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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١٧ جنوری ٣

  

 انتقامگيری و يا خود زنی اوباما
تصويب قطعنامۀ شورای امنيت : يده ادبه يقين شما ھم گزارشات رسانه ھای خبری را از نظر گذشتان! خوانندگان عزيز

فلسطين که پس از سالھا اشغالی ملل متحد مبنی به محکوميت ادامۀ شھرک سازی ھای رژيم صيھونيستی در مناطق 

 ميان دولتھای امپرياليسم امريکا و دولتھای جنايتکار اسرائيل که حمايتھای نظامی، نزديکروابط مستحکم و دوستی 

 رسمی عليه اسرائيل از جانب دولت امپرياليستی امريکا که ۀرائيل را دربر داشت، يک قطعناماقتصادی امريکا به اس

ی ممتنع داده شد و آنھم يک ماه  قبل از ختم دورۀ رياست جمھوری أاوباما در رأس آن قرار دارد، ويتو نشد و به آن ر

  . اوباما

يسم امريکا تا توانست دولت شين امپرياليه رؤسای پکه اوباما در ھشت سال دورۀ رياست جمھوری خود نظر ب در حالی

ھمکاريھای نيرو ھای رزمی و استخباراتی ھر دو دولت . کار اسرائيل را مورد حمايت اقتصادی و نظامی قرار دادجنايت

  . در زمان مأموريت اوباما آنقدر گسترش داده شد که در ھيچ زمان ديگری تا اين سرحد نبوده است

حمايت و  کمک ھای روز افزون نظامی و اقتصادی امپرياليسم امريکا به اسرائيل باعث شده : ھستيمطوری که ما شاھد 

فلسطينيی ھا بپردازد و اشغالی  سرزمينھایاست تا دولت اسرائيل با جرأت به گسترش شھرک سازی ھای خود در 

 ۀين سالھاست که با  صد ھا فاجعخلق ستمکشيدۀ فلسط. مرتکب جنايات ھر چه بيشتر در حق خلق ستمکش فلسطين گردد

  . ضد انسانی دولت اسرائيل مواجه ھستند

 به حيث رئيس شرا در ابتدای مأموريتو تعميل آن يک قطعنامه صدور  آمادگیما در صورتی که دولت امپرياليسی اوبا

حامی آنھا در  می ساخت، شايد می توانست يک پيام سياسی برای کشورھای امپرياليستی و کشور ھای مساعدجمھور 

که چرا اوباما يک ماه قبل از ختم دورۀ رياست جمھوری خودعليه اسرائيل موقفگيری نموده است،  اما اين. جھان باشد

از )  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧(ی که در دوران مبارزات انتخاباتی دورۀ اول خود  اوباما با وجودھرچند. ال برانگيز استؤس

رار گرفته و به وی بی حرمتی نموده بودند و ھمچنان  اختالفات علنی اوباما و جانب اسرائيلی ھا مورد توھين و اھانت ق

نتانياھو و روابط  الزامی آنھا که خالف روابط سنتی دو کشور بوده است، با وجود آن ديده می شود که رژيم 

 که حالیدر  . ستصيھونيستی در ھشت سال مأموريت اوباما ازھر گونه حمايت امپرياليسم امريکا  برخوردار بوده ا

  خود نسبت به مسايل نظامی، اقتصادی و استخباراتی ۀاگردر سيستم سرمايه داری دولت ھا اجازه می داشتند تا به اراد
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ًتصميم گيری نمايند، اوباما يقينا به خاطر انتقامگيری شخصی می توانست از کمک ھا ی سرشار به دولت اسرائيل اباء 

نيم  تصميم گيری مسائل نظامی، اقتصادی و استخباراتی در سيستم سرمايه داری مگر طوری که ما می دا. بورزد

که  اين. ً سرمايه است و نه کامال به تصاميم رؤسای جمھور کشور امپرياليستیدارندگان اصلیامپرياليستی به عھدۀ 

ی مثبت می دھند أمه  ر عضو شورای امنيت به قطعنا١۴اوباما يک ماه قبل از ختم رياست جمھوری خود با وجودی که 

ی ممتنع أو تنھا دولت امريکا با وجود داشتن حق ويتو، خالف سياستھای جنايتکارانۀ خود از آن استفاده نکرده به آن ر

از يک جانب خود داری از حق ويتوی دولت امريکا، انتقام گيری شخصی اوباما از تحقير حدس زده می شود، . می دھد

ور نموده بودند تا ھشت سال در مقابل اسرائيل سکوت اختيار نمايد و از جانب ديگرايجاد و توھنيی است که وی را مجب

 روز ديگر بر کرسی رياست کاخ سفيد تکيه خواھد ٢٠مشکالت برای جانشين خود دونالد ترمپ است که وی تا حدود 

رمپ را به اصطالح به آن  مناسب تر از اسرائيل و مناقشه در خاور ميانه نيست که تیدر حقيقت ھيچ موضوع. زد

که ترمپ از تصميم گيری خود نسبت به روابط نزديک و حمايت از دولت اسرائيل گزارش داده  در حالی. درگير بسازد

ما اجازه نداريم که با اين نوع تحقير و بی حرمتی با : " مورد انتقاد شديد قرار داده گفتًاوی دولت امريکا را مجدد. است

  "اسرائيل رفتار کنيم

 محکوميت درصدور قطعنامه از جانب ملل متحد عليه مين نتانياھو صدراعظم اسرائيل ابني:  طبق گزارشات خبری

 تھديد نمود که وی در ھمه تعھدات اين رژيم به سازمان ملل متحد بازنگری می موضع گرفته، شھرک سازی اين رژيم 

رژيم ھمچنان . ولين ضربه به نتانياھو ارزيابی کردندتحليگران صيھونيست اقدام دولت اوباما را به عنوان ا. کند

طبق نظر .  راستگرای صيھونيستی طرح جان کری را به عنوان دومين ضربۀ دولت اوباما به اسرائيل تلقی می کنند

خواھی که از مردم اسرائيل صورت گرفته است، نشان می دھد که نظرات اکثريت اسرائيلی ھا نسبت به رئيس جمھور 

  .تغيير نکرده است، آنھا اوباما را به حيث دشمن اسرائيل قلمداد می کننداوباما 

 تأئيد يک قعطنامه و آنھم عليه دولت اسرائيل در يک سيستم سرمايه داری امپرياليستی صيھونيستی امريکا ناگفته نماند،

فردی " راه حل دو دولت" "کریجان "به ھمين ترتيب پشنھاد . تنھا به ارادۀ دولت اوباما نمی تواند امکان پذير باشد

را از رأس " نتانياھو"تا جائی که از اوضاع استنباط می شود، طوری به نظر می رسد، که امريکا پالن دارد تا . نيست

 به غير از اقداماتی اطالعات وجود دارد ی که ئتا جا.  را جانشين وی بسازدیدولت اسرائيل خلع نمايد و شخص ديگر

دومين بار است که وی را متھم به اين  است، صورت گرفته" نتانياھو"عليه " کری"و " اوباما"که تا حال از جانب 

  .تحقيقات مقدماتی را عليه وی دستور داده است" تل آويو"چنانچه محکمه در . رشوه خوری نموده اند

  :  اند، بايد گفتفلسطينی ھا از قطعنامۀ شورای امنيت ملل متحد به حيث موفقيت مھم تجليل و ياددھانی نموده

 جنايتکارانۀ دولت اسرائيل دارند، تجليل آنھا ازقطعنامه بيانگر ضعف و ناتوانی  عملکردبا تجاربی که خلق فلسطين از

قطعنامۀ شورای امنيت . آنھا در برابر اسرائيل و خوش باوری و درک نادرست نسبت به سياست فريبکارانۀ امريکاست

 عملید، الکن ارزش اليستی امريکا ولو که تصويب ھم شی ممتنع دولت امپريرأ و يک  مثبتیأ ر١۴ملل متحد با 

ًاوال اين قطعنامه از نظر محتوا نو نيست وثانيا اين قطعنامه نه از جانب دولت آيندۀ امپرياليسم امريکا . ندارد به ) ترمپ(ً

در صورتی که با تعمق به اوضاع . درسميت شناخته خواھد شد و نه ھم دولت جنايتکار اسرائيل به آن عمل خواھد نمو

جھان به خصوص در شرايط  فعلی که اختالفات ميان کشور ھای امپرياليستی اوج می گيرد، نظر بيندازيم، ديده می 

شود که کشور ھای امپرياليستی ھر کدام می کوشند تا  متحدين خود را نه تنھا عليه دشمنان خود بلکه به خاطر اھداف 

 روابط ه دارند، موردحمايت قرار داده  و با تقويت نظامی و اقتصادی ھر چه بيشتر در صدد اند تاسياسی و اقتصادی ک

ه حاضر نيست تا دولت اسرائيل را ايتگسترامريکا به ھيچ وجبه خصوص امپرياليسم جن.  دجانبين را مستحکمتر بسازن
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که امروز  اين. ه وظيفه دارد، از دست بدھدکه در خدمت به منافع جھانی اش و به حيث نيروی سرکوبگر و پوليس منطق

 دو دولت جنايتکار ھرگز به خاطر خلق تاريخیدر رأس دولت اسرائيل نتانياھو است و فردای شخص ديگری، روابط 

  .فلسطين خدشه دار نخواھد شد

 گرفته و در  دولت ھای اسرائيل در طول تاريخ  اين کشور مورد حمايت امپريالسم امريکا قرار طوری که می دانيم

که رئيس جمھورکشور امپرياليستی امريکا، اوباما است و يا ترمپ و يا کلبی و مقصود  آينده ھم قرارخواھند گرفت، اين

 دولت به ھمين اساس.  امريکا نسبت به اسرائيل به وجود نخواھد آمد ستراتيژيکديگر، به يقين ھيچ تغييری در سياست

يه داران اسرائيلی درتصاميم سياست ھای امپرياليسم امريکا به خصوص درسياست ًاسرائيل کامال مطمئن است که سرما

. گاه نخواھند گذاشت تا دولت امريکا خودسرانه دست به اعمال ضد اسرائيلی بزند  آنھا ھيچ وخارجی آن دخيل ھستند

  . و محال استبرای اسرائيلی ھا خواب است و خيال" راه حل دو دولت" "جان کری"پشنھاد 

  

 
 


