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تحلیل روز

نژادپرستیبارقصپرچم
دکتر سید رضــی عــمــادی -شهرک نشینان
صهیونیست راهپیمایی پرچم را در قدس اشغالی
بــرگــزار کــردنــد .کابینه ت ــازه تاسیس «نفتالی
بنت» مجوز برگزاری این راهپیمایی را صادر کرده
بود .صرفنظر از این که این راهپیمایی تنش میان
فلسطینیها و اسرائیل را افزایش داد ،نشان داد
که در درون جامعه اسرائیل انسجام وجود ندارد و
شکافهایزیادیدیدهمیشود.دراینراهپیمایی،
گروهی از فعاالن حزب لیکود شعارهایی را علیه
بنت سر دادند و اعالم کردند« :بنت خائن است»،
«بنتدروغگوست».بنابراین،راهپیماییپرچم،مهر
تاییدیبرشکنندگیکابینهائتالفیجدیداسرائیل
زد و همچنین شدت گرفتن واگرایی سیاسی در
درون جامعه و ساختار قدرت اسرائیل را نشان داد.
موضوع دیگر این که راهپیمایی پرچم ،نژادپرستی
اسرائیل را نشان داد .ایده برگزاری راهپیمایی
پرچمرا«یهوداحزانی»یکیهودیافراطیوحامی
شهرکسازیدرقدسوکرانهباختریمطرحکرده
بود .حزانی از بنیان گذاران جنبش صهیونیستی
«گوشایمونیم» استکهدرآمریکامشغولفعالیت
بود و با همکاری شماری از ژنرالهای صهیونیسم
مذهبی ،جوانان صهیونیسم را بــرای خدمت در
ارتشرژیمصهیونیستیجذبمیکرد.پسازمرگ
حزانی درسال،1992اینراهپیماییبهمراسمی
ساالنهبراییادبوداوواعالمحمایتازشهرکسازی
و صهیونیسم دینی تبدیل شد .بنابراین طــراح و
سازماندهندگان راهپیمایی پرچم از نژادپرستان
صهیونیسم هستند .این نژادپرستی یکی از علل
اصلی و مبنایی جنایتهای اسرائیل و همچنین
تقویت رونــد شکافهای سیاسی و اجتماعی در
اراضیاشغالیمحسوبمیشود.

قاب بین الملل

تصویرجدیدازاون،اوراخیلیالغرترنشانمیدهد

دیدار بیحاصل؟

روسای جمهور روسیه و آمریکا در اوج کشمکش های سیاسی ،اقتصادی و نظامی برای
نخستین بار در ژنو سوئیس رو در روی یکدیگر قرار گرفتند

خادم -روابط مسکو-واشنگتن یکی از تاریک
ترین روزه ــای خــود را سپری می کند .حاال
والدیمیر پوتین و جو بایدن روســای جمهور
روسیه و آمریکا در مکانی نمادین با یکدیگر
دیدار کردند تا شاید با گفت و گو بتوانند بخشی
از شکاف به وجود آمده در روابط شان را پر کنند.
دیــداری در یک ویالی قدیمی در ژنو سوئیس
که از قرن هجدهم باقی مانده اســت .رونالد
ریگان ،چهلمین رئیس جمهوری ایاالت متحده
در ســال  ۱۹۸۵میالدی بــرای اولین بــار در
ایــن ویــا با میخائیل گورباچف ،رهبر اتحاد
رژیــم صهیونیستی ایــن بــار در دولــت نخست
وزیر جدید خود ،حمالت علیه مردم محاصره
شده غزه را از سر گرفت .این حمالت در حالی
آغــاز شــده که اسرائیل و غــزه مــاه پیش بعد از
تقابلی  ۱۱روزه ،با آتش بس موافقت کرده
بودند .به گزارش الجزیره ،جنگندههای رژیم
صهیونیستی بامداد روز چهارشنبه پایگاههای
مقاومت فلسطین در غرب خان یونس و جنوب
نــوار غــزه را هــدف قــرار دادن ــد .منابع خبری
وابسته به حماس در غــزه گــزارش دادنــد که
جنگندههای ارتش اسرائیل یک پایگاه متعلق
به گردانهای عزالدین قسام (شاخه نظامی
حماس) موسوم به «الخیل» را که مرکز آموزش
نظامی بود ،هدف گرفتند .این حمالت در پی
ی در شهرکهای اطراف غزه
گزارش آتشسوز 

جماهیر شوروی سابق مالقات کرد .این دیدار
زمینه ساز آغــاز رونــد کاهش تنش های دوره
جنگ سرد شد .جو بایدن و والدیمیر پوتین
اظهار امیدواری کردهاند که جلسهشان در ژنو
سوییس ،بتواند اندکی از اختالفات بکاهد
اما در میان اختالفات ،مــواردی وجــود دارد
که می توانند پیشرفت نسبت ًا خوبی داشته
باشند .گفته میشود حمالت سایبری که دو بار
زیرساختهای مهم آمریکا را هدف قرار داده،
مهمترین دغدغه آمریکا در این دیــدار است.
واشنگتنمیگویداینحمالتازمسکوهدایت

شده ولی روسیه آن را «ادعاهای پوچ» خوانده
است .افبیآی هم هیچ مدرکی دال بر دخالت
دولتروسیهدرحمالتبهزیرساختهایحمل
و نقل انرژی آمریکا ( )Colonial Pipelineو
تاسیساتتولیدوبستهبندیگوشتارائهنکرده
است .گفت و گو درباره دخالت سایبری روسیه
در انتخابات آمریکا نیز از جمله مواردی است
که معلوم نیست بایدن چگونه به آن موضوع
خواهد پرداخت .جو بایدن که ژانویه ۲۰۲۱
قدرت را در آمریکا در دست گرفته میگوید که
خواهان یک رابطه پایدار و قابل پیشبینیتر
با روسیه اســت ،روابطی که به آمریکا اجــازه
دهــد بر سایر اولویتهای سیاست خارجی
این کشور که بیش از روسیه بــرای واشنگتن
اهمیت دارد ،تمرکز کند .از آن جمله میتوان
بــه موضعگیری سرسختتر در قبال چین
اشاره کرد .کرملین هم به نوبه خود با سیلی از
تحریمهای مستمر و شدید از سوی آمریکا روبه
رو شده است .آخرین موج این تحریمها در ماه
آوریل و بعد از سرکوب مخالفان داخلی از سوی
مسکو روانه روسیه شد .تحلیل گران میگویند
که پوتین از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن
تــاش کــرده با انجام برخی اقــدامــات مانند
اعــزام نیروهای نظامی به مرز اوکراین توجه
آمریکا را به خود جلب کند« .والدیمیر فرلوف»،
دیپلمات پیشین سفارت روسیه در واشنگتن
در ایــن بــاره میگوید« :کرملین میخواهد
روابــط با واشنگتن از یک مناسبات خصمانه
غیر محترمانه به روابطی خصمانه ولی همراه
با احترام تغییر شکل دهد ».والدیمیر فرلوف به

اسرائیلبابمبارانغربخانیونسوجنوبنوارغزه،حمالتعلیهاینباریکهراازسرگرفت

جرقههایجنگ جدید

موسوم به «غالف غزه»در اثر ارسال بالونهای
آتــش زا از غــزه صـــورت گــرفــت .گـــروه های
مقاومت غزه بالون های آتش زا را در واکنش به
راهپیمایی گروههای راست افراطی یهودی در
بیتالمقدس ،ارسال کرده بودند .دولت جدید
اسرائیل ساعاتی پس از اینکه بنیامین نتانیاهو
قــدرت را به نفتالی بنت ،نخست وزیــر جدید
اسرائیل واگذار کرد ،به ملیگرایان راستگرا
و گروههای موافق شهرکسازی مجوز داد تا
این راهپیمایی را برگزار کنند .فلسطینیها

در اعتراض ،بادبادکهای آتشزا را به جنوب
اسرائیلفرستادند.ارتشاسرائیلدرپاسخغزه
را بمباران کرد .همزمان ،هالل احمر فلسطین
از زخمی شدن  ۳۳فلسطینی در درگیریهای
روز ســه شنبه در قــدس اشغالی خبر داد.
درگیری هایی که طی راهپیمایی تحریکآمیز
شهرکنشینان صهیونیست موسوم به «رقص
پرچم» به وقوع پیوست .عصر دوشنبه ،عمر بار
لیو ،وزیر جدید امنیت داخلی اسرائیل ،پس از
ارزیابیاوضاعبارهبرانارتش،سرویسامنیتی

شبکه خبری ای بی سی آمریکا گفت« :پوتین
میخواهد همان روابطی که در مناسبات میان
اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا
در دهه  ۱۹۷۰تا  ۱۹۸۰برقرار بود در حال
حاضر هم شکل بگیرد .رفتارهایی مانند قاتل
خواندن پوتین دقیقا خالف این روند است ».با
اینحالتضمینیوجودنداردکهتالشهایجو
بایدندردیداردیروزشباموفقیتهمراهباشد.
بایدن گفته است که دولت او برخالف دولت
ترامپبهارتقایجهانیحقوقبشرودموکراسی
متعهدخواهدبودواباییازبرخوردباکشورهایی
که مبانی حقوق بشر را نقض میکنند نخواهد
داشــت .هم اکنون کرملین در حال سرکوب
مخالفانسیاسیخوداستودراینمسیربدون
هیچمالحظهایمخالفانراازسرراهبرمیدارد.
الکسی ناوالنی ،برجستهترین منتقد دولت
روسیه بعد از آن که از مسمومیت با گاز اعصاب
جان سالم به در برد ،در زنــدان به سر میبرد.
به جز او بیشتر چهرههای دیگر ضد کرملین یا
دستگیر و زندانی شدهاند یا از کشور فرار کرده
و در تبعید به سر میبرند .فئودور لوکیانوف،
یکی از اعضای شورای امور بینالملل روسیه
که بعضی اوقات به دولت روسیه مشاوره می
دهد ،به ای بی سی نیوز گفت« :سوال این است
که بایدن چگونه میخواهد این وضعیت جدید
را بپذیرد؟ بایدن پیش از این سرکوب مخالفان
توسط روسیه را محکوم و از کرملین به دلیل
مسمومکردنوبهزندانانداختنناوالنیانتقاد
کرده است .روشن است که او در دیدار با پوتین
درباره حقوق بشر صحبت خواهد کرد».
شین بت و پلیس ،با برگزاری راهپیمایی «رقص
پرچمها» موافقت کرده بود« .رقص پرچم ها» در
واقع نوعی راهپیمایی است که در آن شرکت
کنندگان با حمل پرچمهای اسرائیل در مسیر
مشخص شده(باب العمود ،یکی از دروازههای
بخشقدیمیقدس)میرقصند.اینراهپیمایی
در حالی برگزار شد که فلسطینیها قبال به
شدت درباره آن هشدار داده و گفته بودند که در
برابر آن سکوت نمیکنند .هشداری که موجب
شد تا رژیم صهیونیستی از همان ابتدا به حالت
آمادهباش درآیــد و از ترس درگیری مجدد با
مقاومت،تدابیرشدیدامنیتیدرقدسبرپاکند.
 2نیروی پلیس
ترسی که موجب شد تا  500
رژیم صهیونیستی در قدس برای تأمین امنیت
راهپیمایی «پرچم »مستقر شوند.
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پیشخوان بین الملل
روزنــامــه االخــبــار در
گــزارش نخست خود
بــه شــرایــط نظامی-
امنیتی پرداخته که
دولــــت جــدیــد رژیــم
صــهــیــونــیــســتــی به
ریاست نفتالی بنت،
سیاستمدارراستگرایافراطیباآنروبهروست.
االخباردراینبارهمینویسد:پسازنبرد11روزه
شمشیرقدس،دیگروضعیتامنیتیغزهوقدساز
یکدیگرجدانیست.سراناسرائیلبهخوبیدرک
کردهاند که هرگونه اعمال فشار علیه شهروندان
فسلطینی با پاسخ نظامی از سوی غزه روبـهرو
میشود.

توییت روز
کــویــن مــک کــارتــی،
رهبر اقلیت جمهوری
خـــــــــــواه م ــج ــل ــس
نمایندگان آمریکا:
فنتالین (نوعی ماده
مخدر) در حال ورود
به آمریکاست .بحران
مـــرزی دولـــت بایدن
برای کارتلهای مواد
مخدر بسیار خوب بود ولی برای آمریکا بد تمام
شد! (ورود فنتالین به مرزهای جنوبی آمریکا
 300درصدافزایشیافتهاست)

چهره روز
مقامات سعودی با اتهام
«خــــروج علیه شـــاه» و
حضور در صف مخالفان
یک نوجوان بازداشتی
را بــا دس ــت بسته سر
بریدند و جسدش را در
مکانی نامعلوم سر به نیست کردند.در سالهای
اخیر حکم اعدام علیه کودکان و نوجوانان زیر
سن قانونی در عربستان افزایش یافته که همگی
آن ها بابت ابراز عقیده بوده است/.المیادین
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