایی از مصاحبه خود با 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه این کشــور به 
مناسبت سومین سالگرد تحریم دوحه از سوی چهار کشور 
عربی عربستان، امارات، بحرین و مصر به نقل از او اعالم کرد: 
طرحی برای حل بحران منطقه خلیج فارس پیشنهاد شده و 
رویکرد مثبتی نسبت به آن وجود دارد. آل ثانی اظهار کرد: 
گفت وگوی ما با عربســتان در اواخر سال گذشته میالدی 
مثبت بود امــا این گفت وگو بدون دلیل متوقف شــد. وزیر 
خارجه قطر در ادامه ابراز امیدواری کــرد که طرح جدید با 
طرح های قبلی متفاوت باشد. او بدون اشاره به جزئیات بیشتر 
درباره طرح جدید تنها اعالم کرد که از طرف کویت پیشنهاد 
شده است. خبرگزاری بلومبرگ در این رابطه اعالم کرد: کویت 

به پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت آمریکا درباره بازگشایی 
حریم هوایی دو کشور عربستان و امارات به روی هواپیماهای 
قطری، هدایت اقدامات میانجیگرانه جدید برای حل بحران 
منطقه خلیج فارس را بر عهده گرفته است. این پیشنهاد شامل 
لغو ممنوعیت هوایی اعمال شده بر پروازهای قطر از سوی 

عربستان و امارات است.

نخست وزیر کانادا در جریان حضورش در یک تجمع 
در شهر اتاوا به منظور اعالم همبستگی با تظاهرکنندگان 
ضد نژادپرستی زانو زد هر چند که سکوت در پیش گرفت. 
به گزارش خبرگزاری فرانســه، دولت جاســتین ترودو، 
نخست وزیر کانادا با این پرســش که چطور قرار است به 
خشونت های پلیس پاســخ دهد مواجه شده است. او در 
حالی که ماسکی مشــکی رنگ به صورت داشت و توسط 
محافظانش احاطه شــده بود، در تجمعــی تحت عنوان 
»بــدون عدالت = بدون صلح« در شــهر اتاوا به شــکلی 
غیرمنتظره حضور پیدا کرد.  بعد از آنکه او در کنار شرکت 
کنندگان در این تجمع زانو زد تعدادی از حاضران از او به 
خاطر این حرکت تشــکر کردند. اما از نظر عده ای دیگر 
این اقدامات ترودو صرفا ژســتی توخالی اســت. آندری 
دومایس، یک نویسنده ساکن تورنتو گفت: من عالقه ای 

به نمایش های تبلیغاتی مســخره به ویژه در زمان فعلی 
ندارم. چطور شما می توانید در ظاهر برای محکوم کردن 
بی رحمی های پلیس زانو بزنید در حالــی که همه چیز 
در سابقه شــما نشان می دهد که مشــکلی با آن ندارید. 
این واقعا تحیرآور اســت که ببینیم او به سمت دوربین 

می چرخد و زانو می زند.

منتقدان: صرفا ژستی توخالی است

زانو زدن ترودو برای همبستگی با معترضان ضد نژادپرستی!
وزیر خارجه قطر خبر داد؛

طرح جدید برای حل بحران خلیج فارس

خبرخبر


