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تحلیل روز

در پی ساختن " این آمریکا "
امیرعلی ابوالفتح "-برگرد به کشورت "؛ جمله
ای است که این روزها بعد از سال ها فراموشی  ،بار
دیگر در آمریکا بر سر زبان ها افتاده است  .این جمله
به شهروندان اقلیت های نــژادی یــادآوری می کند
که آمریکا جای آنان نیست و باید هرچه سریع تر به
کشورهایشان برگردند  .با این حال  ،در کشور مهاجر
پذیری همچون ایاالت متحده آمریکا که روی شانه
مهاجران ساخته شده است  ،چه کسی آمریکایی به
شمار می آید و چه کسی خارجی ؟ دونالد ترامپ به
عنوان چهره جدید ملی گرایی آمریکایی با انتشار
پیامیدرتوئیتر،آتش"برگردبهکشورت"رامجدددر
آمریکا روشن کرد  .وی در انتقاد از چهار زن دموکرات
ترقی خواه مجلس نمایندگان آمریکا نوشت  ...« :این
افراد اصالتا از کشورهایی هستند که حکومت های
آنهافاجعهکاملوتمامعیارندوبدترینوفاسدترین
و بی کفایت ترین دولت های جهان را دارند  ...چرا
این افراد (به کشور اصلی شان) باز نمی گردند تا به
حل مشکالت کشورهایی کمک کنند که کامال از
هم پاشیده و مملو از جرم و جنایت و کشور خودشان
است .به کشورشان بروند و بعد به ما نشان بدهند که
کارها چگونه انجام می شود» ...رسانه ها  ،الکساندرا
اوکازیو کورتس  ،ایلهان عمر  ،رشیده طالب و آنایا
پریسلی را مخاطبان این توئیت معرفی کردند  .با این
حال،ازاینچهارتن،اوکازیوکورتسمتولدنیویورک
 ،رشیده طالب متولد دیترویت و آنایا پریسلی متولد
سینسیناتی است  .به عبارت دیگر این سه تن متولد
خاک ایاالت متحده هستند و کشوراصلی آنان نیز
آمریکاست .فقط ایلهان عمر بیرون از خاک آمریکا
– در سومالی – به دنیا آمده و در دو سالگی به همراه
خانواده اش به آمریکا مهاجرت کرده است  .از این رو
،استداللترامپمبنیبر"برگردبهکشورت"حداقل
برای سه عضو جناح ترقی خواه حزب دموکرات در
مجلسنمایندگانصدقنمیکند.بااینحال،رفتار
وجهتگیریهایسیاسیترامپپیشازتصدیمقام
ریاستجمهوریوپسازآننشانمیدهدکهاصالت
وهویتافرادازجملهتبارنژادیآنانبرایویچندان
اهمیت ندارد  .به همین دلیل در کابینه ترامپ افراد
آفریقایی – آمریکایی  ،التین تبار و حتی آسیایی تبار
هم حضور دارند  .از دید ترامپ  ،این افراد صالحیت
ماندندرآمریکارادارندزیرابهشخصرئیسجمهورو
دستورکارمحافظهکارانهویوفادارهستند.بهعبارت
دیگر  ،مشکل ترامپ در درجه اول  ،تبار و نژاد افرادی
همچوناوکازیوکورتس،رشیدهطالبیاایلهانعمر
نیستبلکهرئیسجمهورآمریکااصوالتحملشنیدن
سخنان مخالف را ندارد  ،به ویژه اگر چنین سخنانی
از دهان افرادی با تبار خارجی یا رنگین پوست خارج
شود  .برای جریان هویت گرای آمریکایی که اکنون
ترامپآنرانمایندگیمیکند،عالوهبرشاخصهای
نژادی،وفاداریبه"آمریکایسفیدپوستاروپاییتبار
پروتستانمذهب"ازدرجهاهمیتفراوانیبرخوردار
است.ازنظراینگروه،هرفردیکهنمیخواهدیانمی
تواند به " این آمریکا "وفادار بماند  ،چمدان هایش را
ببنددوبهکشورشبرگردد،حتیاگرکشورش،همین
آمریکاباشد.بهعبارتدیگر،هویتگرایانآمریکایی
بهرهبریترامپبهموازاتپاکسازینژادیدرآمریکا
 ،در پی یکدست سازی سیاسی در این کشورهستند
بهگونهایکهفردیاگروهیجرئتنکندعلیهمحافظه
کاران ملی گرا زبان به اعتراض بگشاید  .در آمریکایی
که آنان در پی ساختن اش هستند  ،هر مخالف  ،به
سوسیالیست بــودن متهم می شــود ،هر رسانه ای
 ،جعلی خوانده می شود و هر منتقدی ،به تبعید از
کشورتهدیدمیشود.آمریکایملیگرایانافراطی،
فاشیسم 90سالپیشاروپاراتداعیمیکند  .

العهد:مواضعالحشدالشعبیدرعراقباهواپیمایاسرائیلیهدفگرفتهشد

عملیات"بزندررو" تلآویو؟

گویا رژیــم صهیونیستی گــام جدیدی برای
تنشآفرینیدرمنطقهبرداشتهاست.جزئیات
تــازه دربــاره حمله هوایی به مقرهای وابسته
به الحشد الشعبی در منطقه امرلی از توابع
استانصالحالدیننشانمیدهد اینمواضع
دوروزپــیــش هــدف سه حمله با سه کالهک
انفجاریچرخشیقرارگرفتهکهازنوعهاروپ
و ساخت اسرائیل بــوده و اســم انگلیسی آن
 LoiteringMunitionاست.ایننوعموشک

هدایت شونده  ،نه یک پهپاد اســت نه یک
موشک بالدار و سر کالهک انفجاری به وزن
 23کیلوگرم دارد که سر آن موقع برخورد به
هدف منفجر میشود .کالهکهای انفجاری
بهطوراتوماتیکعملمیکنندیاازطریقمرکز
فرماندهیوکنترلاززمینهدایتمیشوندکه
تابرد 1000کیلومترپروازمیکنندوطیشش
ساعتپیدرپیمیچرخند.رژیمصهیونیستی
تنها طرف در غرب آسیاست که این نوع سالح

را در اختیار دارد و در سایه آن منابع امنیتی سوریه،ایرانمهمترینتهدیداستوهمگرایی
مطلع به العهد فاش کردند که کالهکهای منافع و اهداف میان اسرائیل و داعش عجیب
چرخشیآنازطریقجنگندهاف 16اسرائیل نیست .پر واضح است مراد از داعش این جا
در جریان عملیات نفوذ هوایی به جنوب شرق افسران اطالعاتی و بقایای حزب بعث است
که بنا بر گزارشها و اسناد
الرطبه و مشخصا از فــراز
غیرقابلانکار،نقشویژهای
دو راهــی مسیر بینالمللی
در طراحی عملیات داعش و
بغداد-امانوبغداد-دمشق
چندی پیش"مرکز
توفیقاتنظامیآنداشتند.
شلیک شدند .چندی پیش
نــیــز"مــرکــزآگ ــاه ــیهــای آگاهی های اطالعاتی
در جــریــان ه ــدف گرفتن
و امور ضدتروریسم
پــادگــان شــهــدای الحشد
اطالعاتیوامورضدتروریسم
مئیر عــمــیــت"اســرائــیــل از مئیر عمیت"اسرائیل از الشعبی در روز جمعه یک
همگرایی اه ــداف ومنافع همگرایی اهداف ومنافع نفر به شهادت رسید و دو
نفر دیگر مجروح شدند.با
داعش با اسرائیل علیه ایران داعش با اسرائیل علیه
و متحدانش سخن گفته و ایران و متحدانش سخن این حال هنوز هیچ گروهی
مسئولیت این انفجار را به
پیشبینیکردهبودکهشیوه
گفته بود
طور رسمی بهعهده نگرفته
عملیاتی داعــش با ازدست
دادن آخرین پایگاههایش تغییر کرده و تل آویو است اما «علی الحسینی» سخنگوی سازمان
با روی آوردن به عملیات "بزن در رو" میتواند الحشدالشعبیدرمحورشمالتأکیدکردکه«بر
مقرهاودفاتروابستهبهایرانرادرعراقوسوریه خالفآنچهرسانههایمغرضمیگویند،هیچ
هــدف حمالت کــور قــراردهــد.ایــن گــزارش یک از نیروهای مستشاری یا سپاه پاسداران به
افزوده است :در دوران پساداعش در عراق و شهادتنرسیدهاند».

انصارا...استقبالریاض
از 500نظامیآمریکایی
رابهتمسخرگرفت

استقبالاز
آمریکابرایبقا!
حدود ۶هزارنفرازجلیقهزردهاطی 36هفتهگذشتهبازداشتشدهاند

ماکرون،پشت «مشتآهنین»

سی و شش هفته از نخستین تظاهرات
اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه که ۱۷
نوامبر سال گذشته آغاز شد ،می گذرد
و اکنون دولت فرانسه برخورد خشن را
در اولویت خود قرار داده است .پارلمان
فرانسه به تازگی الیحه «ضد خرابکاری»
دول ــت فرانسه را کــه بــا هــدف تشدید
برخورد با اقــدامــات مخرب معترضان
تدوین شده بود ،تصویب کردو از سوی
دیــگــر ،در حالی کــه  ۲۴فرانسوی در
جریان تظاهرات اعتراضی جنبش جلیقه
زردها بر اثر اعمال خشونت آمیز نیروهای
پلیس نابینا شــده انــد ،رئیس جمهور
فرانسه بار دیگر به دفاع از عملکرد این
نیروها پرداخت .ماکرون در پیام توئیتری
نوشت ":از عملکرد حرفه ای پلیسمان
در جریان تظاهرات ها تشکر می کنم".
ایــن پیام بــا واکــنــش شدید معترضان
فرانسوی مواجه شد .او پیشتر نیزدر ۱۸
آذر ماه یعنی در پایان هفته سوم اعتراض
ها در پیامی ،بار دیگر از عملکرد پلیس
ضد شورش در سرکوب معترضان دفاع
کرد .از آغاز جنبش جلیقه زردها تاکنون
بارها اخبار و تصاویر مختلفی از خشونت
پلیس علیه معترضان منتشر شده است؛
در این باره ،نشریه «ایندیپندنت» در تازه
ترین مطلب خود در خصوص اعتراض

جلیقه زردهـــا در فــرانــســه نــوشــت که
خشونتهای پلیس این کشور از کنترل
خارج شده است .خشونت های پلیس
تنها شامل معترضان به سیاست های
اقتصادی دولت نمی شود ،حتی در هفته
های اخیر و به دنبال پیروزی های تیم
فوتبال الجزایر ،طرفداران الجزایری این
تیم که عمده جمعیت مهاجران فرانسه را
تشکیل می دهند بارها از سوی نیروهای
پلیس مورد خشونت قرار گرفتند .در این
رویداد  ۲۸۲نفر دستگیر شدند .عالوه بر
گاز اشک آور ،یکی از سالح هایی که بارها
و در طول هفته های متوالی در تجمع ها و
تظاهرات جلیقه زردها از سوی نیروهای
پلیس علیه معترضان مورد استفاده قرار
گرفته "فلش بال" ( )LBDبوده است؛ بنا
به اعالم رسانه های فرانسه بر اثر استفاده
پلیس از فلش بال در تظاهرات ۱۰۰ ،نفر
به شدت زخمی و از میان آن ها  ۲۴نفر از
ناحیه یک یا دو چشم خود نابینا شده اند.
در جریان سی و شش هفته اعتراض در
شنبه های سیاه ،حدود شش هزار نفر
از معترضان طبق اعــام وزارت کشور
بازداشت شده اند .در این اعتراض ها
همچنین بیش از دو هزار نفر از معترضان
زخمی و نیز هزار نیروی پلیس مجروح
شده اند.

دولــت سعودی که از ابتدای جنگ یمن تاکنون ،ملک سلمان و بن سلمان ولیعهد این کشور است ،در
میلیاردها دالر فقط از آمریکا سالح و تجهیزات حالی که دست به قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار
نظامی خریده است ،در توافقی تازه با واشنگتن ،و منتقد این کشور زده و در یمن جنایتهای فراوان
با استقرار  500نظامی آمریکایی در عربستان علیه حقوق بشر مرتکب شده است ،اما تصمیم به
موافقت کرد«.محمد عبدالسالم» سخنگوی جنبش استقبال رسمی از نیروهای آمریکایی در عربستان
انصارا ...یمن در صفحه فیس بوک خود به این توافق برای نخستین بار از سال  ۲۰۰۳به مثابه سیلی
جدید ریــاض و واشنگتن دربــاره حضور نیروهای محکمی است تا سعود یها صــورت خود را برای
آمریکایی در عربستان واکنش نشان داد و نوشت :حفظ آبروی شان در زمینه توان نظامی در منطقه
سرخ کنند و این اقدام کام ً
ال عیان
«ریــاض در باتالق یمن گیر کرده
کــرد که ریــاض قــدرت نظامی و
اســت و نمی دانــد چگونه باید از
فناوریهای الزم بــرای دفــاع از
آن خــارج شود به همین دلیل از
اعـــزام  500نظامی آمریکایی ویدئوهای منتشر شده
خود در برابر تهدیدات و حمالت
به عربستان استقبال میکند و حضور شماری از نظامیان احتمالی ایــران را نــدارد به رغم
برای بقای خود به حمایت آمریکا آمریکایی در جبهههای این که قــراردادهــای میلیاردها
و انگلیس مــتــوســل م ـیشــود» .پشتیبانی در جنگ یمن دالری توسط بن سلمان در زمان
ترامپ امضا شده است.نیروهای
عبدالسالم افزود« :چقدر فاصله را به همراه ارتش سعودی
آمریکا در سال  ۲۰۰۳به دلیل
وجود دارد بین عربستان و کشور
نشان می دهد که در آن ها
محدودیتهای اعمال شــده از
مستقلی که به تنهایی و با صالبت
و اقــتــدار در بــرابــر قــدرتهــای سربازان آمریکایی اداره
سوی سعودیها در آن زمان که
سامانههای دفاعی
نتیجه خشم روزافزون شهروندان
استکباری جهان میایستد».
ریــاض روز شنبه موافقت خود را پاتریوت را در صحرای
عربستانی از حضور نیروهای
با اعــزام  500نظامی آمریکایی عربستان برای مقابله با آمریکایی در منطقه بود ،از پایگاه
و ارسال تجهیزات نظامی شامل حمالت نیروهای یمنی هــوایــی سلطان بــن عبدالعزیز
خــارج شدند.باوجود تکذیب و
چند فروند جنگنده و سامانه دفاع
برعهده دارند
اعــام نشدن حضور نیروهای
موشکی در راســتــای تقویت آن
چه که امنیت و ثبات منطقه مینامد ،اعالم کرده آمریکایی در عربستان ،اما تصاویر و ویدئوهای
بـــود.وزارت دفــاع آمریکا هم دیشب گفته بود که منتشر شده حضور شماری از نظامیان آمریکایی
مجوز اعزام نیرو و تجهیزات آمریکایی به عربستان در جبهههای پشتیبانی در جنگ یمن را به همراه
سعودی را پس از موافقت شاه سعودی صادر کرده ارتش سعودی نشان می دهد که در آن ها سربازان
است.همزمان العهد نیز نوشت:با این که تصمیم آمریکایی اداره سامانههای دفاعی پاتریوت را در
آمریکا حمایت نظامی و سیاسی از ریاض و تاکید بر صحرای عربستان برای مقابله با حمالت نیروهای
ایستادن در کنار سعودیها به ویژه حمایت ترامپ از یمنی برعهده دارند.

خبر آخر

اخبارضدونقیضازدرگذشت
رئیسجمهورترکمنستان
روز گذشته اخــبــار ضــد و نقیضی از مرگ
رئیس جمهور  62ساله ترکمنستان منتشر
شــد .ابــتــدا اسپوتنیک و چند رســانــه دیگر
اعـــام کــردنــد قربانقلی بـــردی محمداف،
رئیس جمهور ترکمنستان درگذشته اشت.
اما پس از گذشت چند ساعت آکی پرس ،به
نقل از «شادوری مروف» سفیر ترکمنستان در
قرقیزستان ،اخبار رسانهها مبنی بر درگذشت

رئیس جمهور این کشور را تکذیب کرد .پیش از
آناصالنروبایف،مدیرمرکزنظارتبرمشکالت
اوراسیابااشارهبهیکمنبعمحلیخبردرگذشت
رئیسجمهورترکمنستانرااعالمکرد.ویگفت
کهازتجارترکمنستاندربارهاینموضوعمطلع
شده است و به گفته آن ها ،افرادی که در بخش
ویژهکارمیکنندگفتهاندکهایناتفاقزمانیرخ
داد که رئیس جمهور در تعطیالت بود .یادآوری
میشودکهقربانقلیبردیمحمدافدرروز15
ژوئیه ( 24تیر) به تعطیالت رفت .با این حال تا
لحظهتنظیمگزارشتصویریمبنیبرزندهبودن
وصحتقربانقلیمنتشرنشدهاست.

3
چهره روز

تجلیلمرکلازافسرانضدهیتلر
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در مراسمی به
مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تالش برای
ترور آدولف هیتلر شرکت و به افسرانی که در این
سوءقصدناکامحضورداشتند،ادایاحترامکرد.
گروهیازافسرانارتشآلمانبهرهبریسرهنگ
«کالوسشنکگراففوناشتاوفنبرگ»تالش
کردند آدولــف هیتلر را در سال  ۱۹۴۴به قتل
برسانند تا با پایین کشیدن حزب نازی از قدرت
بامتفقینصلحکنند.مرکلدرمراسمیادبوداین
افسران گفت« :آن ها با پیروی از وجدان شان،
ثابتکردندکهوطندوستانواقعیهستند.آنها
ازمامیخواهندکههوشیارباشیموبانژادپرستی
و ناسیونالیسم در تمام اشکالش مقابله کنیم».
نقشه کشتن هیتلر بر اســاس طرحی اجــرا شد
که با عنوان «عملیات والکوره» شناخته می شود
و طبق آن فون اشتاوفنبرگ با حمل کیفی که
بمبی در آن جا سازی شده بود ،در جلسه ای که
هیتلر و چندین مقام حزب نازی حضور داشتند،
شرکتکرد.اینجلسهدرتاریخ ۲۰ژوئیه۱۹۴۴
برگزارشد.برنامهطوریطراحیشدهبودکهفون
اشتاوفنبرگ کیف حامل بمب را در نزدیکی
هیتلر قرار دهد و بعد با عذرخواهی از حاضران
به دست شویی برود و آن جا دستگاهی را روشن
کند که باعث انفجار بمب شود .در آن روز بمب
منفجر شد و چهار افسر نازی را کشت اما هیتلر
تنهاجراحاتسطحیبرداشتوازاینسوءقصد
جانسالمبهدر برد.فوناشتاوفنبرگویارانش
در عرض چند ساعت پس از انفجار اعدام شدند
و حدود پنج هزار نفر در جریان تصفیه نیروهای
ارتش توسط هیتلر جان شان را از دست دادند.
یک سال بعد از این واقعه آدولف هیتلر در حالی
کهتانکهایمتفقینبهبرلیننزدیکمیشدند،
خودکشیکرد.

نمای روز

تظاهراتمخالفانپوتیندرمسکو
شهر مسکو ،پایتخت روسیه ،صحنه تظاهرات بیش
از  ۲۰هزار تظاهرکننده در اعتراض به رد صالحیت
دهها تن از نامزدهای مخالفان در انتخابات پارلمان
محلی مسکو بــود .در تظاهراتی کــه چهرههای
برجستهای از اپوزیسیون روسیه همچون الکسی
ناوالنینیزحضورداشتند،شرکتکنندگانمخالفت
خــود را با رد صالحیت نامزدهای اپوزیسیون در
انتخاباتمقرردرماهسپتامبراعالمکردند.کمیسیون
انتخاباتی مسکو روز چهارشنبه  ۵۷نفر را که شامل
تقریبا تمامی نامزدهای اپوزیسیون میشوند ،رد
صالحیتکرد.کمیسیونمیگوید،اینافرادبهدلیل
نواقصرسمیازنامزدیدرانتخاباتمحرومشدهاند.

قاب بین الملل

واکنش یک کلیسای بابتیست در آمریکا به توئیت
هــای دونالد ترامپ درب ــاره 4نماینده زن کنگره
":آمریکا:یا(بهکشورت)عشقبورزیاآنراترککن".

