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تئوریسین صهیونیست برجسته مسائل 

خاورمیانه در هاآرتص اعتراف کرد
ضعف حیاتی اسرائیل در مقابل 

محور مقاومت ایران!

روزنامه هاآرتص روز گذش��ته در مقاله ای با 
عنوان بی سابقه »ضعف حیاتی اسرائیل در مقابل 
محور مقاومت ایران« دست به اعترافاتی بنیادین 
درباره ماهیت راهبرد جنگی رژیم صهیونیستی 

علیه ایران و کشورهای مسلمان منطقه زد. 
دکتر خیل مورس��یانو، تئوریسین اسرائیلی 
برجسته سیاست بین الملل و مسائل خاورمیانه از 
مؤسسه »اس و پ« برلین در این مقاله به بررسی 
آخرین دور از برخورد اسرائیل با محور مقاومت در 
جریان جنگ 12 روزه پرداخته و به آن از منظر 
چشم انداز جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی نگریسته 
است. بر این مبنا، مورسیانو به نقد دکترین ارتش 
عبری یعنی تسلس��ل »جنگی میان جنگ ها« 
در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران و متحدان 
منطقه ای اش بویژه حماس و حزب اهلل می پردازد و 
چنین نتیجه می گیرد: با هر دوری از جنگ، موضع 
راهبردی اسرائیل بیشتر تحلیل می رود. او بر این 
مبنا برای نخستین بار در یک رسانه اسرائیلی به 
عبارت »محور مقاومت ایران« در مقابل غرب و 

رژیم صهیونیستی اعتبار می بخشد. 
از ن��گاه تحلیلگ��ر  ها آرتص، ط��ی دهه اخیر 
دکترین »جنگی میان جنگ ها« تبدیل به یک 
راهبرد کلیدی ملی برای رژیم صهیونیستی شده به 
طوری که این کارزار نظامی همیشه باز، گزینه ای 
مناسب برای هر گونه ابتکار عمل دیپلماتیک در 
مواجهه اسرائیل و فلسطین پدید آورده است. با این 
حال آخرین دور تنش ها بین این رژیم و حماس، 
نشان داد در فقدان چارچوب دیپلماتیک، راهبرد 
نظامی اس��رائیل از این پس به طور عمده دچار 
محدودیت در ش��کل دهی واقعیات پایدار برای 

ادامه بقای اسرائیل است.
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 وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا
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 کاندیداها     قوانین  
از    شهادت طلبیحوزه تولید    را  مطالعه   کنند

 تا   مقاومت

  عضو تیم واکسن »کوو ایران برکت«
در گفت و گو با »وطن امروز«: واکسن برکت 

کامال ایرانی و دارای ایمنی باالیی است

ثمان�ه اکوان: »چط��ور باید به 
مردمی که ب��رای دعا خواندن 
و التیام بخش��یدن به زخم های ناشی از تنفر نژادی به 
کلیسای من می آیند، بگویم که خدا عادل است و عدالت 

خدا بزودی در برابر چشمان شما نمودار می شود؟«
اینها صحبت های کشیش تنها کلیسای قدیمی به 
جا مانده از ش��هر تالسا در اوکالهمای آمریکا است که 
بعد از آتش سوزی های گسترده در این شهر، همچنان 
پابرجا مانده بود. او که خود از نوادگان قربانیان کشتار 
نژادی در محله گرینوود تالسا در سال 1921 میالدی 
است، در مستندی که بتازگی توسط شبکه ان بی سی 
منتشر شده، می گوید: »ما تمام تالش خود را می کنیم 
تا عدالت در حق خانواده هایی که دقیقا 100 سال پیش 
عزیزان خود را در این اتفاق وحشتناک از دست دادند، 
برقرار شود«. تالش برای کشف گورهای جمعی، تشکیل 
کمیسیون ویژه برای بررسی این کشتار و درخواست از 
کنگره برای وارد شدن به این مساله و پرداخت غرامت 
به خانواده ها بعد از گذشت 100 سال، از مواردی است 
که شهروندان تالسایی و از جمله کشیش خیابان گرینوود 
در یکصدمین سالگرد این حادثه به دنبال آن هستند. 

اتفاقات محله گرینوود در تالسا از روز 30 مه آغاز 
شد. تفکیک نژادی در آمریکا و برخورد حقارت آمیز با 
سیاهان در سراسر آمریکا باعث پدید آمدن محله هایی 
در تمام شهرهای آمریکا شده بود که مختص زندگی 
سیاه پوستان بود. آنها در جوامع کوچک خود احساس 

امنیت بیشتری می کردند. سیاه پوستان تالسا اما تنها 
به جمع ش��دن در یک محله اکتفا نکرده بودند. آنها 
تجارت و کاسبی خود را به راه انداخته بودند و طولی 
نکشید که  سیاهان تبدیل به جمعیت 80 درصدی این 
شهر شدند. آنها زمین زراعی داشته، تجارت می کردند، 
خانه های بسیار گران قیمتی برای خود ساخته بودند 
و حتی تعدادی از تجار آن دارای هواپیمای شخصی 
بودند. سفیدپوستان بر عکس سایر شهرهای آمریکا 
در این شهر در حاشیه ساکن شده و در اقلیت به سر 
می بردند. آوازه ثروت سیاهان در این شهر باعث جذب 
تعداد بیش��تری از آنها به این ش��هر می شد. رسانه ها 
دیگر از تالسا با عنوان »وال استریت سیاه« آمریکا یاد 
می کردند؛ شهری که قرار بود ذهنیت نسبت به طبقه 

اجتماعی سیاهان را برای همیشه تغییر دهد. 
با این حال این شهر کوچک اما زیبا چندان هم روی 
آرامش به خود ندید و سفیدپوس��تان متعصب در پی 
بهانه ای کوچک، بزرگ ترین عملیات تروریستی زمینی 
و هوایی را علیه این شهر ترتیب داده و 35 بلوک از این 
شهر را طی 18 ساعت درگیری زمینی و هوایی با خاک 
یکسان کرده و در حدود 300 سیاه پوست را نیز به قتل 
رسانده و در گورهای جمعی به خاک سپردند. آنها به 
بهانه اینکه یک پسر سیاه پوست 19 ساله در آسانسور 
یک عمارت، به یک دختر سفیدپوست بی احترامی کرده 
است، شورشی عظیم به پا کرده و کل شهر را به خاکستر 
تبدیل کردند. بعد از مدتی با جمع آوری تاریخ شفاهی 

ش��هر، مشخص شد این ادعا هرگز درست نبوده است 
و کشته ش��دن 300 نفر و مفقود شدن حدود 1000 
نفر و بی خانمانی و آوارگی حدود 10 هزار سیاه پوست، 
حاصل یک دروغ بوده است برای ویران کردن پایه های 

اعتماد به نفس سیاهان در آمریکا. 
سیاه پوستان تالسا بر این باورند که نخستین حمله 
تروریستی از طریق هوا به خاک آمریکا نه در 11 سپتامبر 
و نه توسط القاعده، بلکه در تالسا در سال 1921 و توسط 
سفیدپوستانی که با هواپیماهای شخصی بر سر مردم 
بمب می ریختند صورت گرفته است. کتاب های تاریخی 
آمریکا معموال صحبتی از تالسا به میان نمی آوردند اما 
بعد از سال 2001 که کمیسیونی مسؤول رسیدگی به 
این حادثه در آمریکا شد و گزارش خود را منتشر کرد، 
دیگر می توان داستان های مختلف درباره تالسا و سیاهان 

این شهر را در رسانه های آمریکایی پیدا کرد. 
امس��ال به مناسبت صدمین س��الگرد این حادثه، 
رسانه های مختلف آمریکایی از 3 مستند جدید در این 
باره رونمایی کردند؛ مستندهایی که نه براساس گفته های 
دولتی، بلکه بر اساس تاریخ شفاهی سیاهان و معدود 
افراد باقیمانده از این حادثه تهیه شده است. نکته جالب 
در این مستند حضور چندین نسل از اعضای یک خانواده 
در این شهر و صحبت های هر کدام درباره نگاه شان به 
تبعیض نژادی در سیستم و ساختار ایاالت متحده است. 
پیرمردی با اشاره به اینکه پدرش در مغازه خود در تالسا 
این داستان ها را با سیاه پوستان در میان می گذاشته و 

از آن دوران مخ��وف می گفته، می گوید بعد از آن، من 
شاهد بودم که چگونه پدرم مغازه را در خدمت جنبش 
حقوق شهروندی مارتین لوترکینگ قرار داد و اعضای 
فعال این جنبش در جلس��ات و گردهمایی های مغازه 
دور هم جمع و خواس��تار رفع قانون های تبعیض آمیز 
علیه سیاهان در آمریکا می شدند. او از خاطره خود از 
سفرش به واشنگتن برای شرکت در راهپیمایی مقابل 
بنای یادبود لینکلن می گوید و از اشک هایی می گوید 
که هنگام شنیدن س��خنرانی »رویایی دارم« مارتین 
لوترکینگ بر گونه هایش جاری می ش��ده اس��ت. او از 
شهردار محافظه کار شهر در دوران جورج بوش می گوید 
که در برابر خواسته های مردم برای کند و کاو قبرستان ها 
و پیدا کردن جنازه های انبار ش��ده روی هم، مقاومت 
می کرد و ش��هری را به تصویر می کشد که دیگر تنها 
15 درصد از جمعیتش را سیاهان تشکیل می دهند. او 
به اتوبان های روگذری اشاره می کند که محله سیاهان 
را به زیرزمینی کثیف در ش��هر تبدیل کرده تا جلوی 
تجارت آنها را حتی در س��ال 2021 بگیرد و می گوید 
حاال این بار در مغازه ای که از پدرم به ارث رسیده، دور 
هم جمع می شویم تا درباره جورج فلوید یا دیگر جوانان 
سیاه پوستی که هر روز به دست نیروهای پلیس آمریکا 
کشته می شوند صحبت کنیم: اینجا تالسا است و زمان 
همچنان در روز 30 و 31 مه  1921 باقی مانده است. 
ما هنوز هم به دست سفیدپوست های افراطی کشته 

می شویم و هیچ کس برای این کار به زندان نمی رود. 

مغازه او حاال جزئی از تاریخ شفاهی شهر تالسا است؛ 
تاریخی که می گوید لینکلن با جنگ داخلی برده ها را 
آزاد نکرد، جان اف کندی نتوانست و نخواست سیستم 
تبعیض و تحقیر را علیه سیاه پوستان از بین ببرد. اوبامای 
سیاه پوست رئیس جمهوری نبود که بتوان »سیاه پوست« 
خطابش کرد و حاال دولت دموکرات بایدن نیز با تمام 
شعارهایی که می دهد نمی خواهد به تبعیض اقتصادی 
علیه سیاهان پایان دهد. ش��عارهای او برای بازسازی 
زیرساخت های آمریکا شامل مناطق سیاه پوست نشین 
نمی شود و آزادراه های بی نهایت سفیدپوستان همچنان 
باالی س��ر سیاهان، مانعی بزرگ برای رونق اقتصادی 

محله ها و شهرهای آنها ایجاد می کند. 
کشیش کلیسای محله گرینوود با اشاره به مبارزات 
خ��ود و گروه های فعال مدنی ب��رای گرفتن غرامت از 
دولت آمریکا درباره حادثه تالسا می گوید: »این ما مردم 
هس��تیم که با تالش های خود باید ثابت کنیم عدالت 
وجود دارد و مرحمت و لطف خدا ما را برای رس��یدن 
ب��ه حقوق مان و برقراری عدالت رهنمون می ش��ود«. 
گرینوود حاال به محله ای برای تربیت مبارزان اجتماعی 
تبدیل شده است؛ کسانی که راهپیمایی های اعتراضی 
به تبعیض علیه سیاهان را در روزهای تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری در آمریکا ترتیب دادند و رئیس جمهور 
نژادپرست آمریکا را به جایی رساندند که برای مخفی 
شدن از دست معترضان سیاه پوست مجبور شد یک شب 

را در پناهگاه زیرزمینی کاخ سفید بگذراند!

روح اهلل اژدری: تشخیص کاندیدای 
اصلح و کسی که بتواند باالترین 
ویژگی و ش��رایط را برای ریاست 
قوه مجریه کش��ور داشته باشد، 
از مهم ترین نیازمندی های امروز 
جامعه ما است. در میان تبلیغات 
پررقاب��ت انتخاباتی ک��ه فضای 
سیاس��ی کش��ور آمیخته به مسائل راس��ت و دروغ و 
شبهه ناک می شود، قدرت تشخیص مردم تحت تاثیر 
قرار گرفته و توانایی تصمیم گیری درست مختل می شود، 
لذا ضروری است مطالبی به منظور کمک به تشخیص 
بهتر و صحیح تر اصلح ترین فرد در میان تاییدشدگان 
بیان شود. با توجه به اینکه ساماندهی اقتصاد کشور و 
تحول خواهی در شیوه حکمرانی به یک گفتمان غالب 
در جامعه تبدیل ش��ده است، الزم و ضروری است به 
این مس��اله بپردازیم که چه کسی با چه ویژگی هایی 
می تواند این رسالت مهم اصالح ساختار اقتصادی و شیوه 
حکمرانی اسالمی را بهتر به سرانجام برساند. پرواضح 
است شرایط کنونی کشور فقط در پرتوی یک حرکت 

جهادی تحت مدیریت یک شخصیت جهادی متحول 
خواهد شد. مدیریت جهادی شاید مهم ترین شاخصه یک 
رئیس جمهور تراز انقالب اسالمی است که مردم پس 
از سال ها تجربه مشارکت در انتخابات باید به آن توجه 
کنند. تجربه های پیشین، بویژه 8 سال ریاست جمهوری 
فاجعه آمیز روحانی با حمایت اصالح طلبان، ثابت کرده 
است با مدیریت اشرافی و پشت میزنشین نه  تنها تحول 
مورد مطالبه مردم امکان پذیر نیس��ت، بلکه کشور به 
سراشیبی س��قوط رسیده اس��ت. یک رئیس جمهور 
جهادی باید بتواند نیروهای تح��ت امر خود را درباره 
برنامه ه��ای مدون و راهبرده��ای خود اقناع کند و در 
میان مردم، مدیران، نخبگان و سیاس��تمداران کشور 
از هر جناح و س��لیقه ای، یک هماهنگی حول منافع 
مل��ی ایجاد کند. این توانایی در داخل کش��ور موجب 
قرابت حول هویت های مشترک ملی شده و یک قدرت 
ملی تولید می کند. از این قدرت ملی می توان در جلب 
همراستایی بین المللی، رفع فشارها و تحریم ها و توسعه 
نفوذ ژئوپلیتیک جمهوری اس��المی ایران بهره الزم را 
برد. از دیدگاه نگارنده می توان برای یک رئیس جمهور 

جهادی مشخصه های زیر را در نظر گرفت.
جامع االطراف: یک رئیس جمهور جهادی باید شخصیت 
جامع االطراف داش��ته باشد. خود را رئیس جمهور کل 
مردم بداند. مردم را درجه بندی نکند. در مباحث سیاسی 
و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی صاحب فکر و نظر باشد 
و با به   کارگیری کارشناسان متخصص، بتواند امور کشور 
را در هر حوزه با کار کارشناسی مدیریت کند. شناخت او 
از مسائل کشور و جهان باید بهنگام بوده و در سیاست 
و روابط بین الملل با نگاهی جامع و البته با حفظ منافع 
ملی اقدام کند. باید بتواند مسائل جزئی و کالن کشور را 
شناخته و ارتباط منطقی و موضوعی بین آنها برقرار کند. 
باید برنامه های مدون و کارشناسی شده را با هوشمندی 
عملیاتی کند و ضمن نظارت مستمر از اجرای طرح ها و 

برنامه های عملیاتی بازخورد الزم را بگیرد. 
مردمی: رئیس جمهور جهادی مردمی است. بدین معنا 
ک��ه رابطه او با مردم نه از روی تفاخر و فخرفروش��ی، 
بلکه از جنس تواضع و فروتنی است. او برای مردم کار 
می کند. در میان مردم حضور می یابد و رو در رو با مردم 
صحبت می کند. درد دل آنها را می شنود. مردم تالش ها 

و زحمت های او را به چشم می بینند و نتیجه اقداماتش 
را در زندگی خود حس می کنند. حرف و عمل او یکی 
است. دروغ نمی گوید. خالی بندی نمی کند. وعده های 
عجیب و غریب برای فریب مردم نمی دهد. به حرف هایی 
که می زند عمل می کند. به فهم مردم و به حافظه مردم 
احترام می گذارد. وارد بازی های سیاسی یکطرفه از موضع 
قدرت نمی شود. خود را وقف مردم با هر سلیقه و اعتقادی 
می کند. از بیان میزان دارایی خود و وضعیت فرزندان 
خود واهمه ندارد. مردم او را از جنس خود می دانند و 

به او احترام می گذارند.
مس�ؤولیت  پذیر: رئیس جمهور جهادی می داند طبق 
قانون چقدر مسؤولیت دارد. با فهم از میزان مسؤولیت 
قانونی پذیرفته است که رئیس جمهور شود. بنابراین بار 
مس��ؤولیت خود را به دوش می گیرد و برای سربلندی 
کشور و ملتش تالش می کند. تالش ها و مجاهدت هایش 
را همچون س��ردار شهید س��لیمانی خالصانه و فقط 
ب��رای رضای خدا و خلق انجام می ده��د، لذا خداوند 
به کمتری��ن کار او برکت می دهد. یک رئیس جمهور 
جهادی مسؤولیت پذیر، در مقابل فشار دشمن، سختی 

کار، مش��کالت و تهدیدها، رفتار هیجانی غیرمعمول 
ندارد. مسؤولیت کار خود را گردن دیگران نمی اندازد. 
از دولت قبل و گروه ها و جریان های سیاسی و منتقدان 
برای الپوشانی بی مسؤولیتی خود بهره نمی برد. همیشه 
در خط مقدم مدیریت است. امثال کرونا او را زمینگیر 
نمی کند و در کارخانه و بیمارستان و ادارات و... حضور 

میدانی می یابد. 
شجاعت: رئیس جمهور جهادی قبل از هر چیز پاکدست 
است و به همین دلیل از سختی کارها و مزاحمت ها و 
تهدیدها نمی ترسد. منافع مردم و کشور را به منافع هیچ 
فرد یا گروه پرقدرت سیاسی نمی فروشد. از عظمت و 
بزرگی برنامه های الزم برای تحول در شیوه حکمرانی 
نمی ترسد. از گروه های فاسد و مافیا در ارکان مدیریت 
کش��ور هراسی ندارد. در برخورد با مفسدان، مالحظه 
آقازادگان و مدیران ارشد را نمی کند. مرد جهادی، مرد 
خط اول مبارزه با مافیا و مفس��دان و سلطان هاس��ت. 
شجاعت او به مدیران میانی نیز سرریز می شود و آنها را 

تشویق به مبارزه با فساد می کند. 
ادامه در صفحه 6

کشتار سیاه پوستان در آمریکا؛ از تالسای 1921 تا مینیاپولیس 2020

شاخصه هایی برای تشخیص رئیس جمهور جهادی
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