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مختصات«انتفاضهسوم»

علیرضاتقوینیا-پیشترگفتهشدکهتصمیماخیر
دولت رژیم صهیونیستی برای ضمیمه کردن بخش
های دیگری از کرانه غربی رود اردن به اسرائیل به
معنای مسدود سازی تمام راه ها برای دولت ابومازن
است و به احتمال زیاد انتفاضه سوم را رقم خواهد
زداما این انتفاضه احتمالی البته با موارد قبل چند
تفاوت عمده دارد  -۱ :مــروان برغوثی های جدید
به منصه ظهور می رسند که موجب کمک نیروهای
نظامی فتح به حماس و جهاد خواهد شــد۲۷ -۲.
سال مذاکره با دولت اسرائیل برای حامیان تشکیل
دو دولت فلسطینی  -یهودی در کشورهای عربی و
اسالمی رسما بی نتیجه اعالم خواهد شد و موضع
ایران و گروه های مقاومت که موضع فلسطین از نهر
تابحردارندتقویتمیشود-۳.اختالفاتداخلیدر
ملتفلسطینحداقلدرظاهربهشدتکاهشخواهد
یافتواذهانآنانرویدشمنخارجیمتمرکزخواهد
شدوداوطلبانبیشتریبهگروههایمقاومتخواهند
پیوست -۴.با توجه به حضور گسترده شهروندان
یهودی در شهرک های کرانه غربی  ،دسترسی گروه
هایمقاومتبهاشغالگرانبرایعملیاتبسیاربیشتر
ازگذشتهاستبااینتفاوتکهدیگرپلیس تشکیالت
خودگردان مانع آن ها نخواهد شد و بالعکس به آنان
کمک خواهد کــرد -۵.تجربیات مقاومت از سالح
های سبک  ،عملیات شهادت طلبانه و سنگ در سال
 ۲۰۰۰به راکت های پیشرفته و سالح های مرگبار
رسیده است و با وحــدت حماس  ،جهاد و االقصی
روزهایسختیدرانتظاراسرائیلخواهدبود-۶.این
باردولتاردنهمراهیجزحمایتازانتفاضهندارد،
زیرا با اقدام اخیر نتانیاهو که حمایت ترامپ را پشت
سر خود می بیند موجودیت اردن هاشمی به عنوان
یککشورمصنوعیبهخطرجدیخواهدافتادچراکه
قراراستطبقاینتصمیمدرنهایتعمدهفلسطینیان
ساکن کرانه غربی اخراج شوند و در دسترس ترین
کشوربرایآوارگانجدیدطیسالیانآینده پادشاهی
اردناست-۷.اسرائیلدربدترینشرایطخودازآغاز
حیاتش به سر می برد و از مرزهای جنوبی تا شمالی و
شمالشرقیواکنونشرقنیزتهدیدمستقیمدرباره
آنوجوددارد.ایندرحالیاستکهآمریکاخوددرگیر
کرونا  ،اعتراضات داخلی و انتخابات آبان است و
احتماال تمرکز و توان الزم برای دخالت مستقیم در
صورت بروز اتفاق برای اسرائیل را نخواهد داشت
خاصه این که دنیا آبستن گذار از یک جانبه گرایی
آمریکابهچندجانبهگراییاستوایاالتمتحدهدیگر
توان تاثیر گذاری در معادالت مانند گذشته را ندارد.
تصمیم ذکر شده تا حدی خطرناک است که اولمرت
نخست وزیر سابق اسرائیل آن را تالش نتانیاهو برای
فراراززندانبهقیمتنابودیاسرائیلبرشمرد.

بایدنرسمانامزددموکراتهادرانتخاباتریاستجمهوریآمریکاشد

رستاخیز«جو»؟

جو بایدن ،معاون پیشین باراک اوباما که همواره
با کلیدواژه «خــواب آلــود» از سوی ترامپ مورد
توهین قرار می گرفت ،باکسب  ۱۹۹۱نماینده
نیابتی (دلگیت) نامزد رسمی حزب دموکرات
بــرای رقابت با رئیس جمهور فعلی شد .او در
بیانیهای به این مناسبت اعالم کرد« :افتخاری
بودکهدرکناربااستعدادتریننامزدهاییکهحزب
دموکرات تا کنون داشته رقابت کنم و مفتخرم
که بگویم اکنون با یک حزب متحد در انتخابات
سراسری شرکت میکنیم ».بایدن عمال در پی
کنارهگیری برنی سندرز در فروردین از گردونه
رقابتهای درونحــزبــی ،نامزد ایــن حــزب در

انتخابات ریاستجمهوری شناخته میشد .با
این حال رایگیریهای ایالتی ادامــه داشت.
رایگیریهایدرونیدرهفتایالتوواشنگتن
دی.سیدرنهایت« ۱۹۹۱دلگیت»الزمرابرای
معاون پیشین رئیسجمهوری آمریکا فراهم
کرد .جو بایدن متولد نوامبر  ۱۹۴۲است .او از
سیاستمدارانکهنهکارحزبدموکراتاست.از
سال  ۱۹۷۳تا سال  ۲۰۰۹سناتور ایالت دالور
در سنای آمریکا بود .او از سال ۲۰۰۹تا۲۰۱۷
نیزچهلوهفتمینمعاونرئیسجمهوریایاالت
متحده بود .او پیشتر در رقابتهای درونی حزب
دموکرات برای انتخابات ریاستجمهوری در

لهای  ۱۹۸۸و  ۲۰۰۸شرکت کرده بود که
سا 
در اولی در نهایت مایکل دوکاکیس و در دومی
باراکاوبامابهعنواننامزدحزبانتخابشدند.
دوکاکیس در رقابت از جرج بوش پدر شکست
خورد و باراک اوباما در رقابت با جان مککین
پیروز شد .اگر جو بایدن تا کنون تنها درصدی
از شانس برای پیروزی داشــت ،اکنون شرایط
برایاو ایدهآلشدهاست؛بحرانناشیازشیوع
ویــروس کرونا و شمار باالی مبتالیان و تلفات،
انتقادبهضعفعملکرددولترابرانگیختهاست.
اقتصاد در سرازیری قرار گرفته و از سوی دیگر
اعتراضهایخشونتبارپسازمرگجورجفلوید
در واکنش به تبعیض نژادی قصد خاموش شدن
ندارد.حاالترامپبزرگتریناستداللخودبرای
انتخابمجددراازدستدادهاست.دونالدترامپ
وجوبایدنهرکدامموضعکامالمتفاوتیدرباره
اعتراضهایاخیراتخاذکردهاند.بایدندربیانیه
خودبرایننکتهتأکیدکردهوگفتهاست«:اکنون
زماندشواریدرتاریخآمریکاستوسیاستهای
عصبی و تفرقهانداز ترامپ جواب نمیدهد» .او
ی رهبری بلند شده
افزوده« :فریاد این کشور برا 
است،رهبریکهبتواندماراگردهمبیاوردومتحد
کند ...اکنون رئیسجمهوری میخواهیم که
برایشمهمباشدمارایاریکندتاشفاپیداکنیم».
حاالدراینشرایطمعاوننخستینرئیسجمهور
سیاه پوست آمریکا که از حمایت سناتور برنی
سندرز ،رقیب سابق دموکرات خود برخوردار
است ،از فرصت استفاده کرده و علم مبارزه با
خشونتعلیهسیاسترابردوشگذاشتهتاآرای
شان را به دست آورد .در کنار آن ،سندرز که از

حمایتکارگران،زنان،جوانانورنگینپوستان
برخوردار است پشت او ایستاده است  .اوضاع
چندانبهنفعترامپپیشنمیرود؛نشریههیل،
گزارشدادهاستکهترامپدرپیپیشیگرفتن
جو بایدن ،رقیب دموکرات خود در انتخابات
پاییزدرنظرسنجیها،باگروهیازمقاماتارشد
ستاد انتخاباتی خود دیدار کرده است .در چند
نظرسنجیدرایالتهایکلیدی،مشخصشده
که مردم اقبال بیشتری به بایدن نشان دادهاند و
همین ،زنگ خطر را برای ترامپ به صدا درآورده
است.درنظرسنجیفاکسدرآریزونا،بایدن46
به 42درصد از ترامپ پیش است .در اوهایو هم
43درصــد شرکتکنندگان گفتهاند به ترامپ
رأی خواهند داد؛ درحالیکه بایدن ،انتخاب
45درصد شرکتکنندگان در انتخابات بوده
است.درویسکانسنهمبایدن 49به40درصد
پیش است .درنظرسنجی دانشگاه کینیپاک
در تگزاس هم بایدن (44درصد) با یکدرصد
اختالف از ترامپ پیش اســت.در میشیگان و
فلوریدا نیز اوضاع برای ترامپ خوب نیست .
این نتایج در ایالتهای کلیدی خبر بسیار بد
و تکاندهنده ای برای ترامپ و کارزار او برای
پــیــروزی مجدد به شمار مــیرود و س ـیانان
گزارشدادهکهباهمیننتایج،ترامپنمیتواند
در پاییز ،برنده انتخابات شود.به هرروی،اوضاع
کنونی آمریکا فعال به نفع جوبایدن است اما
از شانس بدش انتخابات حدود پنج ماه دیگر
برگزار می شود و کسی نمی داند از این آتش
خاکستری برای انتخابات آبان (نوامبر) باقی
مانده است یا نه.

خیزشخاموشکرانه
اختالف آمریکا و اسرائیل درباره طرح الحاق؛ آیا طرح صهیونیستی اجرایی می شود؟
همزمانبانزدیکشدنبهزماناشغالمساحت
بیشتریازاراضیکرانهباختری( ۱۱تیر)اتفاقی
مهمدرکرانهغربیرخدادکهرسانههابهسادگی
از کنار آن گذشتند و آن تیراندازی علنی عده ای
با سالح های خودکار و لباس شخصی در مأل
عام در شهر رام ا ...بود.این به معنای بازگشت
گــردان های نظامی فتح به عملیات مستقیم
علیه صهیونیست هاست.در گذشته نیروهای
فتح به عنوان پلیس اسرائیل عمل می کردند
و مانع بزرگی مقابل نیروهای حماس و جهاد
اسالمیودیگرگروههایمقاومتدرکرانهغربی
بودند.با این حال اگرچه آمار افزایش چشمگیر
ضدصهیونیستیدرکرانهغربیبهتنهاییگویای
وضعیت اجتماعی در ایــن منطقه اســت امــا با
این حال نمیتوان از ناکامیهای گروههای

م پوشید؛
مقاومت فلسطینی در این منطقه چش 
ناکامیهایی که در دومحور خالصه میشوند:
-1شناساییودستگیریفوریعامالنحمالت
در بــازه زمانی بسیار محدود (گاهی کمتر از
24ساعت) -2ناتوانی در تشکیل شبکههای
زیرزمینی و تداوم حمالت فردی.شبکه الجزیره
ریشههردوناکامیرابهساختارپیچیدهایمرتبط
میداند که تشکیالت خودگردان فلسطین (به
ریاستمحمودعباس)رابهدستگاههایامنیتی
اسرائیل متصل کرده است .به هر روی،مسئله
اشغالکرانهباختریموضوعاصلیاینروزهای
سرزمینهای اشغالی است و دولت جدید رژیم
صهیونیستی به شدت در حال پیگیری اجرایی
کردن طرحی است که آن را بخشی از «معامله
قــرن» دولــت ترامپ معرفی میکند .این طرح

همان الحاق دره رود اردن و بخشی از کرانه
باختری به سرزمینهای  1948است .در این
میان در حالی که گفته میشود حتی نقشههای
الحاق به ارتش رژیم صهیونیستی ارائه شدهاند
اما اختالفی آمریکایی ،اسرائیلی بین دو طرف
به وجود آمده است اختالفی که مستقیم ًا به آن
اشاره نمیشود اما نشانههایی در اظهارات دو
طرف آشکار شده است .در این میان  ،معضلی
اضافه بر این اختالف موجب شده اجــرای این
طــرح با سرعتی که مد نظر دولــت جدید رژیم
صهیونیستیاستبامشکلمواجهشودوآنهم
قطع کامل همکاریهای حکومت خودگردان
با رژیم صهیونیستی است.حکومت خودگردان
فلسطین به ریاست محمود عباس باالخره پس
از پنج سال وعده کالمی ،مصوبه سال 2015
کمیتهمرکزیساف،مبنیبرقطعکاملهمکاری
با رژیم صهیونیستی را اجرا کرد .بر این اساس
هم اکنون هیچ بخشی از حکومت خودگردان
فلسطین با صهیونیستها در ارتباط نیست .در
این شرایط ابتدا ارتش رژیم صهیونیستی تهدید
کرد مانع رفت و آمد نیروهای امنیتی حکومت
خــودگــردان خواهد شد .از طرف دیگر با آزاد
کردن درآمدهای بلوکه شده گمرکی و مالیاتی
حکومت خودگردان ،اعالم کرد این درآمدها
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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را به حکومت خودگردان باز خواهد گرداند .اما
حکومت خودگردان اعالم کرد از دریافت این
مبالغامتناعخواهدکرد.اینمسئلهخودمعضل
جدیدیاستکهصهیونیستهارادراجرایطرح
موسومبهالحاقبهشدتبامشکلروبهروخواهد
کرد.ازسویدیگر،بهنظرمیرسددونالدترامپ
که با گذشت زمان درباره پیروزی در انتخابات
 2020آمریکا دچــار تردید میشود به دنبال
آن است تا با گرو نگاه داشتن طرح موسوم به
الحاق دره رود اردن و کرانه باختری ،مقابل البی
صهیونیستی ،پیروزیاش در انتخابات ریاست
جمهوریایاالتمتحدهراتضمینکند.همزمان،
رژیــم صهیونیستی واهمه دارد با پیروزنشدن
ترامپ در انتخابات آینده فرصت اجرایی کردن
طرح الحاق را دیگر به دست نیاورد و به دنبال آن
است که این طرح را ظرف چند ماه آینده اجرایی
کند.در این میان تندروهای مذهبی به دولت
جدید نتانیاهو برای اجــرای طرح الحاق فشار
میآورند و در مقابل حکومت خودگردان با قطع
همکاریهایشبارژیمصهیونیستیمانعیبزرگ
برایاجرایطرحمزبورمقابلرژیمصهیونیستی
به وجود آورده است .در این شرایط باید منتظر
ماندودیدکدامیکازاینطرفهامیتوانندکفه
شرایطرابهنفعخودسنگینترکنند .
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آشوبگر

تصویر روی جلد این هفته مجله اشپیگل /رئیس
جمهوری که مملکت خود را به آتش می کشاند

چهره روز

مجبوربودمهرروزپاهایشراببوسم!
خدمتکار زن منزل نخست
وزیــر رژیــم صهیونیستی،
همسر وی را به بدرفتاری
با خود متهم کرد.سلوی
جنیسیا ،خدمتکار زن سارا
نتانیاهو ،همسر بنیامین
نتانیاهو که مهمان شبکه
 ۱۲اسرائیل بــود ،از تجربیات خــود در زمان
حضورش در منزل نتانیاهو گفت.وی در این
گفتوگو تعریف کرد :سارا از من خواست که
پاهای او را هر روزببوسم .من بچه و نوه دارم.
وقتی به من گفت که چاره دیگری ندارم ،خجالت
کشیدم.خدمتکار ســارا اف ــزود :من هر صبح
دعا میکردم و نمیدانستم چه زمانی خالص
میشوم ۱۲ .ساعت بــدون آب و غــذا متحمل
توهین و کارهای وحشتناک میشدم.وی در
پایان گفت ،قبل از رفتن به خانه نتانیاهو به او
گفته شده بود که برای کار آن جا نرود اما پیش
از شروع کار شرایط به او اطالع داده نشده بود.

قاب بین الملل

«جانسیاهپوستانمهماست»نام
خیابانجلویکاخسفید!
شهردار واشنگتن ،پایتخت آمریکا در انتقاد به
دونالد ترامپ ،نام خیابان مقابل کاخ سفید را
به خیابان «جان سیاهپوستان مهم است» تغییر
داد .این شعار اکنون با حروف بسیار درشت و زرد
رنگ در خیابان شانزدهم واشنگتن خود نمایی
میکند.هفته گذشته ،ترامپ به این دلیل که
دستور داده بود معترضان را به زور از یك خیابان
در مقابل کاخ سفید بیرون كنند تا او بتواند عبور
كند و در برابر كلیسا ی سنت جان عكس بگیرد،
مورد انتقاد قرار گرفته بود.

