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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  

  !اين بار مجسمه آزادي از شرم فرو ميغلتد
  

ار ن کشور يک ب  ديگر سفر اخير نتانياھو، نخست وزيراسرائيل به امريکا و ديدار با باراک اوباما رئيس جمھور اي
  .موضوع حساس، پيچيده و مخاطره آميز در منطقه خاورميانه را در صدر اخبـار جھان قرار داد

اده ساختن  ا آم بسياری از رسانه ھا و محافل سياسی غربی مذاکرات نتانياھو و باراک اوباما را به ويـژه  دررابطه ب
برخی ھم به اين اعتقادند که . ارزيابی نموده انداسرائيل و فلسطين برای از سرگيری مذاکرات صلح خاورميانـه مفيد 

وزھم  ه ھن اين مذاکرات دست آورد ويا نتيجه ای را دربرنداشته و دورنمای آغازمجدد روند مذاکرات صلح خاورميان
محمودعباس، رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين از کسانی است که اين مذاکرات رابا ارزيابی . تاريک و مبھم است

  .   اميـدوار کننده خوانـد و ھم مايوس کنندهدوگانه، ھم
ذاکرات  ن م اين ارزيابی آنگونه که صحبتھای دو طرف مورد تحليـل قرار گرفـت دقيق ترين ارزيابيی اسـت که از اي

ود وان نم سياری از . ميت شۀ ب ناخت ري م ش ه و ھ اک منطق کننده و خطرن ـا اوضاع ش ق بـ ـنائی دقي ا آش ا ب را اوبام زي
ونی در مشکالت امري کا درجھان، به ويژه اعتبار رو به کاھش اين کشور در جھان اسالم، اگر چه ادامه وضعيت کن

ه  ات ب منطقه و وجـود اسرائيل مجھز با سالح ھای اتمی، زورگو و بی اعتناء به تمام قوانين بين المللی ھم از بسا جھ
ه ًسود اين کشور است  ـ  مثل خط کردن آب و ماھی گرفتن را حتما شن يده ائيد  ـ، و با درک اين واقعيت، مانند اتحادي

سطين ب شکيالت خودگردان فل ا سرزمين و ت ستقل به اروپا، که ت وان يک کشور م يچ ه عن شود ھ ناخته ن رسميت ش
 خاورميانه به نتيجه نخواھد رسيد، ميخـواھد  اختالفات فلسطينی ھـا و منطقۀتالشی برای برقراری صلح و ثبـات در 

  .ھا را، بدون اينکه اسرائيليھـا را کنار بزند يـا منافع آنھـا را فـدای اين بازی کند، حل کنداسرائيلی 
ـه آن گونه که ملک عبدهللا ا ب  پادشـاه اردن در يک مصاحبه اظھار داشـت او نيـز به اين اعتقاد اسـت کـه باراک اوبام

  .  است موافق،راه حلی کـه منتـج بـه ايجاد کشور مستقل فلسطين کردد
ا ومأ ی خويش پ اذ شدۀ قبل ـر مواضع اتخ يوس کننده از آن جھت که اسرائيل با ھمان سرسختی و قاطعيت ھميشگی ب

اع و می فشـارد و از قبول راه حل  ردد، امتن صلحی که منتج به بوجود آمدن دو کشور مستقل ـ اسرائيل و فلسطين ـ گ
  . ميورزد

ازه اسرائيل گذشته ازاين حاضر نيست به مھاجر سطينی ميرسد اج ون فل نج ميلي ه پ ه يک روايت ب ه ب سطينی ک ين فل
  .برگشت به فلسطين را بدھد

ترداد بخش شرقی بيت مسأ لۀ ديگری که اسرائيليھا حاضربه پذيرش آن نيستند و قاطعانه آنرا رد ميکنند موضوع اس
د بخش شرقی شھر بيت الم١٩۶٧اسرائيلی ھا در سال .  المقدس به فلسطينی ھا است دا کردن قدس را ازخاک اردن ج

د ديل کنن ه پايتخت اسرائيل تب ن بخش را . و درنظر دارند تمامی اين شھر را ب د اي ـا ميخواھن سطينی ھ ـه فل در حاليک
سازنـد سطين ب ستقل فل شور م شـ. پايتخت ک ـدن بخش ت مھاجبازگ سطين و موضوع برگـردانـ ـه فل سطينی ب ـن فل ري

ه نطين دو مورد از موارد اختالف دوطرف ھستشرقی بيت المقدس به پايتخت فلس ـه حاضر ب يچ وج ه اسرائيل بھ د ک
  .  قبول آن نيست

موضوع ديگـری کـه مـورد مذاکـره دو طـرف امريکـا و اسرائيل قرار گرفت قطع اعمار شھرکھا در سرزمين ھای 
 شھرکی برای در حدود ھشتاد ھزار يکی از اھداف اسرائيل، به ويژه با اعمار. اشغالی فلسطين از جانب اسرائيل بود

ودی  ه وجود آوردن شھرک يھ ـا ب باشنده در اطراف بخش شـرقی بيت المقدس اينست که اسرائيلی ھا با اين کـار و ب
ـد بخش شرقی شھربيت  تند ميخواھن ق داش ا تعل سطينی ھ ه فل ه ب ـی ک دس و نواحي ان بخش شرقی بيت المق شين مي ن

  .ز آن نواحی جدا کنندًالمقدس را عمال و برای ھميش ا
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ه " نقشه راه " ، بعد از آن که پالنی بنام ٢٠٠٣اسرائيل در سال  ود ک د نم برای حل مشـکل فلسطيــن مطرح شد، تعھ
ار  ـه اعم د ب ن تعھ اوجود اي از اعمارشھرک و استقراريھوديان به بخش شــرقی بيت المقدس خود داری ميکند، ولی ب

  . يھوديان در آن، تا امروز، ادامه داده استشھرک در اطراف اين منطقه و اسکان
ا  وده است، ام ان ب راض جھاني ـورد اعت واره م اعمار شھرک ھا در خاک ھای اشغالی از جانب اسرائيل، اگرچه ھم

  . بدون اينکه اسرائيل به افکار عمومی جھان وقعی بگـذارد، کماکان ادامه ميدھد
د ا ايد، مانن ستان و اختالفات فلسطينيان با اسرائيل ش ات  افغان شمير و اختالف ر سر ک ستان ب تان و پاک ات ھندوس ختالف

ـالفات ه یپاکستان بر سر نواحی آنطرف خط نام نھاد و تحميلی ديـورنـد يکی از درازعمرترين اخت بيه ھم ه ش ـد ک  باش
ـد دن می باش ه م. اختالفات ناشی از دوران و لطف استعمار انگليس و غرب انسانگرا و متم ی ک ان سرزمين اختالف ي

ًھای نو پيدا قصدا ـ غالبا در آسيا ـ  ب الی و ه ً ـوان م سانی و ت وان ان ـت، ت تن وق ـرز رف ه ھ ده است و باعث ب وجودآم
ی را ـ ھر  د غرب ه کشورھای قدرتمن ه مداخل راھم شدن زمين ن کشورھا از يک سو و ف رای اي ھزار مشکل ديگر ب

  . اين کشور ھا از سوی ديگر فراھم می کندزمانی که سـود شان ايجاب کند ـ  در امور داخلی
ـود ـمانی ب ـت عثـ ين خالف ر زم ی از س انی جزئ ـراتوری عثم سطين در دوران امپ وری . فل ـد از فروپاشی امپرات بعـ

بريتانيا خالف تقاضا ھای مکرر و تالش ھای . عثمانی قيموميت فلسطين از جانب جامعه ملل به بريتانيا واگذار شد
ه يمستمر فلسطخستگی ناپذير و  ه در منطق نی ھــا، ازآن جا که قرار بر آن بود که فلسطين بايد اولين کشوری باشد ک

ه  صله نام ه براساس في  ١٨١به عنـوان يک کشور مستقل  به آزادی دست پيدا کند، نه به عنوان يک کشور مستقل، ک
شتـر آن بـاوجد به دو بخش يھودی و عربی تقسيم گملل متح سمت بي ا رديد و ق ه يھودی ھ ـود جمعيت کمتراسرائيل ب
شـورھای اسالمی را  اين عمل غيرعادالنه و غيرمنصفانه اعتراض. داده شد ائر ک ه و س تمام کشورھـای عربی منطق

اين اعتـراض تــا امروز وجود دارد و نمونه آشکار آن به رسميت نشناختن اسرائيل از جانب پنجاه و پنج . برانگيخت
  .ھفت يا پنجاه و ھشت کشور اسالمی در جھان استوور اسالمی از جمله پنجاه يا پنجاه و چھار کش

ان مصر . ًامريکا بايد اينگونه مالحظات را جدا درنظر داشته باشد وقتی وزيرخارجه مصر باوجود تيرگی روابط مي
ان اسالم  ه و ايران، اسرائيل را خطری برای ايران می خوانــد بايد امريکا شدت تنفر اعراب وجھ از اسرائيل را، ک

  . منشأ آن سالھا بيداد و ستم و زورگوئی اسرائيل به پشتيبانی امريکا به مردم بينوای فلسطين است، تخمين بزند
ان اسـت زم در جھ ـرائی اسالمی و تروري راط گ م ب. مشکل ديگـر، مشکل اف ـل اصلی و مھ ـی از عوام وجود ه يکـ

ری  ائی و موضع گي ی اعتن ه شخی، ب آمدن حرکت ھای افراط گرائی اسالمی و گـروه ھـای تـروريستی در جھان کل
صفانه و  ی آنکشور و حمايت غيرمن قلدرمآبانه اسرائيـل در برابر حقوق فلسطينی ھا و ديگر کشورھای ھمسايه عرب

  .بی دريغ امريکا از اسرائيل در برابر فلسطينی ھا ميباشد
ا بع ا از اسرائيل ـ و از امريک شور ھ ن ک ردم اي سطين نفرت م وان ه لت نفوذ ايران در عراق، سوريه، لبنان و فل عن

  .حامی اسرائيل  ـ که مولود بيداد و زورگوئی اسرائيل بوده، ميباشد
رده مشکالت  وذ ک ال نف ران برسياست خارجی کشور سوريه اعم در اشغال بلندی ھـای گوالن سبب شده است که اي

  .روند مذاکرات صلح خاورميانه ايجاد کند
اوباما بايد دانسته باشـد که اعراب، ھمچنين مسلمانـان جھان از حرف و وعده و برنـامه و پالن و نقشه ھای بيحاصل 

د... و ا و . خسته شده ان دار صلح از امريک ع ضد جنگ و طرف ان، و جوام سلمانـان جھ سطينينان، اعراب، م آنچه فل
ادل استاروپا انتظ ی طرف و منصف وع ـل يک  داور ب د عمـ ا، در . ار دارن ا و امريک ه اروپ يم ک ا فکر نمی کن م

ا باشنـد ـ  که نتوانند فرق گناھمجموع جھان، آن قدر ساده لوح باشنـد ـ اگر نگويـم آنقـدر کور و احمق  کـار و بيگناه ي
  .ظالم و مظلوم را بکند

 اسرائيــل و فلسطين ناشی می شـود و ريشـه درآرزو ھا و اميال و خواست مشکل فلسطين و اسرائيل تنھا از مواضع
د شورمتعلق باش ن دو ک ای اي ه نظرھ شور و نقط ين دو ک ه ھم د ب م باي ت دارد و حل آن ھ ای دو مل ام . ھ ه اگرتم البت
ا اسرائيل و ا ب ان، سوريه، اردن ومصر يکج ا کشورھائی که بااسرائيل مشکل بالواسطه دارند، مانند لبن سطين ـ ب  فل

ده حسن نيت از قبـل ايجاد شده ـ برسر يک ميزمذاکره گرد آورده شونـد وغرب منحيث يک کل ب  ۀعنوان نظارت کنن
ی از  ارات الزم اجرائ ا اختي ـرات نظارت جانب شورای امنيت مؤًبيطرف و واقعا عادل، ب ر مذاک د ب ل متح سسه مل

اداشته باشد و در قبال توافقات حاصله ميان تمام  سؤاين کشور ھ ا  م ـد، يقين ده  بگيرنــ ات را برعھ ًوليت اجرای توافق
  .اين معضله و تمام معضالت ناشی از آن حل خواھد شد

ـه. بلندی ھای گوالن بايد به سوريه مسترد شود ـه سوري والن ب ديھای گ ه ب بدون برگرداندن بلن وجود ه ھر صلحی ک
ين مداخالت ايران در .  بيايد دوامدار نخواھد بود لبنان، فلسطين،عراق و اعمال نفوذ اين کشور بر سوريه زمانی از ب

ا سوريه و . خواھند رفت که مشکل اين کشور ھا بـا اسرائيل حل گردد ان اسرائيل و سوريه ي انتظارحل کشيدگی مي
دون ا ر غرب و امريکا تا زمانی که بلنديھای گوالن در تصرف اسرائيل ھستند وغرب، در کـل، از اسرائيل ب ا و اگ م

  .ًپشتيبانی ميکند، يقينا انتظار خوشباورانه خواھد بود
سطين اسـتمسأ ـوع اسرائيل و فل دا از موضـ ـال ج ا ر. ًلۀ برنامه اتمی ايران يک موضـوع کام سأله ب ن م ط دادن اي ب

سي امسأله فلسطين بھانه د و قؤست برای گريز اسرائيل از پذيرفتن م ر قواع شـور در براب ن ک ين وليت ھای آي وانين ب
  .المللی و نــدای انسانيت و ناديده گرفتن حـق مسلم يک ملت
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 آن ين شدۀدر برابر چنين تضمينی، اعراب بايد موجوديت اسرائيل، موجوديـت يک کشور يھودی را در مرزھای تعي
ا ه شکلی نھ ن دو ب رز ھای اي ند و م ق ميرس ين يئی تعـ درموقعی که اسرائيل و تشکيالت خودگردان فلسطين به تواف

ده ميگردد، ب رام ميگذارن ر شرط اسرائيل . رسميت بشناسند و تعھد نماينـد که به استقالل و حاکميت آن کشور احت اگ
دعمال . برای ايجاد صلح و کشور مستقل فلسطين ھمين است، بگذاريد اين شـرط اسرائيـل بر آورده گـردد سطين باي ًفل

  .  و ھمزيستی با اسرائيل يا ھر کشور ديگری استجھان نشان بدھد که خواھان صلح در جھانه ب
ل تحمل ان قاب رای جھاني ه ب ـه ممکـن اسـت و ن ن موضوع را . حذف، يا نابودی ھيچ کشوری امروز در جھـان، ن اي

  :بنابراين.  بايد ھم اسرائيل و ھم فلسطين در نظر داشته باشند
ه  واقعی و دايمی و  برای دست يافتن به يک صلحھر دو کشــور برای رفع سايه ھای بی اعتمادی بايد اعتماد کردن ب

ی را به ئبگذاريد ببينيم يک سال اعتماد چه دست آورد ھا. يک ديگر و در کناريک ديگر زندگی کردن را تمرين کنند
انی و اشک و ۶١از. ارمغان خواھد آورد الی و ج رت و جنگ و خسارات م  سـال بی اعتمادی که ھيچ چيزی جز نف

  . دست نيامده انی و نفرت و لعنت بخون و وير
د  اھو خواھش ميکني ـکه از نتاني ه جائيـ ستيد، ب ن مشکل ھ ًاز آقای اوباما تقاضا اين است که اگر واقعا خواھان رفع اي

وان " از اين فرصت تاريخی برای بخشيدن تحرک جدی در زمينه ايجاد کشور فلسطينی استفاده کند " که  ه عن خود ب
ر ھـا و ھمه چشم ھا به او دوخته شده است، ازاين فرصت تاريخی برای بخشيدن تحرک جدی در کسی که ھمه انتظا

  !جھت ايجــاد يک کشور مستقل فلسطينی چرا استفاده نميکنند؟ اسرائيلی ھا امتحان خويش را داده اند
ـد  د حل نخواھ ا اب ه اسرائيل آنرات يد ک ئن باش ردد، مطم ان اگرحل اين قضيه به اسرائيل محول گ رد و مشکل ھمچن ک

ر . باقی خواھد ماند؛ تا به جنگی ديگری منتج شود سترده ت ًو اين جنگ مسلماجنگی خواھد بود که ھم ابعاد آن بسيارگ
  !  آن... از جنگھای قبلی خواھد بود وھم خرابی ھا و تلفات جانی و مالی و 
يمما بايد استعداد تعيين حدود حوصله انسان ھا را داشته باشيم؛ و حـد شخيص دھ ضايا را ت ـرز ثقلت و تحمل ق .  و مـ

  !له قابل تأمل استسه مسأاين . زمان ميگذرد و گذشن زمان مشکالت را ھــر چـه بيشتر پيچيـده ميسازد
دارد، ا ن سطينی ھ ا و فل ول  اگر حماس ميگويد که امريکائی ھا بر خوردی برابر با اسرائيلی ھ ن حرف را قب چرا اي

يمنميکنيم؟ بنيادگرا بو ه کن اور ن د ب ا ! دن حماس دليل نميشود که واقعيتھای آشکاری را که عينيت دارن اگر امريکائيھ
ۀ  د کر و کور و ديوان د تعھ د باي ن تعھ ا اي نسبـت به امنيت اسرائيل تعھد سپرده اند، جھان کاری با اين تعھد ندارد، ام

ادل .  کنـددستش داده و برای کشتن خصم تحريکش میه نباشـد کـه دشمن چماقی ب د يک قاضی ع ـد تعھ د باي اين تعھ
  !نه در ھر حالتی که...   در صورتی که : باشد؛ تعھـدی کسی باشـد که ھميشه اين اصل را در نظر دارد کـه 

سانی است صفانه و يک حرکت ان صميم من توار، يک ت ام اس ن،  يک گ ام روش ا يک پي ا از اوبام ار م وضع . انتظ
ريمفلسطينيھا بسيار رقت بار ت ا . ر از آن است که بيشتر از اين آنرا ناديـــده بگي ا ـ ت رتنش موجود م فته و پ ای آش دني

ـه  د ـ ب رده نميتوان يچ غلطی ک شتيبانی غرب ھ حدودی زيادی ـ تنھا با موضع گيری عادالنه امريکا ـ اسرائيل بدون پ
رداين مث! ھيچوقت خون را با خون نشسته اند. دنيـای ديگری تبديل خواھد شد ا !  ل را نبايد آقای اوباما ناديده بگي ًلطف

د ده اسـت بکني ـديل ش ـان تب د . يک کاری در راستای مشکل فلسطينيھـا که حال بـه مشــکل جھ ه روزی، مانن شود ک ن
  !!دغلتفرو ب"  شرم "  با آن مشعلش از "مجسمه آزادی"نام ه  بمجسمه ایبت ھای باميان، 

  
 


