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            احسان اهللا مايار
  ترجمه از روزنامه دان طبع کراچی 

  ٢٠٠٧نومبر٢٧ مورخه
  ماگوليس. اثر ايريک س

  

  آخرين چانس رئيس جمهوربوش
  

باالی  قهر جهانی ينيدئمو خونريزی در فلسطين، نکبت وزندگی و سوماليا، عراق و  در افغانستان،فجايع دنبال      
 سال اخير زمامداری در در صدد راه يابی موفقيت سياست خارجی  نوميدی زيادش با جورج بو، رئيس جمهورامريکا
  .، می باشد که با بيماری سياسی آغاز گرديده،خويش

 خاطر اما گوئی که با،يک گروه از هم پيمانان امريکا در شرق ميانه در اناپوليس، ماريلند، با عجلهازاينرو     
 و ميزبان امريکائی تدويرۀ امريکا دعوت شده اند که به عقيد متحدهاالتارجه اي رايس وزير خ زير فشار کندال،راحت

  .دفلسطين خواهد ش ختتام معضله اسرائيل و اين اجالس درطول سال آينده منجر به اتصاويب در اتخاذ تصاميم و
يندگان همپيمان ت نما هيئمود عباس نيمه رهبر فلسطين،ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل، محدر اين اجالس     

متردد بود  درآغاز کار ،دارد خود  اسرائيل باالی کشور–رک امريکا تسوريه که بيم از تهاجم مش وامريکائی  -عربی
اعث تعجب کسی ايران بدون اينکه ب. خره تصميم اتخاذ نمود که شرکت کندآلاب ،که دراين اجالس سهم بگيرد يا خير

  .ر مريلند دعوت نشده بودد بوشدرهم  شود دراين اجالس پوشيده و
 موازا با و چگونگی صلح می شود گفتگو باالی گفتگویمشخص گرديده به گونه ايکه  ستراتيژی اسرائيل از سالها    

  .غرب اردن مداوم زيستگاها جهت رهايش يهود ها اعمار ميگرددساحل   ارتفاعات گوالن واطق اين تکتيک در من
ی اناپوليس پارلمان اسرائيل راه موافقت درترکيب رايدهی را در مورد وضع به منظور عدم موفقيت گردهمآئ    

احزاب سياسی در  که در وضع کنونی ساختار کنونی يورشليم از اکثريت  ساده  به رای سه بر چهار تعديل نمود
وی  را رعالوه براين اولمرت صدراعظم اسرائيل ناشد ديگری .غير ممکن استبدست آورن چنين رای کنيسيت 

نمايندگان کشورهای عرب در اجالس تقاضا نموده که وی تنها به   فلسطين وصحنه کشيد که درآن از نيمه رهبر
 با اين مطالبه . پافشاری ميکندشناسائی اسرائيل را " دولت يهود"  اکتفا ننموده بلکه باالی نام "اسرائيل"شناسائی 

  .ملت اسرائيل محسوب نميشوند زءمسيحی ميباشند ج که مسلمان و يلاسرائاتباع درصد ٢٠
.  را بخود گرفته استبدنما شکل زندانشهرکهای   خشک فشرده شده اند وۀفلسطينيهای ساحل غرب در منطق    

 از بدبختی، را دارد که درآن زندگی مملو" از نيويارک گريز"  ساينسلم داستانسرائیي با فاين لجنزار تبانی درزندگی 
همه با ديوار های امنيتی، برجهای ترصد  کمبود غذابوده که همه و بيکاری و% ۵٠ از  جنايت، بيشفالکت حالی،
  .توسط قوای نظامی اسرائيل محاصره گرديده اند باالی تپه ها

 ح گردد وش حزب فتر همسنگمانع حمالت باالی اسرائيل توسط افراطيون درت آنرا ندارد تامحمود عباس حتی ق     
  .برگ نظامی جواب ميدهد و خشنترين ساز  با بزرگترين و بيرحمانهبرابر کوچکترين آتشباری فتح اسرائيل در

اسرائيل دست بهم داده اند تا زيربناهای زندگی را باالی حماس در غزه ازهم بپاشند که  درحال حاضر واشنگتن و     
 را سوی محمود عباس لب کهمک ط دست باتضرعهزار يک ناماليمات ديگر زندگی گرسنگی و از روی قحطی و

  . دراز کنندمطيعبيکفايت و 
موافقه صدراعظم اسرائيل را به احداث بلوکی يک نيمه کشور فلسطين   بوش متمرکز به آن است تاۀهدف ادار    

اولمرت با مخالفت شديد در از طرف ميزبان "  پوتيمکينۀدهکد" وجود اين کوچک طلبی ساختمان  اما با .بدست آورد
  .لمان اسرائيل مواجه خواهد بودپار
  توسعه جوئی درجاکشیديموکراتها جمهوريت خواهان  و "امريکا دراين مقطع زمانی، انتخابات سال آينده در       

درصد رای دهنده  ۵٠کومت اسرائيل فشار ميآورند  تا خواست باالی ح  و رقابت شديد دارندی اسرائيلافراطيون
 اسرائيل، يوری قدريکی از متفکرين عالي.  نکنداغماص" خاک واقعی دربدل صلح "پرنسيپلی را مبنی برياسرائ

  : اياالت متحده مينگارد کهۀداشتی دربار در ياد افنيری،
د تا يک حرف نمحافظه کاران جديد بهيچ فردی اجازه نميدهياری   با همدستی وهاتبليغ کنندگان يهود و ايوانگليست  "

 جزای اعمال خود ت تمام به شدهار شود و درصورت عدم رعايت اين امر منتقد با اسرائيل اظۀانتقادی دربار
  ."ميرسد
اين مطلب را ميتوان چنين  . حرفه ای را داردرط اسرائيل معنی انتحار سياسی وش درامريکا، پشتيبانی بی قيد و        

ترقی فلسطين  و د تا يک دولت مناسب رشد باالی اسرائيل بحد کافی فشار وارد نخواهد کرتعبير کرد که بوش احتماًال
  .بوجود آيد
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سعودی است که ٢٠٠٢اين پالن : يگانه پالن صلح واقعی که ميتوان باالی آن اعتماد کرد درباره تجاهل شده است
درآن پيشنهاد شده برای اينکه صلح در منطقه مستقر شده بتواند اسرائيل ميباسيت با بعضی تعديالت درعقب سرحدات 

  . خود عقب نشينی نمايد١٩۶٧ سال قبل از
اما بوش ازاين . امريکا بوجود نخواهد آمد بدون فشار در منطقه هيچ نوع انکشافیآن است که  جهان مستشعر از      

بهرصورت  .يا ال اقل در تنظيم آن سعی خواهد کرد آخرين چانس اعنی اقدام خوبی به نفع جهان استفاده نخواهد کرد و
بين  آنقدر ضعيف ومتباقی کشورهای عربی   فلسطينيها وازطرف ديگر .ورسند استوضع موجود خ رونداسرائيل با

   .فصل نمايند  اين بزرگترين درد سربين المللی راحل و،آنها  انتظار برد هم نفاق دارند که نميتوان از
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