
نگاه

 از فهرست شیندلر 
تا »اما واتسون«

علیرضا حجتی: اقدام »اما واتسون« بازیگر مشهور 
هالیوود که برای مخاطبان ایرانی با ایفای نقش 
در مجموعه »هری پاتر« ش��ناخته شده است، 
در همدردی با مردم فلس��طین و خشم محافل 
صهیونیستی از این بازیگر آمریکایی، حاوی چه 

پیامی است؟ 
حرک��ت این بازیگ��ر آمریکایی بی��ش از در 
نظ��ر گرفتن هر گ��زاره ای، ضرب��ه ای بر پیکره 
»اسطوره مظلوم نمایی اسرائیل« در سراسر جهان 
اس��ت که بش��دت در چند دهه گذشته توسط 
رسانه های غربی به  واسطه تسلط البی های متنفذ 
صهیونیستی بر Mainstream یا جریان اصلی 
رسانه بازتولید شده اس��ت. روزی که »استیون 
اسپیلبرگ« نامی با ساختن اثر پررنگ و لعابش؛ 
»فهرست شیندلر« مانیفست صهیونیسم را به 
پرده س��ینما آورد و تصویر سازی قدرتمندی از 
توجیه کوچانده شدن صهیونیست ها به فلسطین 
ارائه کرد که البته به خاطرش اسکار 1994 را هم 
به خود اختصاص داد، ش��اید کمتر کسی گمان 
می کند کمترین خدش��ه و خللی به بنیان های 
صهیونیسم امکان پذیر باشد. کاری که فهرست 
شیندلر به واسطه ابزار هنر و رسانه قرار بود انجام 
دهد، مشروعیت تراشی برای رژیم اشغالگر قدس 

بود و اینکه بگوید اسرائیل را پذیرا باشید!
رژیم اشغالگر از بدو اشغال فلسطین تالش کرده 
»بحران عدم مشروعیت« خود را پوشش دهد و تا 
همین امروز تمام اقدامات این رژیم از برگزاری دادگاه 
محاکمه سران نازی نظیر »آدلف آیشمن« گرفته تا 
روایت سازی های خیر و شر بر مبنای یهودستیزی 
با بهره گیری از ابزارهای نرم نظیر رسانه و سینما در 
جهت این بوده که خود را یک »موجودیت نرمال« 
نشان دهد. همین حاال هم »دنی دانون« نماینده 
اسرائیل در سازمان ملل پست اینستاگرامی واتسون 
را یهودستیزانه خوانده است اما خبر بد برای تل آویو 
این است که برچسب یهودستیزی هم دیگر کارآیی 
نداشته و خاصیت چسبندگی خود را از دست داده 
است. اقدامی که اما واتسون انجام داد، تنها حرکت 
ضد اسرائیلی در جامعه هنری نبوده است؛ هنرمندان 
غربی دیگری هم بوده اند که این کارزار را پیش تر 
آغاز کرده اند. »راجر واترز« مؤس��س گروه مشهور 
و پرطرفدار »پینک فلوید« هم در پایان کنس��رت 
موسیقی خود در رم، پایتخت ایتالیا پرچم فلسطین 
را برافراشت. واترز از مهم ترین هنرمندان بین المللی 
مدافع فلس��طین و ضد اش��غالگران صهیونیست 
 اس��ت. وی آهنگ های متع��ددی را در حمایت از 
مس��اله فلسطین س��اخته و منتش��ر کرده است. 
مهم تری��ن آهن��گ وی در حمایت از فلس��طین 
Palestine is my home اس��ت ک��ه در آن 
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پس از تأکید رئیسی بر قصاص قاتالن شهید سلیمانی 
وزیر خارجه دولت ترامپ از دولت بایدن درخواست 

کرد از وی و ترامپ محافظت کند

تیترهای امروز

ثمانه اکوان: چند روز اس��ت با 
توجه به نزدیک شدن به سالگرد 
6 ژانویه و حمله حامیان ترامپ به س��اختمان کنگره 
آمریکا و همچنین 20 ژانویه، یک سالگی دولت بایدن، 
شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های آمریکا، صحبت 
از احتمال »جنگ داخلی« در این کشور می کنند. این 
همان مساله ای است که از زمان انتخابات سال 2020 
و درگیری های بعد از آن به وفور در رسانه های آمریکایی 
دیده شده است. اما این مساله تا چه حد صحت دارد و آیا 
این اتفاق، حتی اگر در حد درگیری های خیابانی محدود 
باشد، می تواند برای جامعه آمریکایی هشدار دهنده و 

خطرناک باشد؟
حادثه 6 ژانویه و حمله حامیان و هواداران ترامپ به 
ساختمان کنگره آمریکا، یکی از حوادث نادر در تاریخ 
ایاالت متحده بود. پس از حمله انگلیسی ها به ساختمان 
کنگره و آتش زدن آن در جنگ سال 1812، هیچ نیروی 
خارجی و داخلی نتوانسته بود در قلب پایتخت آمریکا 
چنین هجمه ای به نماد دموکراسی این کشور داشته 
باشد. حادثه حمله به ساختمان کنگره در سال 2020 
اما ریشه در حوادث مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 
داشت؛ انتخاباتی که حامیان ترامپ بر این عقیده اند با 
تقلب گسترده حزب دموکرات منجر به شکست ترامپ 

و رأی آوردن جو بایدن در این انتخابات شد. 
با وجود گذشت یک سال از زمانی که بایدن پا به کاخ 
سفید گذاشته و سکان هدایت ایاالت متحده را در دست 
گرفته است، باز هم به نظر می رسد شکاف اجتماعی و 
سیاسی به وجود آمده در آمریکا، موضوع روز و اول در 
فضای سیاسی این کشور است. یک سال است کنگره 
آمریکا با ایجاد کمیته تحقیق حوادث 6 ژانویه در حال 
تالش برای پیدا کردن اسناد متقن درباره دست داشتن 
ترامپ در آشو ب های روز 6 ژانویه است که بتواند از این 
طری��ق او را تحت تعقیب قضایی قرار داده و از صحنه 
سیاست این کشور برای همیشه خارج کند. این تالش ها 

همچنان ادامه دارد و اضافه شدن بار سیاسی انتخابات 
کنگره در س��ال جدید میالدی نیز که می تواند تا حد 
زیادی سرنوشت دموکرات ها در عرصه انتخابات 2024 
را مشخص کند، کار برای کنگره را سخت تر کرده است. 
این در شرایطی است که نظرسنجی ها نشان می دهد 31 
درصد مردم آمریکا، یعنی یک سوم آنها همچنان اعتقاد 
دارند در انتخابات سال 2020 تقلب شده و دموکرات ها 
باید در این باره پاس��خگو باشند. در این میان نباید از 
حکم های صادر شده علیه کسانی که در حادثه 6 ژانویه 
حضور داشتند نیز گذشت. این سؤال همچنان در افکار 
عمومی آمریکا و دنیا وجود دارد: چرا حکم های سنگین 
علیه این افراد صادر ش��د و اف بی آی و کنگره آمریکا 
هنوز هم به دنبال بازداشت گسترده افرادی هستند که 
در آن روز در مقابل ساختمان کنگره حضور داشته اند؟ 
گفته می شود اف بی آی گفته بود 2500 نفر در روز 6 
ژانویه در حمله به ساختمان کنگره دست داشته اند که 
700 نفر آنها شناسایی شده اند و شناسایی بقیه این افراد 

تا آخرین نفر آنها همچنان قرار است ادامه پیدا کند. 
نتایج تحقیقات کنگره هر چه باشد اما یک مساله 
همچنان در رأس مسائل اجتماعی آمریکا قرار دارد و 
هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است: آمریکا چطور 
می خواهد بر شکاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به 
وجود آمده در این کشور غلبه کرده و جایگاه درستی 

در عرصه جهانی داشته باشد؟
   شکاف اجتماعی در جامعه آمریکا

نگاهی به ش��کاف های موج��ود در جامعه آمریکا 
که منجر به 2 پاره ش��دن مردم این کشور در جریان 
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 2020 شد، نشان 
می دهد این اتفاقات می تواند در آینده بویژه در انتخابات 
کنگره در سال جاری میالدی و همچنین انتخابات سال 
2024  ریاست جمهوری نمود بیشتری داشته و تاثیر 
ش��دیدتری بر افول جایگاه آمریکا در عرصه سیاست 
جهانی داشته باشد. جامعه آمریکایی از مدت ها پیش 

شاهد افزایش ش��کاف اجتماعی در میان مردم است. 
نژادپرستی ساختاری در این کشور که باعث می شود 
مردم عادی رودرروی یکدیگر قرار گرفته و دس��ت به 
کشتار سیاه پوستان یا س��ایر اقلیت های نژادی بزنند 
بر میزان ش��کاف های اجتماع��ی در جامعه آمریکایی 
افزوده  اس��ت. »کارِن«ها که به عنوان افرادی شناخته 
می شوند که دیدگاه های نژادپرستی داشته و در خیابان 
با اقلیت های نژادی درگیر می شوند، روزبه روز در جامعه 
آمریکا بیشتر می شوند و همزمان افزایش نفرت  نژادی 
نس��بت  به آس��یایی تبارها که حاصل دشمن سازی از 
چینی ها توس��ط ترامپ در جریان کرونا است، هر روز 
ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. سیاه پوستانی که 
در جنبش »جان  سیاهان اهمیت دارد« و در ماجرای 
حوادث مرتبط با قتل جورج فلوید در سال های 2019 
و 2020 میالدی نتوانستند به اصالحات الزم در سیستم 
انتظامی و پلیس آمریکا دس��ت پیدا کنند، این روزها 
بیشتر از هر زمان دیگری نسبت  به آینده و سرنوشت 
خود در جامعه آمریکایی نگرانی دارند. بر اساس آخرین 
نظرسنجی ها 48 درصد سیاهان به این نتیجه رسیده اند 
که هیچ اصالحاتی در جامعه آمریکا برای احقاق حقوق 
آنها صورت نمی گیرد و امیدی به آینده ندارند. جامعه 
آمریکایی تا حدی پیش رفته که بر سر مساله ساده ای 
مانند ویروس کرونا، ماسک زدن یا تزریق واکسن به یک 
نتیجه نهایی و قابل اطمینان دست پیدا نمی کند و مردم 
در کف خیابان ها به  همین دالیل به جان هم افتاده یا 

در مواردی، به روی  هم اسلحه می کشند. 
بزرگ ترین دالیل اجتماعی ای که باعث ایجاد شکاف 
بین مردم آمریکا شده  است، براساس آخرین نظرسنجی 
مؤسسه پیو، سیاست های مرتبط با حمل اسلحه، رفتار با 
اقلیت های نژادی و مسائل جدید دیگری مانند حفاظت 
از محیط زیست و تغییرات آب وهوایی و همچنین مساله 
بحران مهاجران است. در هیچ کدام از این مسائل، مردم 
آمریکا با یکدیگر اش��تراک نظر ندارند و میزان شکاف 

اجتماع��ی و اختالف نظرها به  صورت میانگین حدود 
40 درصد برآورد شده  است. 

  کرونا و افزایش شکاف اقتصادی
زمانی  که کار به مسائل اقتصادی می کشد، وضعیت 
از این نیز بحرانی تر می ش��ود. در 12 س��ال پیش مردم 
آمریکا و تعدادی از فعاالن جنبش های مدنی در اعتراض 
به وضعیت اقتصادی و سیستم سرمایه داری »جنبش 
تسخیر وال استریت« را راه اندازی کردند. این جنبش اما 
به هر ترتیب ممکن سرکوب و به فراموشی سپرده شد و 
در نهایت در انتخابات سال 2020 سر از کمپین انتخاباتی 
»برنی س��ندرز« درآورد. ماجرای کرونا و قرنطینه های 
پی درپ��ی باع��ث افزایش ثروت س��رمایه داران بزرگ و 
ثروتمندان یک درصدی آمریکا شد و شکاف اقتصادی در 
این کشور را گسترده تر کرد. با وجود اینکه دولت بایدن 
تالش داشت با الیحه تأمین منابع نوسازی زیرساخت های 
آمری��کا و همچنین الیحه جدی��د 1/7 تریلیون دالری 
برای تأمین منابع بهداشت و سالمت مردم، این شکاف 
اقتصادی را تا حد زیادی پر کند، الیحه دوم در کنگره به 
تصویب نرسید و امیدها در این باره را به ناامیدی تبدیل 
کرد. بحران کرونا نش��ان داد جامعه آمریکایی در قبال 
قشر ضعیف بشدت بی رحم است و این شکاف اقتصادی 
سال های آینده با بحران افزایش تورم و بحران در چرخه 

توزیع کاالها گسترده تر نیز خواهد شد. 
  بحران های پیاپی سیاسی

زمانی  که کار به بحران های سیاسی می کشد، مساله 
از تمام شکاف های دیگر جدی تر می شود، زیرا نشان داده 
شده  است کار می تواند مانند حادثه 6 ژانویه به خشونتی 
تمام عیار علیه نمادهای دموکراسی در آمریکا تبدیل شود. 
تالش دموکرات ها برای انداختن بار مسؤولیت حادثه 6 
ژانویه بر دوش ترامپ، تاکنون با نتیجه دلخواه آنها همراه 
نبوده  است. از این  پس با توجه به  احتمال نامزدی دوباره 
ترامپ برای انتخابات سال 2024 به  نظر می رسد شرایط 
از این بدتر نیز شود. هم اینک جمهوری خواهان به این 

نتیجه رس��یده اند باید با محدود کردن حق رأی مردم 
بویژه اقلیت های نژادی، سکان سیاست آمریکا را در دست 
بگیرند. قوانینی که آنها در مجالس ایالتی تصویب کرده اند 
باعث تغییر قوانین رأی دادن در 33 ایالت آمریکا شده 
 است. دموکرات ها در مقابل سعی دارند این کار را با ایجاد 
پرونده برای ترامپ و تالش برای کاندیدا نش��دن او در 
انتخابات آینده جبران کنند که البته به  نظر نمی رسد 

نقشه های شان به  جایی برسد. 
تمام این شکاف ها که منجر به بی اعتمادی شدید 
مردم به سیستم سیاسی آمریکا شده  است، در نهایت 
می تواند خود را در بحران های اقتصادی و اجتماعی یا 
انتخابات بعدی سیاسی آمریکا به نمایش بگذارد. اگر 
چه رسانه های آمریکایی سعی می کنند از بیان حقایق 
درباره شکاف سیاسی در جامعه آمریکا خودداری کنند 
اما نخس��تین سالگرد حادثه 6 ژانویه با پست هایی در 
شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های آمریکایی مواجه 
شده که در آن هشتگ »جنگ داخلی« بشدت پررنگ 
است. شاید جنگ داخلی در آمریکا مانند سایر جنگ های 
داخلی در کشورهای دیگر نباشد و به جنگی تمام عیار 
تبدیل نشود اما همین  که عده ای از مردم اسلحه به دست 
در میان تظاهرات کنندگان گروه مقابل حضور پیدا کنند 
و درگیری اندکی با تلفات کم نیز صورت بگیرد، می تواند 
دموکراسی آمریکایی را بشدت زیر سؤال برده و جایگاه 
آمریکا در جهان را به سرعت به سمت افول ببرد. جنگ 
بعدی در جامعه آمریکایی شاید بر سر نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری نباش��د اما درگیری های رخ داده در 
خیابان های ایالت های مختلف آمریکا بر س��ر مسائلی 
چون ماسک، واکسن کرونا، خشونت های پلیس علیه 
سیاه پوستان و اقلیت های نژادی و حمله به آسیایی تبارها 
نشان می دهد جنگ داخلی از هم اینک یا حتی از سالیان 
پیش آغاز ش��ده و بحران بعدی در عرصه اقتصادی یا 
سیاسی آمریکا می تواند این شعله های کوچک را به یک 

آتش بزرگ تبدیل کند.

جنگ داخلی، دغدغه آمریکایی ها در سالگرد حادثه 6 ژانویه
یادداشت

شهادت مظلومانه ام االئمه حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییمچهارشنبه         15   دی  1400        2  جمادی الثانی  1443           5    ژانویه      2022          سال  چهاردهم             شماره 3394              8  صفحه          3000  تومان          1183 سال  و   81   روز  گذشت         

سیل در نصف ایران
 بارش بی سابقه باران در 5 استان هرمزگان، بوشهر، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان

 منجر به جاری شدن سیل  و خسارات گسترده شد؛ حجم آب و میزان خسارات، وضعیت را بحرانی کرده است

سیل 18 محور مواصالتی را در این استان ها قطع کرد؛ در کنارک 2 هزار واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شده است
ظرفیت مخازن 2 سد در استان هرمزگان و 4 سد در سیستان و بلوچستان تکمیل شده است

 دولت، سپاه، هالل احمر، بسیج و گروه های جهادی در مناطق سیل زده در حال امدادرسانی هستند

واز   وایت     پر ر
یک   و   بیست دقیقه
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