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پس از شلیک پلیس آمریکا به یک 
سیاه پوست رخ داد؛

تظاهرات در ویسکانسین در 
آستانه انتخابات 2020 

پلیس آمریکا در آســتانه اجرای منع آمد و 
شد شبانه در شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین، 
با صدها معترض صلح جو برخورد کرد. خشــم 
مردم آمریکا دوباره بر ســر تیراندازی یک افسر 
سفید پوست به یک شــهروند سیاه پوست اوج 
گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز 
دوشنبه و سحرگاه سه شــنبه ده ها افسر پلیس 
در کنوشا مقابل کاخ دادگستری صف کشیدند 
و معترضان در سراســر خیابــان علیه نابرابری 
نژادی شــعار می دادند. بالگردها بر فراز منطقه 
به پرواز درآمده و افسران پلیس روی سقف کاخ 
دادگستری مستقر شــدند. این سومین روز از 
اعتراضات در کنوشــا، از زمان انتشار تصاویری 
در روز یکشنبه است که نشان می دهد »جیکوب 
بلیک« چندین بار از ناحیه پشت هدف گلوله قرار 
می گیرد. او غیر مسلح بود. در آن زمان او تالش 
داشت تا ســوار خودرویش شود و سه فرزندش 
هم ماجرا را می دیدند. بلیک ۲۹ ساله با جراحت 
وخیم راهی بیمارســتان شــد و عصر دوشنبه 
خانواده اش از انتقال او بــه بخش مراقبت های 
ویژه خبر دادند. معترضان شعار »عدالت  نباشد، 
صلح نیست« و »نامش را بگو - جیکوب بلیک« 
سر می دادند. معترضان همچنین فریاد می زدند 
»عقب نخواهند نشست«. یکی از معترضان که 
به همراه فرزندش آمده بــود، گفت: می خواهم 
فرزندانم یاد بگیرند که چطــور تغییرات اتفاق 
می افتد و من اینجا هستم تا دوباره چنین اتفاقی 
برای آن ها رخ ندهد. شهروند ۳۷ ساله دیگری 
خواســتار پایــان مصونیت پلیــس در چنین 
کشتارهایی شد. او گفت: اگر من کسی را کشته 
بودم، محکوم می شدم و به من قاتل می گفتند. 
فکر می کنم اوضاع باید برای پلیس هم همینطور 
باشد. اعتراضات شــبانه در روز یکشنبه هم به 
تجمع مقابل مقر فرماندهی پلیس و آتش زدن 
چند خودرو انجامید.  پلیس این شهر در ایالت 
شمالی ویسکانسین در هشداری که برای کسب 
و کارها فرســتاده توصیه کرد طی ۲۴ ســاعت 
آینده بهتر است مغازه ها را تعطیل کنند چرا که 
پلیس گزارش های متعددی از دزدی مسلحانه 

و شلیک و تیراندازی دریافت کرده است. 

هم زمان پســر دونالد ترامــپ، در توییتر به 
اعتراضات در کنوشــا واکنش نشــان داده و با 
انتشار تصاویری منصوب به این اعتراضات، آنرا 
»آنارشی« و هرج و مرج خوانده است. در همین 
حال، تونی اورس، فرماندار ویسکانســن ضمن 
محکوم کردن شــلیک به جیکوب بلیک رفتار 

پلیس را مورد انتقاد قرار داده است.
جیکوب بلیک که افسران پلیس از پشت و از 
فاصله نزدیک چند بار به کمر او شلیک کردند، 
مســلح نبود اما به گفته فرماندار ویسکانسین 
جزئیات بیشــتر این واقعه همچنان در دست 
بررســی اســت. او گفت: در حالی که ما هنوز 
جزئیات کامل واقعــه را نمی دانیــم، اما آنچه 
درباره اش یقین داریم این اســت که این اولین 
مرد سیاه پوستی نیست که در اقدامی بی رحمانه 
به دست ماموران قانون زخمی یا کشته می شود. 
تونی اورس، فرماندار ویسکانســین همچنین 
گفت: من همیشــه گفته ام که ما باید به هنگام 
اقدامات خــود ضمن همدلی، بــه همان اندازه 
هم به عمل مــان اهمیت دهیــم. در چند روز 
پیــش رو، ما از مســئوالن منتخب مــردم در 
این ایالت خواهیم خواســت چرا در تشخیص 
و مقابله با نژادپرســتی در ایالت ما و کشورمان 
ناکام مانده اند، آن هم برای سالیان سال و مدت 
زمان مدید. در همین حال، نام جیکوب بلیک در 
شــبکه های اجتماعی آمریکا به کرات مشاهده 
می شود و هزاران تن با امضای طوماری خواستار 
دستگیری و محاکمه افســران پلیسی شده اند 
که در جریان این تیراندازی نقش داشتند. این 
تیراندازی که هم زمان با ادامه اعتراضات به مرگ 
جورج فلوید، خشــونت پلیس و نژادپرستی در 
آمریکا صورت گرفته احتماال در چند روز آینده 
به کانون اخبار آمریکا و صحنه نزاع حزبی میان 
دونالد ترامپ و جو بایدن بدل خواهد شــد. جو 
بایدن، نامزد حزب دموکرات دوشنبه با انتشار 
اطالعیه ای خواســتار تحقیق و تفحص شفاف 

درباره این تیراندازی شد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

در ســازوکار ســرویس های 
اطالعاتی دنیا، حــذف مخالفان که 
با عنوان »ترور« از آن یاد می شــود 
یکی از ابزارهایی به شمار می آید که 
از گذشته تاکنون مورد استفاده قرار 
می گیرد. این ابزار به فراخور پرونده 
مطروحه می تواند به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم و همچنین آشکار و 
پنهان مورد استفاده قرار بگیرد؛ به 
عنوان مثال ممکن اســت فرد مورد 
نظر به ضرب گلوله حذف یا در یک 
تصادف ساختگی کشــته شود، اما 
اجرای ترور ممکن اســت مستقیماً 
از ســوی افســران ســرویس های 
اطالعاتی انجام نگیرد، بلکه امکان 
دارد آنها سفارش دهنده این ضیافِت 
شوم از سوی سرویســی باشند که 
تحت امر آن مشــغول بــه خدمت 

هستند. 
به عبارتی دیگر ترور یک مخالف 
یا آنچه به آن »عنصــر نامطلوب« 
گفته می شود می تواند یک سفارش 
دهنــده )کارفرما( و یک ســفارش 
گیرنده )مجری( داشته باشد و این 
ســفارش به صورت غیرمســتقیم 
و با چند واســطه تعیین شود. این 
روند البتــه پیچیده تر از آن اســت 

که بتوانیــم آن را در این متن مورد 
تحلیل و کالبدشــکافی قرار دهیم؛ 
چراکه مقوله ترور عــالوه بر اینکه 
عمری به درازای تاریــخ دارد، ابعاد 
تیره و روشــنی دارد که می تواند بر 
اساس معادالت سیاسی، اجتماعی 
یا امنیتی تغییر کند. به همین دلیل 
آنچه برای نهادهای امنیتی و جوامع 
اطالعاتی هر کشــور مهــم خواهد 
بود، اولویت های آنهــا در برخورد با 
مهره هایی است که از منظر حاکمیت 
و هرم قدرت هر کشــور بــه عنوان 
یک مهره متضاد ارزیابی می شــود. 
آنچه در ایــن روند بایــد مورد نظر 
قرار بگیرد، سه مورد است. نخست، 
طریقــه و روش حــذف مخالفان و 
دوم، میزان احســاس خطری است 
که آن حاکمیت بــرای خود متصور 
است و سوم، گســتره و عمق پیامد 
یا انعکاسی اســت که پس از حذف 
یک مخالف می تواند برای سفارش 

دهنده آن به وجود بیاید. 
بگذارید برای تحلیل این موضوع 
کمی به عقب برگردیــم. چند دهه 
پــس از پایان جنگ ســرد، یکی از 
افسران سرویس اطالعاتی شوروی 
)کا.گ.ب( با انتشــار اســناد فوق 
ســری، از تالش های مســکو برای 
توطئه، جنگ و ذخیره تســلیحات 
در سراســر اروپــا پرده برداشــت. 
این اسناد در ســال 1۹۹۲ توسط 

»واســیلی میتروخین« از شوروی 
خــارج شــده بــود. میتروخین از 
آرشیویست های ارشد مقر اطالعات 
خارجــی کا.گ.ب، در اصل مخالف 
شــوروی بود و در دوران فعالیتش 
اسناد محرمانه بســیار زیادی را به 
منزل شــخصی اش برده و آن ها را با 
دســت خود کپی، تایپ و در نهایت 
جمع آوری می کرد. او این اســناد 
محرمانه را برای سال ها در دبه های 
شیر زیر یک کلبه ییالقی در شوروی 
مخفی کرده بود. میتروخین پس از 
فروپاشی شوروی در سال 1۹۹1 به 
یکی از کشورهای حوزه بالتیک نقل 
مکان کرد و نمونــه ای از فایل های 
جمع آوری شــده از اســناد سری 
شوروی را به سفارت آمریکا برد، اما 

به دالیل نامعلوم پذیرفته نشد. 
او سپس سفارت بریتانیا را مورد 
آزمایش قرار داد. کارمند ســفارت 
انگلیس با ســوال »آیا یک فنجان 
چای میل دارید؟« مسیر زندگی وی 
را تغییر داد و او به این ترتیب مابقی 
زندگی خــود را در بریتانیــا و با نام 
جعلی و در حفاظــت پلیس گذراند 
که در نهایت سال ۲00۴ در سن 81 

سالگی درگذشت. 
بر اســاس آنچه که کریســتوفر 
اندرو، مورخ و تاریخ شناس اطالعاتی 
در کتــاِب »اســناد میتروخین« 
آورده، حجم و غلیظت داده هایی که 

میتروخین آنها را در اختیار بریتانیا 
قرار داده به حدی مهم و ارزشــمند 
بود که ضربه ســختی از جانب او بر 
پیکــره نیمه جــان باقی مانده های 
کا.گ.ب که امــروز »اف.اس.بی« 
خوانده می شــود، وارد آمد که یکی 
از آنها افشــای نام و نقــش »ملیتا 
نوروود« مهمترین جاســوِس زن 
کا.گ.ب بود که اصلیت بریتانیایی 
داشت و تمام اسناد فوق سری اتمی 
لندن را به مسکو منتقل می کرد و به 
خاطر وفاداری اش، موفق به دریافت 
 نشــان باالی ســرویس اطالعاتی 

روسیه شد. 
ناوالنی؛ بمب متحرک یا 

فرصتی برای غرب؟!
شاید ذکر ســابقة میتروخین و 
اقدامــات او هیچ ربطی بــه پرونده 
مسمومیت ناوالنی نداشته باشد، اما 

آنچه مهم است، این خواهد بود که 
هر دو، یک مخالف سرســخت برای 
مسکو به حساب می آیند و به همین 
دلیل کرملین آنهــا را تهدید علنی 

خود می داند. 
الکسی ناوالنی که امروز به عنوان 
رهبر منتقدان و مخالفــان پوتین 
و سیاســت های تیم او شــناخته 
می شود، از ســال ها پیش به عنوان 
هدایت کننده جریان اپوزیســیون 
روســیه در حال فعالیت اســت. او 
بارها و بارها بازداشــت شده و حتی 
منزلش مورد تفتیش قــرار گرفته 
است و میزان برخورد دولت روسیه 
با او هم بر اســاس بازه هــای زمانی 
و نارضایتی های داخلــی متفاوت 

بوده است. 
مبنای ایــن برخوردها را باید در 
داخل روســیه دنبال کرد. اساســاً 
روسیه و کشورهایی مانند بالروس، 
تاجیکســتان و غیره کــه به عنوان 
جمهوری های جدا شده از شوروی 
سابق مورد شناسایی قرار گرفته اند، 
یک جامعــه بســته دارنــد و این 
محدودیت  ها و کنترل های ســفت 
و سحت از رســانه گرفته تا احزاب 

اعمال می شود. 
باز نبودند فضای انتقاد و تحکم، 
یکی از دالیلی است که در سال های 
اخیر باعث شــده مخالفان دولتی 
افزایش پیدا کنــد و همین موضوع 
فضا را برای رشد کسی مانند ناوالنی 
مهیا کرده است. طبیعی است که با 
افزایش دامنــه مخالفاِن پوتین و به 
طور کلی ســاختار سیاسی روسیه، 
سرویس اطالعاتی روسیه هم به فکر 
دفع این تهدید می افتد و اینجاست 
که یکباره خبر مســمومیت رهبر 
منتقداِن مسکو روی خروجی قرار 

می گیرد. 
اینکه ناوالنی چگونه و توسط چه 
کسی بعد از نوشیدن چای، مسموم 
می شــود و حتی بر اســاس اسناد، 
هوشــیاری او به پایین ترین سطح 
می رسد، موضوعی است که به نظر 
دو جواب بیشــتر ندارد: 1-یا دولت 
روســیه ســفراش دهنده این ترور 
بوده ۲- یا مخالفان مسکو این ترور را 
طراحی کردند تا ناوالنی کشته شود 
و تقصیر آنرا با پوشش حقوق بشر به 
گردن کرملین بیندازند. فارغ از این 
دو سناریو مساله اصلی این است که 

او هم اکنون به آلمان منتقل شــده 
ولی مشخص نیســت که چگونه و 
با چه اجــازه ای به برلین رســیده 
است. اینکه هواپیمای دولت آلمان 
برای انتقال او در فرودگاه ســیبری 
فرود می آید، یک موضوع به شدت 
مشکوک است؛ چراکه اسنادی وجود 
دارد که نشان می دهد آنگال مرکل، 
صدراعظم فعالی این کشور در زمان 
جنگ سرد به اســتخدام کا.گ.ب 
درآمده است و برای مسکو در آلمان 

غربی مشغول کار بوده است! 
درست است که ناوالنی در برلین 
تحت مراقبت نیروهــای امنیتی و 
پلیس قرار گرفته اســت تا از جانش 
حفاظت شود، اما ســوال اصلی این 
اســت که آیا او در آلمان دســت به 
افشــارگری و اقدام علیــه کرملین 
می زند یا اینکه قرار اســت به عنوان 
یک پناهنده سیاسی -  اجتماعی به 
زندگی خود ادامه دهد؟ شکی وجود 
ندارد که کرملین در جریان انتقال 
ناوالنی به آلمان بــوده یا حداقل در 
این مورد به برلین چراغ سبز نشان 
داده است، اما موضوع این است که 
اتحادیه اروپا و بسیاری از نهادهای 
غربی ماننــد دیدبان حقوق بشــر 
تحقیقات در مورد مســمومیت او را 
از روسیه کلید زده اند و این موضوع 
دقیقاً همان چیزی است که ترامپ 
بــه آن عالقه دارد؛ چراکــه اگر این 
پرونده به تنش میان دو طرف تبدیل 
شــود، بدون تردید می تواند روسیه 
و اروپــا را بیش از پیــش از یکدیگر 
دور کند و شــکاف را افزایش دهد. 
حــال باید دید کــه آیــا ناوالنی به 
»میتروخین دوم« تبدیل می شود یا 
دست کم از مشی او اطاعت می کند 

یا خیر!

درخواست اتحادیه اروپا برای تحقیقات مستقل درباره مسمومیت منتقد پوتین 

ناوالنی در برلین؛ تکرار دوباره میتروخین؟! 
شکی وجود ندارد که 

کرملین در جریان انتقال 
ناوالنی به آلمان بوده یا 

حداقل در این مورد به برلین 
چراغ سبز نشان داده، اما 
مساله اینجاست که ادامه 
تنش بر سر تحقیقات در 

مورد مسمومیت او می تواند 
میان اروپا و مسکو فاصله 

بیندازد

با افزایش دامنه مخالفاِن 
پوتین و به طور کلی ساختار 

سیاسی روسیه، سرویس 
اطالعاتی روسیه هم به فکر 

دفع این تهدید می افتد و 
اینجاست که یکباره خبر 

مسمومیت رهبر منتقداِن 
مسکو روی خروجی 

خبرگزاری ها قرار می گیرد

لوکاشنکو به فرماندار منطقه گرودنو دستور داد تمامی کارخانه های شرکت کننده در اعتصاب کارگری را تعطیل کند. 
وی همچنین شرکت کنندگان در این اعتصاب ها را به اخراج تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از اعتراضات 
گسترده در بالروس اپوزیسیون این کشور خواستار اعتصاب سراسری در شــرکت ها و موسسات و کارخانجات دولتی از 
آغاز هفته کاری شده است. شورای هماهنگی اپوزیسیون در بیانیه ای اعالم کرد: ما به درخواست خود برای کناره گیری 
لوکاشنکو ادامه می دهیم. هر دقیقه ای که او در قدرت بماند اقتصاد ما خسارت بزرگتری 
خواهد دید. از سوی دیگر ماموران پلیس ویژه بالروس دو تن از نمایندگان اصلی جنبش 
دموکراسی در این کشور را بازداشــت کردند. ماموران پلیس ویژه بالروس که شهرت 
بدی در اعمال خشــونت و برخورد با مخالفان دارند، روز گذشته )سه شنبه( دو تن از 
سران برجسته اپوزیسیون این کشور را بازداشت و به زندانی در مینسک منتقل کردند. 

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق که به تازگی از واشنگتن بازگشته است، در حالی روز گذشته )سه شنبه( سفر 
منطقه ای خود را از اردن آغاز می کند که احتمال لغو سفر او به امارات در پی عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل 
وجود دارد. العربی الجدید گزارش داد که الکاظمی نمی خواهد با توجه به نارضایتی عراق از اقدام امارات در برقراری 
روابط دیپلماتیک با اسرائیل، با سفر به این کشور ایجاد ســوء تفاهم کند. الکاظمی روز گذشته )سه شنبه( به اردن 
رفت و از زمان تصدی منصب نخست وزیری، این نخستین سفر او به یک کشور 
عربی پس از سفر به ایران و آمریکا است. قرار است در اردن نشست سه جانبه اردن، 
مصر و عراق برگزار شــود و عالوه بر آن الکاظمی قرار است به عربستان سعودی 
سفر کند؛ در حالی که سفر اخیر او به ریاض به دلیل بیماری پادشاه سعودی به 

تعویق افتاد. 

احتمال لغو سفر الکاظمی به امارات به دلیل عادی سازی روابط با تل آویوبالروس اسیر موج جدید اعتصاب ، تهدید و دستگیری 

وزیر امور خارجه آلمان روز گذشته )سه شنبه( به آلمان 
و یونان سفر می کند تا در اقدامی به کاهش تنش های بین 
دو کشور که در پی مناقشات دریای مدیترانه شرقی بیشتر 
شده، بپردازد. آسوشــیتدپرس گزارش داد، سفر هایکو 
ماس، وزیر خارجه آلمان در حالــی صورت می گیرد که 
یونان رزمایش خود را با حضور نیروهای هوایی و دریایی در 
کرت، واقع در جنوب شرق مدیترانه و جزیره کاستلوریزو، 
واقع در جنوب یونان و درســت در نزدیک منطقه ای آغاز 
کرده که ترکیه کشتی اکتشافی اوروچ رئیس را با همراهی 
ناوهایش برای شناســایی ذخایر نفــت و گاز اعزام کرده 
اســت. یونان در واکنش به عملیات این کشتی اکتشافی 
نیروهای مســلح خود را در حالت آماده باش قرار داده و 
ناوهایش را برای رصد اوضاع به منطقه اعزام کرده است. 
وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش به یونان و ترکیه گفت: 

آنکارا و آتن متحدان ناتو هستند. آنها باید از طریق قوانین 
بین المللی و گفت وگوهای صادقانه این مناقشــه گازی و 
نفتی را در دریای مدیترانه شــرقی حل و فصل کنند. وی 
ادامه داد: تنش ها تنها بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا سایه 
نمی اندازد بلکه باعث افزایش تنش ها و درگیری ها در کل 

منطقه می شود.

منابع فلسطینی اعالم کردند ارتش رژیم صهیونیستی 
بامداد روز گذشته )سه شــنبه( بار دیگر نوار غزه را هدف 
حمالت هوایی و توپخانه ای قرار داد. همچنین در جریان 
انفجاری در غــزه ۴ تن از نیروهای مقاومت فلســطین به 
شهادت رسیده و چند تن دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش 
المیادین، جنگنده های اسرائیلی در حمالتشان دو موشک 
به شــرق رفح در جنوب نوار غزه شــلیک کردند. اسرائیل 
همچنین دو برج دیده بانی مقاومت را در شرق خان یونس 
و رفح هدف قرار داد که این حمله خســارات ســنگین در 
پی داشت. ارتش اســرائیل مدعی شــده این حمالت در 
پاسخ به ارسال بالن های آتش زا از غزه است. از سوی دیگر 
گردان های ســرایا القدس اعالم کرد ۴ عضو این گردان در 
جریان انفجار در محله الشجاعیه در شرق غزه به شهادت 
رسیدند. شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم اسامی شهدای این 

انفجار را إیاد جمال الجدی، معتز عامر المبیض، یعقوب منذر 
زیدیة و یحیی فرید المبیض اعالم کرد. همچنین گزارش 
شده چند فلسطینی دیگر هم در این انفجار مجروح شدند. 
این در حالیست که مایک پامپئو، اخیرا عازم سفر ناگهانی 
شش روزه به اسرائیل، بحرین، امارات و سودان شده و هنوز 

هم برنامه دقیق سفر او مشخص نیست.

سفر وزیر خارجه آلمان به ترکیه و یونان در بحبوحه تنش هاادامه حمالت هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به غزه 
خبرخبر


