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 فلسطین تغییر موقف مردم اروپا در قبال داعیۀ
 

تغییرات بس برازنده در موقف و طرز دید  مبینمضمون مبسوطی  طی ،دسمبر 2 روزنامۀ نیویارک تایمز امروز
با ثقیل ترین و مدهش ترین تجهیزات  اسرائیل را حمالت نظامیاروپا  .استعوام الناس اروپا در قبال مردم فلسطین 

ملل  ۀمان پناه گاه های نشانی شددو قتل هزاران بیگناه بشمول اطفال و زنان، بمبارو مردم بیدفاع آن  جنگی بر غزه
، توسعۀ طرح های اسکان یهودیان در خاک های غصب شده و ارادۀ حاکمیت متحد، تعزیرات بیحد ظالمانۀ اقتصادی

یاست حیث سه ب اسلوگویی بر تصاویب مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانس و سر پیچی و زورمطلق بر بیت المقدس 
 گرانۀ اسرائیل مورد انتقاد شدید قرار می دهند.جاوزتهای 

 

در  پامال شدن حقوق بشر توسط اعمال زور و نفوذ سیاسی امریکا شاهد تمام مظالم و وضاحته مان اروپا بدمر
سوی افراطیت و داوطلب شدن در نبرد داعش و ه همچنان تبارز موج ضد یهودیت و گرایش جوانان ب و اند فلسطین

ت و حمای رسمیت شناختن دولت فلسطینه زمزمه ای ب نا رضایتی کلی مسلمانان ساکن اروپا دست به دست هم داده
 عظمصدرا. چندی قبل اروپا طنین انداز است ۀای قارتوسط نهاد های ملی دولت های اروپایی در فض داعیۀ فلسطین از

دولت فلسطین اعالم داشت. امروز شورای ملی فرانسه با یک سویدن تصمیم حکومتش را مبنی به شناسایی رسمی 
 سنای آن مملکت برای نهایی شدن فرستاد. اکثریت قاطع موضوع به رسمیت شناختن دولت فلسطین را تصویب و به

ه سیاست یرسمیت شناختن فلسطین را تصویب نموده پارلمان های آئرلند و هسپانه مقنین انگلستان با اکثریت قاطع ب
 پیشنهاد نمودند. ظالمانه خوانده به رسمیت شناختن دولت فلسطین رااسرائیل را یک روش اشغالگرانه و 

یب داده تصو بحث قرار داتحادیۀ اروپا که نهاد های انتخابی اند موضوع فلسطین را در ماه نومبر مورپارلمان اروپا و 
 . موکول نمودنددهم دسمبر زجلسۀ پان بهنهایی شناسایی دولت فلسطین را 

ن و رهبرا یند تصاویب پارلمان ها شاید سیاست خارجی حکومات اروپایی را تغییر ندهدومبصرین سیاسی می گ
ولی به هیچوجه منکر تأثیرات سیاسی این مصوبات در  سیاسی اروپا کماکان به حمایت خود از اسرائیل ادامه دهند،

انتخابات آیندۀ اروپا بوده نمی توانیم. سازمان یهودیان اروپا و حکومت اسرائیل عکس العمل قهر آمیز در قبال این 
برای مذاکرات صلح خوانده و عواقب آنرا برای ایجاد صلح پایدار در شرق افقات وو آنرا مغایر تتصامیم نشان داده 

 دانند. میانه وخیم می
ز ا ارزش هایی که بر بنیاد آن ایجاد شدهکه مخالف تمام اصول و پرنسیپ های تأریخی و امریکا یگانه کشوری است 

از  واه و بی دفاع فلسطینی قائل نیست گنو بهایی برای خون هزاران بیچشم پوشی نموده به نفع اسرائیل  تمام حقایق
تمام جنایات اسرائیل علیه مردم فاسطین حمایت نموده و در برابر پرتاب یک سنگچل از طرف فلسطین سوقیات 

ر د داند و همیشه مداخالتش را توجیه نموده و آنرا حق مسلم اسرائیل میۀ اسرائیل و قتل هزاران فلسطینی وحشیان
ی موکراسیحیث پیشوای ده را در جهان ب و امریکا است که خوداسرائیل است  ۀئط موضوعبر حسب شرا مورد صلح

داند در این مورد خاص یک جانبداری غیر عادالنه و خالف تمام میثاق  معرفی نموده و علم بردار حقوق بشر می
فلسطین اسرائیل را در های بین المللی که خود از بانیان آن است نموده در انکار از حق مشروع و قانونی مردم 

رساند. نفوذ سیاسی اسرائیل در این کشور بحدی گسترده و عمیق است  سیاست های استعماری و تبعیضی اش مدد می
 که تفریق منافع ملی امریکا از منافع ملی اسرائیل مشکل است.

داند ولی در برابر همه  یامریکا گریبان هر مملکت را گرفته و احترام به حقوق بشر را معیار روابط سیاسی خود م
 خاک فلسطین از اسرائیل حمایه می کند.جنایات و غصب 

در پوهنتون قاهره طرز دید متفاوتی را در قبال معضلۀ شرق میانه و  233۲بارک اوباما با بیانیۀ ماه جون سال 
مخصوصاً اسرائیل و فلسطین ارائه نمود و امید واری زیادی در عالم اسالم و ممالک عربی خلق کرد و اولین رهبر 

معرض  در را او و طرز تفکر امریکا بود که اوضاع را عالمانه و واقع بینانه تحلیل نمود، ولی گذشت زمان این گفتار
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و واقعیت های عینی امریکا اوباما را به لحاف بیمار اسرائیل پیچاند و  نابود ساختتند باد های سیاسی قرار داده 
 همواره گفت حق به جانب اسرائیل است.

حیث  هباعث خدشه دار شدن اعتبارش ب این سیاست دو روی امریکا متدرجاً این کشور را به انزوای سیاسی کشانده و
می گردد، احتماالً بعضی متحدین غربی از امریکا فاصله گرفته و جهان اسالم موقف متفاوتی در جهان  یک ابر قدرت 

را اختیار نموده و رهبران  ممالک اسالمی که با امریکا روابط تنگاتنگ دارند محیط نشو نمای افراطیت و تند روی 
 . مسلحانه به خطر مواجه گرددط فعالیت های رار این ممالک توسرا فراهم نموده امنیت و استق

سیاسی و جلوگیری از بحرانات غیر مترقبه در شرق میانه بر  و عادالنۀ دوامدار امریکا باید برای سراغ راه حل
ترداد قوق مشروع مردم فلسطین و اسحکه اسرائیل را متقاعد به قبولی  جداً تالش نماید باز نگری نمودهفلسطین معضلۀ 

دو بلیون مسلمان جهان را که عالیق شان  مسلمانان کشور خود و احساسات و امریکا باید خاک های متصرفه نماید. 
اسالم دشمن نتراشیده منافع جهان داخل کشور و  خود در برایمقدس گره خورده مورد احترام قرار دهد و لبا بیت ا

فلسطین و حمایت نا  ای افراطیت و دشمنی با امریکا قضیه ایجاد ۀیکی از عوامل عمد .نسازدمواجه خطر ه برا  خود
 .جائز امریکا از اسرائیل است

با فشار سیاسی و اقتصادی دست افراطیون یهود را از دولت اسرائیل کوتاه نموده به خواب و خیال سلطنت امریکا 
سرحدات قبل  ۀدر محدود افقات منطقوی امنیت اسرائیلوو با ت  حضرت داوود و سرزمین های موعود پایان ببخشد.

 تضمین گردد.  توسط ممالک منطقه از اشغال
یک مکان  حیثه ملل متحد ب نظارت دفتر یونسکویبیت المقدس از حیطۀ حاکمیت اسرائیل و فلسطین خارج شده تحت 

ره شده پیروان هر دین آزادانه زیارت و اداعلمای دینی اسالم، یهود و عیسوی  متشکل از  شورا یک  مقدس توسط
 عبادت نمایند تا جلو هر نوع تخاصم و بر خورد گرفته شود.

 
 پایان

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

