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اینکــه جنبشهــا و اعتراضــات
گســترده نظیــر جنبــش ســیاهان حــق
حیــات دارنــد کــه پس از کشــته شــدن
«جــورج فلویــد» قــدرت گرفــت ،چــه
تأثیری بر آینده سیاهپوستان جهان در
عرصههای مختلف از جمله سیاســی،
اجتماعــی و ...خواهــد داشــت ســؤال
بســیاری از سیاهپوستان جهان است و
کارشناســان بینالمللی آن را تا نیل به
هدف پایانناپذیر میدانند.

بنــا بــر اعــام منابــع رســمی
انگلیــس شــمار تــردد قایقهــای
حامــل مهاجــران از کانــال آبی این
کشــور دو برابر شــده اســت .این در
حالی اســت که وزیر کشــور انگلیس
وعده غیرقابل دســترس کردن این
مســیرها را داده بود .طبــق آمارها،
ل جــاری تاکنون بیش
از ابتدای ســا 
از  3هــزار زن ،مــرد و کــودک از این
کانال عبور کردهاند.

فراخوان سازمان ملل برای حمایت از بازسازی غزه

زهــره صفــاری /ســومین روز آرام غــزه پــس از
 11روز موشــک بــاران شــدید ارتــش اســرائیل،
بــا بازدید نماینــده ســازمان ملــل از ویرانهها و
وعده اجرای مکانیســم بازســازی غزه در حالی
آغاز شــد که شــورای امنیت ســرانجام به بیانیه
مشترک رسید و تظاهراتهای ضد اسرائیلی و
در حمایت از مردم فلسطین از قدس تا فرانسه
و انگلیــس را فراگرفتــه بــود .بهگــزارش شــبکه
خبری «الجزیره»« ،لین هیستینگز» ،هماهنگ
کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اراضی
فلســطین ،اجــرای طــرح مکانیســم بازســازی
غــزه را مــورد توافــق ســازمان ملل ،تشــکیالت
خودگــردان و تــل آویو خواند و با اشــاره بر لزوم
کمک فوری کشورها گفت« :این مکانیسمهای
نظارتــی برای اطمینــان از رســیدن کمکها به
دست نیازمندان است و عالوه بر سازمان ملل،
آژانسهــای امدادی مانند نهادهای غیردولتی
نیز منابــع را اولویتبندی میکننــد اما در حال
حاضــر نگرانی ما شــیوع کرونا در غــزه با توجه
بــه ازدحــام پناهگاهها اســت و بــه همین دلیل
از طرفیــن میخواهیــم برای کنترل شــرایط به
تعهدات خود برای حفظ این آتش بس پایبند
بمانند».
بــه نوشــته «الجزیــره» ،همزمــان نشســت
شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از  4جلسه
بینتیجــه بــا کارشــکنی امریــکا ،ســرانجام در
ســومین روز آتش بس به بیانیه مشترک رسید
و اعضا با الزام طرفین به پایبندی به تعهدات،
بر لزوم ارســال فــوری کمکهای بشردوســتانه
تأکیــد کردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ریاض
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جو بایــدن در نطقی
کــه بعــد از اعــام
آتشبــس بین رژیم
اســراییل و حمــاس
یاسمین سرهان
در سرزمـــــــــینهای
ستون نویس آتالنتیک اشغـــــــــــالی ادا کرد،
مترجم :وصال روحانی مدعی شــد کــه باید
حقی برابر برای مردم اســرائیل و فلسطینیها در
خصوص یک زندگی آرام و بیدغدغه قائل شــد
اما ســؤال این اســت که رئیسجمهــوری امریکا و
آنتونی بلینکن وزیر خارجه منتخب وی که همین
موضوع را در ســخنان خود مــورد تأکید قرار داد از
کی و براســاس کدامین حقایق بــه چنین باورها و
خواســتههایی رســیدهاند .اما حق اســرائیلیهای
بمبــاران کننــده منطقــه فلســطینیها بــه همان
انــدازه مهم اســت که حق حیات مالــکان واقعی
ایــن منطقه؟ امریکا همیشــه مدعــی تالشهای
وســیع خود برای برقــراری صلح بین اســراییل و
مردم تحت ســتم فلســطین بوده اســت اما ســاز
و کارهــای انتخابیاش برای نیل بــه این موضوع
همیشــه چیزهــا و مــواردی بــوده که فقــط منافع
دولت تلآویو در آن رعایت میشده است .شروع
این مذاکرات جعلی صلح در دوران جیمی کارتر
در اواخــر دهــه  1970و همــراه بــا تــاش او بــرای
نزدیــک کردن مصر به اســرائیلیها بود که با ترور
رهبر وقت مصر نافرجام ماند اما در دوران رونالد
ریگان ،بیلکلینتــون ،جورج دبلیو بــوش و باراک
اوباما نیز این سناریو تکرار و ادعاهایی پوچ مطرح
شــد و هرگز عدالــت برقرار نگشــت .واقعیت امر
این اســت که امریکا از همان ســال  1948که هری
ترومن رئیس جمهوری وقت این کشــور اسرائیل
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کاخ ســفید در اول ســپتامبر  ۱۹۸۲طرح ریگان را ارائه کرد که در آن حرفی از
جــوالن و ســوریه نبود  .خوانش مــا از این رویداد و رویدادهــای پس از آن ،به
مثابــه تکرار دوباره تاریخ بود .درگیر شــدن ایاالت متحده در ارائه طرحهای
یکجانبه برای ســازش که موجب اختالل در طرح صلح همهجانبه میشــد
کــه ســوریه مطــرح کرده و آن را اســاس اســتراتژی خــود در منازعــه عربی -
اسرائیلی قرار داده بود.
بشیر جمیل در انفجار مقر حزب کتائب در تاریخ  ۱۴سپتامبر  ۱۹۸۲کشته
شــد و شــبه نظامیان «جبهــه لبنانی» بالفاصلــه در  ۱۶تا  ۱۸ســپتامبر ۱۹۸۲
تحــت حمایت ارتــش اســرائیل و نیروهایش ،جنایت کشــتار صبرا و شــتیال
را انجــام دادنــد که هیچــگاه از خاطره عربی محو نخواهد شــد .این کشــتار،
تا کنون در رأس سلســلهای از جنایتها و کشــتارهای اســرائیل از دیریاســین
تــا اردوگاههــای صبرا و شــتیال قــرار دارد .اســرائیل البته همــواره ادعا کرده،
شــبه نظامیان غیــر منظم؛ این کشــتارها را انجام دادهاند تا دولت اســرائیل
را در برابــر مردم خود و غرب از ارتکاب این کشــتارها مبــرا کند .در هر حال،
با کشــته شــدن بشیر جمیل و انجام کشــتارهای صبرا و شتیال؛ یکی از فصول
جنگ دوم لبنان به پایان خود رسید تا فصل جدیدی آغاز شود.
ëëآندروپوف و نظریه موازنه استراتژیک
چنــد روز پساز کشــتار صبرا و شــتیال در  ۲۱ســپتامبر  ،۱۹۸۲امین جمیل
بــرادر بشــیر جمیــل بهعنــوان رئیسجمهــوری لبنــان انتخــاب شــد .امیــن
جمیــل در چارچــوب یــک کنفرانــس پارلمانــی در کویــت با محمــود زعبی
رئیــس مجلس خلق ســوریه مالقات و اعــام کرده بود ،آماده کار با ســوریه
در همه زمینهها اســت؛ در صورتی که ســوریه از او برای رســیدن به ریاســت
جمهــوری حمایــت کنــد .امیــن جمیــل در آن هنــگام ،خــود را بدرســتی از
تصویــر شــبه نظامــی و انزواطلبانه محدود برادرش بشــیر جمیــل متفاوت
جلــوه مــیداد که در روابط مخفیانه بیثبات با اســرائیل گرفتار شــده و خود
را در دام اســرائیلیها انداخــت ،بیآنکــه بتواند از آن خارج شــود .از همین
رو ،از رونــد انتخاب امین جمیل بهعنــوان رئیسجمهوری حمایت کردیم.
اما برداشــت همراه با خشــم و نارضایتی ما از موضع ایــاالت متحده درباره
تهاجم اسرائیل به لبنان همچنان باقی ماند.
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مقامات اماراتی اعالم کردند که
با مدیریــت اصولی بحران کرونا در
حالــی که در ســال  2020میلیون ها
نفر در سراســر جهان به دلیل کرونا
بیــکار شــدند ،در امــارات نــه تنهــا
آمار بیکاری افزایش نداشــت بلکه
بیش از  248هزار شــغل جدید نیز
ایجــاد و مانــع از ســقوط اقتصــادی
این کشور در شرایط رکود اقتصادی
جهان شد.
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منصور ،نماینده فلســطین در ســازمان ملل با
بیاثر دانستن اقدام شــورای امنیت در روزهای
پس از آتش بس اعالم کرد« :ما نیازی به بیانیه
از ســوی نهــادی کــه از مردم حمایــت نمیکند
نداریم ».نماینده فلسطین در سازمان ملل در
حالی خواستار حمایت از مردم فلسطین شده
اســت که در ســومین روز از آتش بس ،شــهرک
نشــینان اســرائیلی در حمایــت از نیروهــای
اشغالگر صهیونیستی به مسجداالقصی یورش
برده و با بستن دروازهها و ضرب و شتم جوانان
فلســطینی مانع از ورود آنها به مســجد شدند.
در همیــن حــال به نوشــته ایســنا ،منابع خبری
فلسطینی نیز از نخستین رژه نظامی گردانهای
عزالدین القســام در غزه خبر دادند .به نوشــته
«آناتولی» ،رزمندگان ایــن گردان که برای ادای
احترام به «باسم عیسی» فرمانده شهید غزه به
خیابانها آمده بودند با یک تیر دو نشان زدند و

با سالحهای مختلفی که در دست داشتند برای
دشمن صهیونیستی نیز قدرتنمایی کردند.
ëëاز فریــاد بــرای اســتعفای نتانیاهو تــا حمایت
جهانیازفلسطین
در حالــی کــه اتحادیــه اروپــا بــرای کمک به
بازســازی غــزه ضمانــت اجرایــی آتــش بــس
را خواســتار شــده اســت در شــهرهای مختلــف
قاره ســبز از جمله شــهرهای انگلیــس ،آلمان،
فرانســه و ...هزاران نفر در اعتراض به خشونت
صهیونیســت ها علیــه مــردم فلســطین بــه
خیابانهــا آمدنــد و از حقــوق مردم غــزه دفاع
کردنــد .در همین حــال به نوشــته روزنامههای
عبری ،هزاران شــهروند اســرائیل نیز در خیابان
بالفور در نزدیکی محل ســکونت «نتانیاهو» در
قدس اشغالی تظاهرات کردند و پس از چندین
هفته بار دیگر درخواست استعفای نخستوزیر
را فریاد زدند.

را بهرغــم غصب شــدن خاک فلســطین توســط
این رژیم به رســمیت شــناخت ،هرگــز بنای یک
سازگاری واقعی را با فلسطینیها نداشته و کلمه
مســاوات را که بارها در ادبیات خود ،به کار بســته،
بــه بــازی گرفته و نحــوه اســتفاده از ایــن کلمه در
اظهارات اخیر بایدن هم چیزی از همین دست و
فقط نشانگر مخدوش بودن فرهنگ امریکاییها
اســت .دونالــد ترامپ هــم در دوران چهار ســاله
سرشار از تشــنج خود در کاخ سفید فقط زمانی از
مســاوات ســخن میگفت که امنیت اسرائیلیها
را در خطــر میدیــد و همیــن تاجــر جنجالــی
بــود که تصمیم بــه انتقــال پایتخت اســرائیل به
قدس شــریف گرفت و چشــم بر تمامی شــهرک
سازیهای نامنصفانه و جدید و وسیع اسراییلی ها
در سرزمینهای اشغالی بست .امروز حتی برخی
اعضای شاخص حزب دموکرات امریکا معترفند
حق مــردم مقــاوم فلســطین در منازعــات اخیر
خاورمیانــه پایمال شــده امــا جوبایــدن بهعنوان
نماد فعلی دولت امریکا مجبور به رعایت حقوق
نامنصفانه اسرائیلیها در این جدال نابرابر است
زیرا با ســرمای ه انبوه آنها اســت که چرخههای کار
دولت امریکا به حرکت در میآید و اگر این پول در
کار نباشــد هیچیک از دو حزب اصلی امریکا قادر
به ادامه فعالیت خود نخواهند بود .با این اوصاف
و مقدمات ،هیچ شــنوندهای نباید پس از استماع
کلمه«مســاوات» در اظهــارات اخیر بایــدن آن را
جدی بگیرد زیرا این کلمه در فرهنگ کاخ ســفید
فقط یک کاربرد دارد و آن تالش برای حفظ رژیم
اسراییل و محدود کردن هرچه بیشتر فلسطینیها
در راه رسیدن به این هدف است.
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