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تحلیل روز

تصویری که گفته میشود «پاتریک کروشس» عامل تیراندازی مرگبار روز گذشته در ایالت تگزاس آمریکا پیشتر در حمایت از ترامپ
در صفحات خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود.
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عربستاندرمقابلگزینههای
سخت

توئیت روز

▪مهاجمی حــامــی حــمــات تروریستی
نیوزیلند

قربانیاننژادپرستیترامپ

تیراندازیدرشهرمهاجرنشینالپاسوکه 20کشتهو 26زخمیبهجاگذاشت،
دوبارهانگشتاتهامرابهسویسخناننفرتپراکنرئیسجمهورآمریکاومقابله
باالبیبزرگاسلحهبرد
نبی شریفی -پاتریک کروشس  21ساله،
سفید پوستی نژاد پرست اهل ایالت مرزی
تگزاس بود که گوش اش پر از سخنان نفرت
انگیز و مهاجر ستیزانه دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا بــود .رئیس جمهوری که نه
تنها علیه مکزیکی هــا ،مسلمانان و التین
تبارها سخن مــی گــویــد ،بلکه حتی علیه
نمایندگان مهاجر تبار کنگره نیز توئیت های
نژادپرستانه منتشر می کند؛ سخنانی الهام
بخش بــرای پاتریک کروشس که دســت به
کشتار شهروندان مهاجر عمدتا مکزیکی زده
است .او ساعت  ۱۱صبح روز شنبه (به وقت
محلی) در حالی که گوشی صداگیر را روی
سر گذاشته بود و اسلحه  AK-47در دست
داشت ،وارد فروشگاه زنجیره ای «وال مارت»
شهر «ال پاسو» شد .او بالفاصله و همزمان با
ورود به فروشگاه ،خانواده هایی را که برای
خرید آخر هفته به آن جا رفته بودند هدف
قرار داد .به گفته جورج ابوت ،فرماندار شهر
الپاسو در ایالت تگزاس ،در این حمله
 ۲۰نفر کشته و حدود  ۲۶تن زخمی
شدند که دو تن از آن ها کودک بودند.
شهر ا لپاسو ،در نزدیکی مرز آمریکا
با مکزیک واقــع شده و  ۶۸۰هــزار نفر
جمعیت دارد .بیش از  ۶۰درصد جمعیت
این شهر را شهروندان مکزیکیتبار تشکیل
میدهند .الپاسو ،طی پنج سال گذشته ،به

طور متوسط هر سال ،شاهد  ۱۸حادثه مرگبار
بوده است .اما هنوز این آمار بسیار کمتر از
حوادث مشابه در دیگر شهرهای آمریکاست
و باعث شده ال پاسو امن ترین شهر در جنوب
آمریکا باشد.
پس از این واقعه ،دونالد ترامپ در توئیتی
نوشت« :تیراندازی دهشتناکی در ال پاسو
در تگزاس روی داده اســت .گــزارش های
بسیار بد از کشته شدن افراد زیادی خبر می
دهند .در حال همکاری با مقامات ایالتی و
محلی و نیز نیروهای پلیس هستیم ».بر اساس
گزارشهای منتشر شده از این حمله ،شدت
تیراندازی به حدی بوده که در ابتدا نیروهای
پلیس به دنبال بیش از یک مهاجم بود هاند.
«بــتــو اورورک» ،نــامــزد دمــوکــرات
انتخابات ریاست جمهوری  2020که
خود پیشتر شهردار الپاسو بوده
می گوید« :در سه سال گذشته
دوره ریــاس ـتجــمــهــوری
ت ــرام ــپ ش ــاه ــد اف ــزای ــش
جــنــایــت نـــاشـــی از تنفر
بــودیــم .در دوره دولــتــی که
رئیسجمهورش ،مکزیکیها را
تجاوزگران و مجرمان مینامد».

شاهکلیدپروندهمرگآمانودردستکیست؟

سکوت مرموز دیپلمات فنالندی!
مرگ یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی
انــرژی اتمی همچنان منجر به بهت و حیرت
نــزدیــکــان وی شــده اس ــت .اگــرچــه مقامات
آمریکایی و صهیونیستی سعی دارند این مرگ
را کامال طبیعی جلوه دهند ،اما بــروز عالیم
ناگهانی بیماری در آمانو و متعاقبا مرگ وی،
آن هم همزمان با نارضایتی مشترک واشنگتن
و تل آویــو از حضور وی در آژانــس ،نمی تواند
موضوعیطبیعیقلمدادشود!حدودیکسال
قبلازمرگآمانو،اتفاقیرخدادکهنمیتواندبا
مرگویوبهعبارتبهتر،تصمیم دستگاههای
اطالعاتیآمریکاورژیمصهیونیستیدرخصوص
حذف مدیر کل آژانس بی ارتباط باشد .صورت
مسئله از این قرار است که در اواخر اردیبهشت
سالگذشتهودر بحبوحهمنازعاتبینالمللی
بر سر خروج یک جانبه ایــاالت متحده آمریکا
از توافق هستهای با ایــران ،شاهد انتشار خبر
استعفایناگهانیمسئولپروندههایبازرسی
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی بودیم".ترو
واریورانتا" که یک دیپلمات فنالندی محسوب
میشود ،معاون سابق دبیرکل آژانس و رئیس
اداره پادمانهای بین المللی آژانس (که کار
بــازرســی از پــروژههــای هستهای را بهعهده
دارد) بــوده اســت .اعــام استعفای واریورانتا
درست در شرایطی صورت گرفت که بسیاری
از رسانههای جهانی  ،بهواسطه موج خبری و

رسانهای ناشی از خروج دولت ترامپ از برجام،
روی آن تمرکز چندانی نکردند .از سوی دیگر،
استعفایدیپلماتفنالندی،همزمانبااعمال
فشارهای مخفی و آشکار رژیم صهیونیستی
بر آژانــس در خصوص طرح مطالعات ادعایی
جدیدبودهاست.بهگزارشنورنیوزدرآنزمان،
آمانو و دیگر مقامات ارشــد آژانــس ،در عرض
کمتراز ۲۴ساعتباایناستعفاموافقتکردند
و اجــازه رسانه ای شدن دالیــل آن را ندادند.
ترو واریورانتا از زمان استعفای خود تا کنون،
سخنی در خصوص دالیــل این موضوع بیان
نکرده است! البته او نگران است که بیان پشت
پرده های این استعفا به بهای حذف فیزیکی
وی توسط رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده
آمریکا تمام شود.هم اکنون ،شاه کلید پرونده
مرگ آمانو  ،در دست این دیپلمات فنالندی
است .واریورانتا یکی از مقامات باسابقه آژانس
بین المللی انــرژی اتمی بوده و از اواخــر سال
 ۲۰۱۳میالدی در این مجموعه حضور داشته
است .این دیپلمات فنالندی ،قب ً
ال رئیس اداره
ایمنی هستهای کشورش نیز بوده است .در هر
حال ،مشخص نیست که در آینده ای نزدیک،
واریورانتاسکوتخودرابشکندیاخیراماآنچه
مسجل است ،وی چیزهای زیادی از پشت پرده
تهدیدات البی های آمریکا و رژیم صهیونیستی
علیهآمانومیداند.

مشاورپیشین ابوظبی:جنگدریمنبرای
اماراتتمام شد
«صادق خان فینگیلی»!

دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکایکتوئیت
متعلق به کیتی هاپکینز ،یک فعال راست
افراطی را که در آن به صادق خان به سبب
افزایش جنایات با چاقو در شهر لندن حمله
کرده بود ،بازنشر کرد.هاپکینز در این توئیت
که چند روز پیش منتشر کــرده بود نوشت:
شهردار «فینگیلی شهر لندنستان» هرگز تا
بدین حد محبوبیت اش را از دست نداده بود.
او اکنون نرخ محبوبیت منفی دارد چون شهر
ماشهرچاقوکشهاشدهاست.

مشاورپیشینولیعهدابوظبیدرتوئیترخودادعا
کرده که جنگ در یمن برای امارات تمام شده و
فقط اعالم رسمی آن مانده است« .عبدالخالق
عــبــدا »...در توئیتی نوشت« :جنگ در یمن
برای امارات تمام شده و همین مانده که به طور
رسمی اعــام شــود .امــارات از حاال همه ثقل
سیاسی و دیپلماتیک خود را در حل [بحران]
و تحقق صلح بــرای ملت یمن به کــار خواهد
گرفت».امارات پیشتر در هشتم ژوئیه 2019
(هفدهم تیرماه) از تصمیم خود برای خروج از
یمنخبردادواعالمکردکهراهبردشرااز«اول
نیروی نظامی» ،به «اول صلح» تغییر میدهد.
دراین میان ،خبرگزاری «آناتولی» فاش کرد
که هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی هنگام
نقض حریم هوایی ایــران ،به تغییر محاسبات

امارات و اصالح رویکردهای سیاست خارجی
اینکشورمنجرشد.بهگفتهاینمنابع،روز۲۰
ژوئن ( ۳۰خرداد) پس از آن که اعالم شد ایران
یک هواپیمای [بــدون سرنشین] آمریکایی
را ساقط کــرده اســت ،شاهزادههای امــارات
نشستیسریبرگزارکردندومحمدبنراشدآل
مکتوم،نایبرئیساماراتوحاکمدبیباانتقاد
ازسیاستهایمحمدبنزایدولیعهدابوظبیبر
لزومبازنگریدرسیاستخارجیاماراتتأکید
کرده و پس از این جلسه بن زاید به این تغییر،
متقاعد شده است .روز گذشته« ،رأی الیوم»
در گزارشی نوشت :رهبران امــارات ،چه در
سطحنظامیوچهسیاسی،بهایناعتقادمحکم
رسیدهاند که از جنگ در یمن که وارد پنجمین
سالخودشدهپیروزخارجنخواهندشد.

بر اساس گزارش پلیس ،فرد مهاجم پیش از
این در بیانیهای که در اینترنت منتشر کرده،
انگیزه خود را از این حمله «پاسخی به اشغال
آمریکا از سوی مهاجمان التین تبار» اعالم
کرده است .به گزارش رسانههای آمریکایی
انتشار این بیانیه ،مشابه مانیفست فرد مسلح
استرالیایی عامل قتل عام «کرایست چرچ»
نیوزیلند بوده است .در تیراندازی ماه مارس
در شهر کرایست چــرچ کــه توسط یــک فرد
«سفیدبرتر پندار» رخ داد ،دو مسجد هدف
قرار گرفت و  ۵۰کشته و ده ها زخمی به جا
گذاشت.
▪ 10کشته در تیراندازی دیتون

 ۱۲ساعت بعد از تیراندازی در ال پاسو ،دومین
حادثه پیاپی تیراندازی این بار در شهر دیتون،
واقع در شرق ایالت اوهایو به وقوع پیوست .به
گفتهپلیس،درجریانتیراندازیدرشهردیتون
دستکم  ۱۰نفر ،از جمله ضــارب کشته و ۱۶
تن زخمی شدهاند .با این حال بر خالف حمله
نمشخصنشده
تگزاسانگیزهحملهشهردیتو 
است.حادثهدرمنطقهاورگانشهردیتوناتفاق
افتاده که پر از بار ،رستوران و کافه است .پلیس
میگوید ،تیراندازی در خارج از این اماکن رخ
داده و تیرانداز از یک «ســاح بلند» استفاده
کردهاست.
▪واکنش دموکرات ها به قوانین سالح و
سخنان ترامپ

تیراندازی های مرگبار در آمریکا در حالی ادامه
دارد که به گسترش نفرت نژادی در این کشور
بیشتر از قبل از سوی مقامات و دولتمردان
واشنگتن دامــن زده می شود و مــردم عادی
این کشور با توجه به قانون حمل آزادانه سالح
در این کشور قربانی اصلی این سیاست ها
هستند .با این حال« ،کن پکستون» ،دادستان
کل ایالت تگزاس گفته است که از نظر او اصالح
قوانین مالکیت اسلحه کمکی به پیشگیری از
این واقعه نمیکرده است .به گفته وی ،وقتی

تصویریکهدوربینهایمداربستهازمهاجمالپاسوضبطکردهاند

عربستان سعودی در شش دهه اخیر سیاست
خارجی و نظام اقتصادی خود را بر محور تبعیت
از آمریکا و دالر آمریکا قرار داده است .پیمان این
دو کشور برای حفظ امنیت حاکمیت سعودی
توسط آمریکا و تامین نفت ایاالت متحده اساس
چنین شرایطی بوده است .آمریکای نیازمند به
نفت نیز در چند دهه اخیر همیشه برای ثبات
حاکمیت در سعودی تالش کرده است تا بازار
داخلی خود را به وسیله جریان نفت کنترل کند.
اما حاال و پس از رشد تولید نفت شل در آمریکا
و تبدیل شدن این کشور به بــزرگ ترین تولید
کننده نفت ،نیاز آمریکاییها به نفت خلیج فارس،
به کمترین میزان در شش دهــه اخیر رسیده
است .موضوعی که زمزمه های خروج آمریکا از
منطقه را در پی داشته است .این موضوع صرفا
به دولــت ترامپ مربوط نیست و اوباما نیز در
چند سال آخر ریاست جمهوری به دنبال همین
راهبرد بود .چنین تغییری برای سعودی سخت
و طاقتفرساست .زیرا امنیت این کشور ،اقتدار
آن در بین دولت های عربی ،وضعیت اقتصادی
و تقابل ژئوپولیتیک آن با ایران ،براساس تکیه
بر آمریکا طراحی و تعریف شده است.این تغیی ِر
تکیه گاه در شرایطی سخت برای دولت سعودی
رخ میدهد .درحالی که شرایط داخلی به خاطر
برهم زدن سنت پادشاهی و ولیعهد کردن بن
سلمان به شدت در التهاب است ،سعودی درگیر
شرایط وخیم و بحرانی در خارج نیز است .جنگ
یمن که قرار بود چند هفتهای تمام شود به سال
پنجم رسیده و حاال پابرهنههای یمنی موشک
 1800کیلومتری دارند .موشکی که میتواند
به قلب اقتصاد نفتی سعودی در سواحل خلیج
فارس برسد .در عرصه سیاسی درگیر شدن با
ایران و ترکیه موجب تحلیل بنیه سیاسی سعودی
شــده اســت .بحران قطر نیز به یک نقطه فوق
تاریک برای سعودی تبدیل شده و اقتدار عربی
این کشور را از بین برده است .در آخرین مورد نیز
امارات شروع به فرستادن سیگنالهایی برای
حل بحران سیاسی با ایران کرده است .این ها
آبرویی عربی بن
در کنار مسئله فلسطین و بی
ِ
سلمان و کشته شدن خاشقچی یک فهرست بلند
باال را از بدبختی های سلمان و فرزندش به وجود
آورده است .این فهرست در کنار عقب نشینی
آمریکا از منطقه و تغییر موازنه های اقتصادی-
نفتی سعودی ،حاکمان عربستان را در مقابل
تصمیمی دشوار قرار داده است .آمار صادرات
نفت نشان دهنده کاهش میزان واردات آمریکا
و افزایش میزان واردات چین از عربستان است
و این یعنی اقتصاد سعودی بیشازپیش به شرق
وابسته می شود .به نظر می رسد دولت سعودی
مجبور است پایه های مستحکم خود در آمریکا
را از زمین بیرون بکشد و در چین ،روسیه و هند
به زمین بکوبد .اتفاقی که در سفر چند ماه پیش
بن سلمان به هند و سرمایه گذاری های گسترده
در صنعت پتروشیمی این کشور دیده می شود.
برایند این تغییرات می تواند به نفع ایران باشد.
عامل سیاست های آمریکا در
زیرا اصلی ترین
ِ
منطقه منافع کمتری در تبعیت از آمریکا خواهد
داشــت .امــا نباید از ایــن تغییرات بیش از حد
انتظار داشت ،چراکه سعودی خود دارای یک
ایدئولوژی ضداسالم سیاسی است .اما اگر قرار
بر این تغییر باشد قطعا در زمین یمن ،بحران
قطر ،درگیری با ایران و مسئله فلسطین خود را
نمایان می سازد .باید امیدوار بود که پس از پنج
سال بی عقلی محض توسط حاکمان سعودی و
ایجاد فهرستی از فجایع در این مدت کوتاه ،کمی
عقالنیت به سراغ این افراد بیاید.

احتمالی که بعد تکذیب شد .رئیس پلیس ال
پاسو این تیراندازی را در زمره جنایات ناشی از
«تنفر» قرار داده است .پلیس گفته این مهاجم
 21ساله را بدون این که ماموران پلیس به
سویش شلیک کنند ،بازداشت کرده است.

آدم مسلح «دیوانهای» تصمیم به چنین کاری
میگیرد هیچ نیروی پلیسی جلودار او نخواهد
بــود .از نظر این مقام قضایی بهترین راه این
است که افــراد «آمــاده دفــاع از خــود» باشند.
در سخنان دادستان حمایت از البی بزرگ و
ثروتمند اسلحه موج می زند .کاماال هریس،
نامزد دموکرات در توئیتی نوشت :ترامپ باید
«شجاعت آن را داشته باشد تا در زمینه مقابله با
خشونت ناشی از استفاده از سالح اقدام کند».
برنی سندرز ،نامزد مستقل انتخابات ریاست
جمهوری 2020نیز گفت که آمریکایی ها باید
مخالفتخودرابا«فرهنگروبهرشدوخطرناک
تعصبات که ترامپ و متحدانش در ترویج آن
نقش داشته اند» ابراز کنند .اما موج انتقادها
فراتر از ایــن بــود« .پیت بوتجیج» کاندیدای
دموکرات ریاست جمهوری و شهردار «ساوث
بند» ایالت «ایندیانا» ضمن اعــام انزجار از
«ملی گرایی سفید» ،گفت« :آمریکا در معرض
حمله تروریستهای ملی گرای سفیدپوست
قرار دارد » .او افزود« :ملی گرایی سفید ،شری
که به مردم برای ارتکاب قتل الهام میدهد در
باالترین سطوح دولت آمریکا مورد تایید است.
این موضوع باید پایان یابد[ ]...رئیس جمهور
آمریکا از ملی گرایی سفید حمایت میکند
 ...ترامپ و همه مقامات مسئول این فاجعه
هستند».ایمیکلوبوچار،دیگرنامزددموکرات
ریاستجمهوریازایالت«مینهسوتا»نیزترامپ
را عامل تشدید کننده نفرت در کشور خواند و
گفت« :به رغم این که افرادی که تیراندازیها
راانجاممیدهند،مسئولاینجنایاتهستند،
بایدترامپرابهدلیللفاظیهایتشدیدکننده
نفرت ،در این قتل عامها مسئول دانست».

3
چهره روز

غلبه«اسما»برسرطان
همسر بشار اســد رئیس جمهور سوریه
گفت :بیماری سرطان سینه او پس از یک
ســال شیمی درمانی به طور کامل بهبود
یافته است«.اسما اسد»زنی بود که با وجود
تابعیت انگلیسی هفت سال سخت کنار
بشار در سوریه ماند .مجله French Elle
در گذشته او را به عنوان یکی از شیک پوش
ترین زنان سیاستمدار جهان ،حتی باالتر
از کارال برونی ،همسر سارکوزی و میشل
اوباماانتخاب کــرد.درتــصــویــر بــاال ظاهر
متفاوت اورا پس از شکست دادن سرطان
می بینید.

نمای روز

رشیده طلیب زن فلسطینیتبار مسلمان
برای عضویت در کنگره آمریکا با لباس سنتی
فلسطینی که به تن داشت به قرآن سوگند
یادکرد.طلیب نماینده ایالت میشیگان
وخواستار تحریم جهانی سعودی است.
برای زنان فلسطینی فعال در عرصه های
سیاسی و اجتماعی هم اکنون توجه به سنت
های فلسطین از جمله لباس سنتی جنبه ای
هویتی یافته است.

