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!اين بار مجسمه آزادی از شرم فرو ميغلطد  

  
 

      
 

ر ـار ديگـب يکاين کشور ور ـدار با باراک اوباما رئيس جمھـ ديه امريکا وـل بـاسرائي رـ، نخست وزيسفر اخير نتانياھو
. قرار داد جھانارـ را در صدر اخبميانهدر منطقه خاور ، پيچيده و مخاطره آميزموضوع حساس  

ن ــاده ساختـرابطه با آم ژه  درــويباراک اوباما را بو رات نتانياھو ـمحافل سياسی غربی مذاک و ھا ه ـاری از رسانـبسي
ه دند کن اعتقاـه ايـ برخی ھم ب .د ارزيابی نموده اندمفي ه  از سرگيری مذاکرات صلح خاورمياناسرائيل و فلسطين برای

م ـھ وزـانه ھنـد مذاکرات صلح خاورميـدد رونـجم ازـآغنمای  برنداشته و دورا نتيجۀ را دري اين مذاکرات دست آورد و
اـ ب ند که اين مذاکرات راھستکسانی  لهـجمردان فلسطين از ـ�ت خودگـعباس، رئيس تشکي محمود. تاريک و مبھم است

.   و ھم مايوس کنندهه انددـار کننده خواندوـ ھم امي،ارزيابی دوگانه  
ن مذاکرات ـ ترين ارزيابی ای اسـت که از ايھای دو طرف مورد تحليـل قرار گرفـت دقيقه صحبت آنگونه کیاين ارزياب
مشک�ت اری از ريشۀ بسيشناخت  و ھم نائی دقيق بــا اوضاع شکننده و خطرناک منطقهـزيرا اوباما با آش. ميتوان نمود

ونی در منطقه و وجـود جھان اس�م، اگر چه ادامه وضعيت کنه اعتبار رو به کاھش اين کشور در درجھان، بويژامريکا
ه تمام قوانين بين المللی ھم از بسا جھات به سود اين کشور است ـھای اتمی، زورگو و بی اعتنا بئيل مجھز با س�حاسرا
 سرزمين اـه تـ کاديه اروپا،، مانند اتحو با درک اين واقعيت ـ،  ًرفتن را حتما شنيده ائيدگ و ماھی  آبمثل خط کردن ـ  

راری �شی برای برقـھيچ تود ـته نشـمستقل برسميت شناخو دولت ر عنوان يک کشوه و تشکي�ت خودگردان فلسطين ب
 ن بدون اي،ا و اسرائيلی ھا راـواھد  اخت�فات فلسطينی ھخ، مي خاورميانه به نتيجه نخواھد رسيدمنطقهـات در صلح و ثب

. حل کند،ھـا را فـدای اين بازی کندا منافع آن يـا را کنار بزندـھ که اسرائيلی  
ه راه ـه باراک اوباما بـت کـ پادشـاه اردن در يک مصاحبه اظھار داشـت او نيـز به اين اعتقاد اسگونه که ملک عبدالهـآن

. موافق است فلسطين کردد مستقلکشور ه ايجاد ـج بـه منتـحلی ک  
ا  پويشـلی خـدۀ قبـاذ شـواضع اتخـر مگی بــ که اسرائيل با ھمان سرسختی و قاطعيت ھميش،مايوس کننده از آن جھت و
  امتناع می،رددگ اسرائيل و فلسطين ـ  د و از قبول راه حل صلحی که منتج به بوجود آمدن دو کشور مستقل ـارـفش می

  .ورزد
 و به روايت ديکر به بشتر از ج ميليون پن به روايت يکت به مھاجرين فلسطينی که بهنيساين حاضر گذشته ازئيل ااسر

.د اجازه برگشت به فلسطين را بدھدرس  فلسطينی مینوپنج ميلي  
 بخش  يا واگذاریردادــکنند موضوع استبه پذيرش آن نيستند و قاطعانه آنرا رد مي ھا حاضر مسئلۀ ديگری که اسرائيلی

خاک اردن جدا شرقی شھر بيت المقدس را از بخش1967ال ساسرائيلی ھا در .شرقی بيت المقدس به فلسطينی ھا است
د اين بخش ـواھنا ميخـه فلسطينی ھکـ در حالی. ندر را به پايتخت اسرائيل تبديل کننظر دارند تمامی اين شھ دند و درکر
دن بخش ــنادرـه فلسطين و موضوع برگـن فلسطينی بـت مھاحريـبازگش .دـن نبديل کنپايتخت کشور مستقل فلسطينبه را 

ه قبول طرف ھستد که اسرائيل بھيچ وجـه حاضر بسطين دو مورد از موارد اخت�ف دوه پايتخت فلشرقی بيت المقدس ب
  . آن نيست

ھا در سرزمين ھای اشغالی   اعمار شھرکا و اسرائيل قرار گرفت امريکدو طـرفره ورد مذاکه مـموضوع ديگـری ک
شنده در اويژه با اعمار شھرکی برای در حدود ھشتاد ھزار به يکی از اھداف اسرائيل، ب. فلسطين از جانب اسرائيل بود

ميان وردن شھرک يھودی نشين وجود آه ـا بار و بـک ا اينـا بـھ  اسرائيلیست که االمقدس اينرقی بيت ـاطراف بخش ش
و ًت المقدس را عم� ـبي د بخش شرقی شھرـھا تعلق داشتند ميخواھن  نواحيـی که به فلسطينیبخش شرقی بيت المقدس و

.از آن نواحی جدا کنندبرای ھميش   
نمود که از ، تعھد  شدــن مطرحکل فلسطيـبرای حل مش" نقشه راه  " ه پ�نی بناماز آن ک  بعد ،2003اسرائيل در سال 

 یه اعمار شھرکاين تعھد بری ميکند، ولی باوجود دارقی بيت المقدس خوده بخش شـ بيھوديان شھرک و استقرار اعمار
.در اطراف اين منطقه و اسکان يھوديان در آن، تا امروز، ادامه داده است  

دون ـ ب جھانيان بوده است، اما اگرچه ھمواره مـورد اعتراض،اعمار شھرک ھا در خاک ھای اشغالی از جانب اسرائيل
.  ادامه ميدھداينکه اسرائيل به افکار عمومی جھان وقعی بگـذارد، کماکان  
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ر و اخت�فات  افغانستان و پاکستان کشميسر اخت�فات ھندوستان و پاکستان بر مانند شايد،اخت�فات فلسطينيان با اسرائيل
 که شبيه ھمه اخت�فات ـدباش �فاتـترين اخت عمر  درازد يکی ازـطرف خط نام نھاد و تحميلی ديـورن بر سر نواحی آن

 پيدا وـای نـھزمين  رـميان س اخت�فی که. دـباش  می انسانگرا و متمدنغرب  انگليس و استعمار و لطف دورانناشی از
زار مشکل ديگر و ھالی موان ـ ت توان انسانی و وقـت،رفتنرز ــده است و باعث به ھـآم بوجود  آسيا ـ ًا درـ غالبً قصدا
ـ ھر زمانی که سـود شان ايجاب  زمينه مداخله کشورھای قدرتمند غربی را ھا از يک سو و فراھم شدناين کشوربرای 
. فراھم می کند از سوی ديگردر امور داخلی اين کشور ھاکند ـ    

وری عثمانی ـروپاشی امپرات فازد ــبع. ودـمانی بــ عثثمانی جزئی از سر زمين خ�فـتراتوری عـدوران امپدر فلسطين 
 خستگی ایــت�ش ھو رر ـبريتانيا برخ�ف تقاضا ھای مک. معه ملل به بريتانيا واگذار شدجانب جا از قيموميت فلسطين
وان يک کشور د که در منطقه به عنين کشوری باشآن بود که فلسطين بايد اول قرار برچون، ا فلسطنی ھناپذير و مستمر

ش يھودی بخ ملل متحد به دو181س فيصله نامه اساعنوان يک کشور مستقل، که بره ب آزادی دست پيدا کند، نبهمستقل 
 رــعادVنه و غياين عمل غير. ھا داده شداسرائيل به يھوديود جمعيت کمتراوجر آن بـو عربی تقسيم کرديد و قسمت بيشت

روز ــا امـ اين اعتـراض تــ.انگيختبررا ھای اس�می  ورھـای عربی منطقه و سائر کشـ تمام کشور منصفانه اعتراض
از جمله رسميت نشناختن اسرائيل از جانب پنجاه و پنج يا پنجاه و چھار کشور اس�می ـنمونه آشکار آن ب و ؛وجود دارد

.استپنجاه ھفت يا پنجاه و ھشت کشور اس�می در جھان   
وقتی وزيرخارجه مصر باوجود تيرگی روابط ميان مصر و . اشدًه م�حظات را جدا درنظر داشته بـگون امريکا بايد اين

منشأ  که ،از اسرائيل راوجھان اس�م د امريکا شدت تنفر اعراب ـ باي،، اسرائيل را خطری برای ايران می خوانــدايران
. ، تخمين بزندسطين است مردم بينوای فلآن سالھا بيداد و ستم و زورگوئی اسرائيل به پشتيبانی امريکا به  

ود آمدن حرکت  بوجی از عوامـل اصلی و مھميک. ان اسـتجھمی و تروريزم دررائی اس�ر، مشکل افراط گمشکل ديگ
ل ـگيری قلدرمآبانه اسرائي بی اعتنائی و موضعجھان کله شخی،ـروريستی در ای تھای افراط گرائی اس�می و گـروه ھ

 از انئيمنصفانه و بی دريغ امريکا  و ديگر کشورھای ھمسايه عربی آنکشور و حمايت غيردر برابر حقوق فلسطينی ھا
.ميباشددر برابر فلسطينی ھا اسرائيل   

عنوان حامی ه ھا از اسرائيل ـ و از امريکا بنان و فلسطين نفرت مردم اين کشورعلت نفوذ ايران در اعراق، سوريه، لب
.سرائيل بوده، ميباشداسرائيل  ـ که مولود بيداد و زورگوئی ا  

د ـمشک�ت در رون  اعمال نفوذ کردهسوريهکشور  ی است که ايران برسياست خارجای گوVن سبب شدهـھ بلندیاشغال 
.ايجاد کندخاورميانه مذاکرات صلح   

ل ـاصح و نقشه ھای بیاوباما بايد دانسته باشـد که اعراب، ھمچنين مسلمانـان جھان از حرف و وعده و برنـامه و پ�ن 
طرفدار صلح از امريکا و اروپا   جھان، و جوامع ضد جنگ و انـآنچه فلسطينينان، اعراب، مسلمان. خسته شده اند... و

ه اروپا و امريکا، در مجموع جھان، ــما فکر نمی کنيم ک. طرف و منصف وعادل است بيل يک  داورـانتظار دارند عم
اه يا ظالم و مظلوم را نار و بيگـباشنـد ـ  که نتوانند فرق گناه کو احمق ور آن قدر ساده لوح باشنـد ـ اگر نگويـم آنقـدر ک

.بکند  
ھای ھا و اميال و خواست آرزو شـود و ريشـه درل و فلسطين ناشی ميواضع اسرائيـمشکل فلسطين و اسرائيل تنھا از م

ھائی که  البته اگرتمام کشور.تعلق باشد و حل آن ھم بايد به ھمين دو کشور و نقطه نظرھای اين دو کشورمدو ملت دارد
ل ـل و فلسطين ـ با حسن نيت از قبـيکجا با اسرائي مصر ه، اردن و لبنان، سوريمانند اسرائيل مشکل ب�واسطه دارند، با

ًا ــواقع طرف وای بيوان نظارت کننده بعنغرب منحيث يک کل  آورده شونـد ومذاکره گرد  سر يک ميز ايجاد شده ـ بر
ال ــ و در قب،دبر مذاکـرات نظارت داشته باش جانب شورای امنيت موسسه ملل متحد  اجرائی ازيارات Vزماختا عادل، ب

 و تمام معض�ت ًيقينا اين معضله ،دـبگيرن  مسئوليت اجرای توافقات را برعھده  ميان تمام اين کشور ھاتوافقات حاصله
.ناشی از آن حل خواھد شد  

ر صلحی که بوجود بيايد ھ ای گوVن بـه سوريـهـھ بدون برگرداندن بلندی.  مسترد شودبلندی ھای گوVن بايد به سوريه
بين خواھند مداخ�ت ايران در لبنان، فلسطين،عراق و اعمال نفوذ اين کشور بر سوريه زمانی از .  دوامدار نخواھد بود
ل و سوريه يا سوريه و غرب و امريکا حل کشيدگی ميان اسرائي انتظار.دا اسرائيل حل گردا بھکشوررفت که مشکل اين

د، ـکن غرب، در کـل، از اسرائيل بدون اما و اگر پشتيبانی می تا زمانی که بلنديھای گوVن در تصرف اسرائيل ھستند و
.ًيقينا انتظار خوشباورانه خواھد بود  

بط دادن اين مسئله با مسئله ر. تـوع اسرائيل و فلسطين اســً� جدا از موضـايران يک موضـوع کامبرنامه اتمی مسئلۀ 
دای  قواعد و قوانين بين المللی و نـکشـور در برابرئوليت ھای آين برای گريز اسرائيل از پذيرفتن مسفلسطين بھانۀ است

.انسانيت و ناديده گرفتن حـق مسلم يک ملت  
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ای تعين شده آن ـ ـھ ر مرزد موجوديت اسرائيل، موجوديـت يک کشور يھودی را دـدر برابر چنين تضمينی، اعراب باي
 کلی نھائی تعين میـه شـای اين دو بـرسند و مرز ھ میموقعی که اسرائيل و تشکي�ت خودگردان فلسطين به توافق  در

  .دـگذارن  برسميت بشناسند و تعھد نماينـد که به استق�ل و حاکميت آن کشور احترام می ـگردد
. ر آورده گـرددـد اين شـرط اسرائيـل بـن ھمين است، بگذاريرط اسرائيل برای ايجاد صلح و کشور مستقل فلسطير شـاگ

  .ًفلسطين بايدعم� بجھان نشان بدھد که خواھان صلح در جھان و ھمزيستی با اسرائيل يا ھر کشور ديگری است
ھم د ـاين موضوع را باي. قبولاسـت و نه برای جھانيان قابل ه ممکـن ان، نيا نابودی ھيچ کشوری امروز در جھحذف، 

:بنابراين.  اسرائيل و ھم فلسطين در نظر داشته باشند  
د اعتماد کردن به ـ برای دست يافتن به يک صلحی واقعی و دايمی و برای رفع سايه ھای بی اعتمادی بايورــکش دو رھ

 ه ب راه دست آورد ھایاد چمـسال اعتبگذاريد ببينيم يک . مرين کنند را تر زندگی کردنـيک ديگ  و در کناررـيک ديگ
 و جنگ و خسارات مالی و جانی و اشک و خون ال بی اعتمادی که ھيچ چيزی جز نفرت س61از. آوردداھ خوارمغان

. بدست نيامدو نفرت و لعنت و ويرانی   
ه د کـکني ًاز آقای اوباما تقاضا اين است که اگر واقعا خواھان رفع اين مشکل ھستيد، به جائيــکه از نتانياھو خواھش می

ه ـعنوان کسی کخود ب"   ايجاد کشور فلسطينی استفاده کندن فرصت تاريخی برای بخشيدن تحرک جدی در زمينهاز اي" 
اد  ايجاين فرصت تاريخی برای بخشيدن تحرک جدی در جھت ا و ھمه چشم ھا به او دوخته شده است، ازھمه انتظار ھ

!متحان خويش را داده اند اسرائيلی ھا اد؟يرا استفاده نميکنيک کشور مستقل فلسطينی چ  
 مشکل ھمچنان باقی  .د کردـحل نخواھتا ابد  را گردد، مطمئن باشيد که اسرائيل آنحل اين قضيه به اسرائيل محول اگر

ر از ـرده تـگست ارـاد آن بسيـم ابعـجنگی خواھد بود که ھً لما و اين جنگ مس.دوخواھد ماند؛ تا به جنگی ديگری منتج ش
  ! آن... و ھم خرابی ھا و تلفات جانی و مالی  ھای قبلی خواھد بود و جنگ
ان ـزم. تشخيص دھيمھا را داشته باشيم؛ و حـد و مــرز ثقلت و تحمل قضايا را  استعداد تعيين حدود حوصله انسانما بايد
!سه مسئله قابل تأمل استاين  . سازد ه بيشتر پيچيـده میر چرد و گذشن زمان مشک�ت را ھميگذ  

 ا اين حرف را قبول نمیچر لی ھا و فلسطينی ھا ندارد، ھا بر خوردی برابر با اسرائيد که امريکائیگوي اگر حماس می
ه ـاور نـ بری را که عينيت دارندھای آشکا  دليل نميشود که واقعيت، پيروی حماس از ايران، بنيادگرا بودن حماسکنيم؟
د کر د تعھ، اما اين تعھد بايداردا اين تعھد نـجھان کاری ب رده اند،ت به امنيت اسرائيل تعھد سپـھا نسبامريکائي اگر! کنيم

د تعھد يک قاضی  اين تعھد باي.دکنش ميکه دشمن چماقی بدستش داده و برای کشتن خصم تحريد کو کور و ديوانۀ نباشـ
!نه در ھر حالتی که...    در صورتی که : تعھـدی کسی باشـد که ھميشه اين اصل را در نظر دارد کـه عادل باشد؛  

وضع فلسطينيھا . تاوباما يک پيام روشن،  يک گام استوار، يک تصميم منصفانه و يک حرکت انسانی اسانتظار ما از 
ادی ــ تا حدودی زي دنيای آشفته و پرتنش موجود ما .بگيريمبسيار رقت بار تر از آن است که بيشتر از اين آنرا ناديـــده 

ای ديگری تبديل ـه دنيـبغلطی کرده نميتواند ـ  بانی غرب ھيچ ـ اسرائيل بدون پشتيتنھا با موضع گيری عادVنه امريکاـ 
ای ــ يک کاری در راستًلطفا ! آقای اوباما ناديده بگيرداين مثل را نبايد ! ھيچوقت خون را با خون نشسته اند. خواھد شد

ام ــمۀ بنـمجس ،باميان ھایمانند بته روزی، ود کنش. بکنيدکل جھـان تبـديل شده اسـت ــکه حال بـه مش ھـامشکل فلسطيني
 فرو  " شرم" آن مشعلش از  با شر و دموکراسی است،بجھان که مدعی آزادی و حقوق زا در يک گوشۀ  آزادیمجسمه

!!غلطدب  
 


