ﻫﻤﮑــﺎری ﻣﺸﺘــﺮک ﺟﻨﺒــﺶ ﺻــﻠﺢ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲٣ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۱۴ -۱٣٨۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۰
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ـ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
AG Friedensforschung
ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
ﮐﺎﺳﻞ :ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ در اول
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرش ﻧﺎزی ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﺻﻠﺢ آﻟﻤﺎن در روز اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ روز ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ در آﻟﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  150ﺗﺠﻤﻊ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻟﻤﺎن دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض رو
ﺑﺮﺷﺪ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن.
روز اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮﺳﻨﺘﺎ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ
ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و از آن زﻣﺎن اﯾﻦ روز ﺑﻌﻨﻮان روزﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روز ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
آﻟﻤﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ و آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎﺋﯽ را ) ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ،
ﺗﺤﺼﻦ و…( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻓﺮاﺧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ”:ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ! ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ! ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر!”.
ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻮری ﺑﯿﺸﻤﺎری ازﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی اﯾﻦ روز اﺳﺖ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﺮوج ﻓﻮری ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد.
در ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﻠﺢ آﻟﻤﺎن داده ﺷﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ”:ﺟﻨﮓ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ
و ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ” .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری
اﻣﻀﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رد ﺟﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺪاﺋﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻠﺢ در اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل در ﺟﻬﺖ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﺪوز ،آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  4ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2009ﺑﻔﺮﻣﺎن ﯾﮏ اﻓﺴﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ دو ﺗﺎﻧﮑﺮ
ﻧﻔﺘﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪوز ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺎران و
اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻫﺎ  140ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ

ﺷﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای از ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ روزآﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ :ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
آﻟﻤﺎن ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در ﺟﻨﺎﯾﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ رود.
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .دوﻟﺖ
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺑﺎزان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ”.
در ﺗﺎرﯾﺦ  4ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﺷﻬﺮ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﻦ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﯾﺎدﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻨﺪوز ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﮐﺸﺘﺎر
ﮐﻨﺪوز آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ” ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺑﯿﻬﻮده در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ!
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ آﻟﻤﺎن ﺧﻄﺮ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮده
و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺨﺼﻮص در آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﮏ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﺰار را از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون
آورد.
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮای “ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ” ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎه ﻣﻪ  2010اﺟﺮا ﮔﺮدد :ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده آزاد از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ از  250ﮐﻼﻫﮏ اﺗﻤﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اش ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وزﯾﺮ دﻓﺎع آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح اﺻﻼح رادﯾﮑﺎل در ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ارﺗﺶ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ” د گ ب” آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ”:ﻣﺎ از دوﻟﺖ و
اﺣﺰاب ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺗﺸﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ”.
ﺷﻮرای ﺻﻠﺢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺻﻠﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ رد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﺮه ای اﺷﮏ ﻧﻤﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻘﻮل اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ” د
گ ب ” دﯾﮕﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﻮﻧﯽ ﻓﻮرم ﭘﻮش ﻧﯿﺴﺖ”.
ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺮاﺧﻮان  4ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺌﻮﻧﺎزی ﻫﺎ
در دورﺗﻤﻮﻧﺪ را ﺑﺮای ﯾﮏ روز “ﻣﻠﯽ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ” ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ از آﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرش
ﻧﺎزی ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ واری ﮐﻪ اﯾﻦ آﮐﺴﯿﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﻣﺎرش ﻗﻬﻮه ای ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر

ﻧﺎزی ﻫﺎ اوج رﯾﺎﮐﺎری اﺳﺖ .آﻧﻬﻢ از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻻﯾﻞ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻤﻮاره ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ .ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻫﺎی ﮔﻮل زﻧﻨﺪه و رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﻧﺪ.

ـﺎی
ـﺎدﯾﻪ ﻫـ
ـﺮﮔﺸﺎده اﺗﺤـ
ـﺎﻣﻪ ﺳـ
ﻧـ
ﮐـﺎرﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴـﻪ /ﺑﺤـﺚ در ﺟﺸـﻦ
ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺘﻪ
دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۱٣ – ۱٣٨۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۰
Christian Giacomuzzi, Paris
ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
ﭼﭗ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ” رﻓﺮم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ” ﻓﺸﺎر ﻣﯽ
آورﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رﻓﺮم
ﻫﺎی دوﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از  60ﺳﺎل ﺑﻪ  62ﺳﺎل
وارد اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،در روز
ﺟﻤﻌﻪ  7اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮﮔﺸﺎده را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﮑﻮﻻس ﺳﺎرﮐﻮزی و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻓﯿﻠﻮن ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان را
اﻣﻀﺎ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ:
(Force Ouvrière (FO
اﺳﺖ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن دوﻟﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺮم
ﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻫﻔﺘـﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿـﻦ ﺟﺸـﻦ رﺳـﺎﻧﻪ ای روزﻧـﺎﻣﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ ” ل
ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺘﻪ” ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺮ ﻻﯾﻮرﻧﺖ دﺑﯿﺮ اﻋﻈﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در روز
ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ”:اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد
رﺳﯿﺪ”.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺗﻢ ﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻮروﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی

ﻣﻌﺮوف ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در  60ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺸﻦ ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺘﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﭼﭗ
” پ گ” و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل 2012
ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺒﻬﻪ ﭼﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﭼﭗ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﯿﻦ ﻟﻮک
ﻣﻠﻨﺸﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺸﻦ ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﻫﺎی ” ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪ
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ان پ آ ” و رﺋﯿﺲ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺳﯿﺴﯿﻠﻪ دوﻓﻠﻮت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد .در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺑﺮای دادن ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺸﺘﺮک ﭼﭗ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر
ﻻﯾﻮرﻧﺖ و ﻣﻠﻨﺸﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﭘﯽ ﮐﻮﺋﺖ از ﺳﻮی ﭼﭗ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
از ﺳﻮی ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻮر ﺑﺰاﻧﺴﻨﻮت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺒﻖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎرﮐﻮزی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر وارد ﮔﺮدد .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺣﺰب ارﯾﮏ ﮐﻮﮐﻮﺋﺮل ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺣﺰب ﭼﭗ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺎه ﻣﺎرس ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﯿﻤﻮزﯾﻦ در ﺣﺪود %20
آراء ﻣﺮدم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.

ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱٨ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۹ – ۱٣٨۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۰
Uri Avnery
ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﺠﺎﻫﻮ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس و ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در راه
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اردﻧﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﻧﺠﺎﻫﻮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ از ﻧﺘﯿﺠﻪ راﺿﯽ ﺑﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ وی از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎراک
اوﺑﺎﻣﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ.
ﻣﻦ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﺳﺦ زﯾﺮ را دادم:

درﺑﺎره ﻧﺘﺎﻧﺠﺎﻫﻮ:
ﻓﮑﺮ ﻧﺘﺎﻧﺠﺎﻫﻮ در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮی ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎره
اوﺿﺎع ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪﻣﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ؟  4ﺳﺎل؟؟؟؟ ﻣﻦ دارم ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﯾﮏ اﻓﺴﺮ را دارم ﮐﻪ روی ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ
ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﮏ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮه ﯾﺦ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﻄﻮری
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن ) ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﻮدا و ﺳﺎﻣﺎرﯾﺎ ﺧﻄﺎب
ﮐﻨﻢ( ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺎن را ﺳﺮ
ﻋﻘﻞ آورد و ﻗﺎﻧﻌﺸﺎن ﮐﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل راه ﭼﺎره ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آرﯾﮏ ﺷﺎرون اﯾﻦ ﺗﻼش را ﮐﺮد .آﻧﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد
ﻧﻮار ﻏﺰه را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﯾﺪ دوﺟﯿﻦ
از ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮک دﯾﮕﺮ
را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻫﯿﮑﻞ
را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮد و ﺷﻬﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻬﺮک ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ در ﺑﺎره ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮک ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺟﻨﮕﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺮا ﺑﺠﺎی ﯾﮑﺴﺎل
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ده ﻣﺎه ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻢ .ﻣﺎ ﻫﺮدو اﺧﺘﻼف اﯾﻦ دو
زﻣﺎن را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ :ﺗﺎرﯾﺦ  10ﻣﺎه در اوج ﻣﺒﺎرزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی را
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﮑﻮت ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺳﭙﺲ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻫﺎ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻢ .رای ﯾﻬﻮدی ﻫﺎ و
ﭘﻮل ﯾﻬﻮدی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﯿﺰ ﻫﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺰرگ ﺷﺪم و ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ.
American Israel Public Affairs Committee – proisraelische
Lobby
ﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻣﺎ ﺗﺮس دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ از ﮐﻨﮕﺮه و از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ اوﺿﺎع درﻫﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ :اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺰرگ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﺑﻮ ﻣﻮذن ) ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس( اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،از ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻢ اﺋﺘﻼف ﻣﻦ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎررا
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ام ـ  1999ـ ﭼﭗ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﻧﺰﻣﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮا اﻧﺪاﺧﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺎی راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ آدم ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﺷﻬﺮک ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ
ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻐﻮ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ
ﻗﺮاری ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی را واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﯾﺪور ـ ﻣﺮﯾﺪور ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺷﻬﺮک ﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ ـ اﻣﺎ ﺷﻬﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺧﻮب ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ و در اﯾﻦ
ﺑﺎره در ﻟﺤﻈﻪ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺨﺮج دﻫﻢ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮم اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از  26ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازم ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﺑﻮ ﻣﻮذن
) ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس( ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
وﺻﻠﺢ؟ ﺧﻨﺪه داراﺳﺖ! ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ وﻗﺖ ﻧﺪارم.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭼﯽ ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮک و ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻮار ﻏﺮﺑﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ آوارﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺎﺷﻢ؟
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻣﯽ
ﻗﺒﻮﻻﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﻧﺠﺎﻫﻮﺋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻢ ) ﺧﺪای ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدم
را ﺑﺠﺎی ﯾﮏ آدم ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻢ؟( .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ درﻫﻢ
ﺑﺮﻫﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ واوﺿﺎع در دﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس
ﻓﮑﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ :ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی
ﺧﺴﺎرات را ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﮔﺮدن ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻧﺪازد .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ
ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﻤﺮ) ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت( ﻫﻢ اﯾﻦ ﻃﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی
ﺳﺎل  2000ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش ﺑﻪ ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ آﻫﻮد ﺑﺎراک و ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﮕﺘﻮن ﻣﺜﻞ ﮔﺮدو ﺷﮑﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدو را ﯾﻌﻨﯽ اورا ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .اوﮐﯽ .اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﻠﯿﻨﮕﺘﻮن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد دارم .او واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ؟ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺗﻼش را ﮐﺮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺘﺎﻧﺠﺎﻫﻮ ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﻧﺠﺎﻫﻮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی ﻫﺎ را

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ؟ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮐﻨﻢ .ﺣﻤﺎس ـ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻮت ﺑﺪﻫﺪ ـ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽ روم .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻢ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدن ﺧﻨﺪه دار اﺳﺖ.
اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ :ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی  4ﺟﻮن  ، 1967ﺗﺒﺎدل ﻣﺤﺪود زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺮ ﯾﮏ ،اﻧﺤﻼل
ﺷﻬﺮک ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ،راه ﭼﺎره ای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آوارﮔﺎن
وﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ .ﻣﻦ آﻣﺎده ام ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
را روی زﻣﯿﻨﻤﺎن راه ﺑﺪﻫﻢ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮم.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺒﻨﺪم در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎس ﺑﺪﯾﻞ
دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اوﺑﺎﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ از ﻓﺸﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ او
ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی دوﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ـ ﻣﻦ اﺻﻼ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ـ آﯾﺎ او در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﺑﯽ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و
ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ :ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﺴﺎرات
را ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزم .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﻠﺢ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ دارد اﮔﺮ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ
دﻧﯿﺎی ﻋﺮب در دﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؟ و ﭼﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ رﻫﺒﺮان
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ دارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮا دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﺮی ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
داﺧﻠﯽ دارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ در ﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ ـ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﺎ ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ارﺟﻌﯿﺖ دارد.
اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﺳﺖ .اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﺧﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ) .آخ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﭼﺮا
ﻣﻦ زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯿﻢ ﻗﻮل دادم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﻢ؟( دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﭼﺎﺋﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﮏ را
دارم ﮐﻪ ﻟﻮﺑﯽ ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﮐﺎرزار را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ام؟ ﯾﮏ زن

اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ .و اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ؟ ﯾﮏ زن ﯾﻬﻮدی دﯾﮕﺮ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﺮا؟؟؟؟؟؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﻠﺤﯽ را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ!
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  26ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ .ﺑﻌﺪا :ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دﻫﺪ
ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻠﺢ را ﺑﭽﯿﻨﻢ و ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارم .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺮم .
ﻣﺨﻤﻠﯽ.
ﻟﻌﻨﺖ ـ آﯾﺎ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟
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ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد درﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز اﯾﻨﻬﻤﻪ آدم ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ـ ﺣﺘﯽ
ـﺰار
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ﻧﻔﺮدراﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رﻓﺮم در ﺣﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﮑﻮﻻس
ﺳﺎرﮐﻮزی ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم در
ﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ راﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﻣﺎرﺷﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن روﻣﺎ ﻫﺎ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ :روز دوﺷﻨﺒﻪ در
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮح از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺤﻞ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ آﻏﺎز ﺑﺤﺚ ﻫﺎ در ﺑﺎره ﺣﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪ .در ﻣﺎرﺳﻞ ،ﻟﯿﻮن ،ﺑﻮردوﮐﺲ،

اﺷﺘﺮاﺳﺒﻮرگ و ده ﻫﺎ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺑﯿﺶ ازﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺘﺮک اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب  ، %55ﭘﺴﺖ  ،%40راه آﻫﻦ دوﻟﺘﯽ
 %52ﺑـﻮد .در ﺣـﺪود  35000ﺷﺎﻏـﻞ در ﻣﺨـﺎﺑﺮات ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑـﻪ اﻋﺘـﺮاض
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت دور و ﻧﺰدﯾﮏ راه و
ﺗﺮاﺑﺮی ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮواز ﻫﺎ ﮐﻨﺴﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻟﻦ اوﻟﯿﻮه رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ” او ان اس آ” در ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﻔﺖ ”:ﺣﺎل دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ” .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ” س ژ ت”
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻠﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮل ” س اف د ت”
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ از دل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻟﻐﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2018از  60ﺳﺎل ﺑﻪ  62ﺳﺎل و ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  1956ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ  41،5ﺳﺎل ﺣﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺑﺘﺪا
ﺑﻌﺪ از  67ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮔﺮدد.
دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ای ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ .ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در زﻣﺎن
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را روی ﮐﺎﻏﺬ آوردﻧﺪ ودرﻫﺮدو اﻃﺎق ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ درآﯾﺪ.
ﺑﻨﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺤﻨﮕﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ”
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در ﺳﻦ  60ﺳﺎل را ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﯿﻢ” .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ” پ س اف” ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﺻﺪﻫﺰار اﻣﻀﺎء ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران اﻣﺎ اﺟﺎﻻﺗﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﻀﺎ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎرﮐﻮزی اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﯿﻮس ﻓﯿﻠﻮن از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎخ
اﻟﯿﺰه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق:
“ﻣﺸﺎورﯾﻦ” و “ﻣﺪدﮐﺎران” ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۹ﺷﻬﺮﻳﻮر  ٣۱ – ۱٣٨۹اوت ۲۰۱۰
Eric Margolis
Huffington Post / Antikrieg.com
ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
در ﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه” ارﯾﮏ ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﺒﺎﻧﯽ/آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺎراﻟﺪ ،ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ
ﺗﺎﯾﻤﺰ و ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ”.
آﯾﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺮاق آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  700ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ
ﺷﻮد؟
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ وﻋﺪه ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را از ﻣﺎه اوت  2010از ﻋﺮاق
ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی اﺷﻐﺎل ﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ را
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  2011ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اش
ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺳﺎل  2010از ﻋﺮاق ﺧﺎرج ﺳﺎزد.
اﻣﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣﺎن ﺧﺮوج ارﺗﺶ از ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
آﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ؟ اﻣﯿﺪوارم اﻣﺎ روی
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ
از  6دﻫﻪ از ﺟﻨﮓ ﮐﺮه ﻫﻨﻮز در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 50000ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺗﺎ ﺳﺎل  (2011در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
وﻇﯿﻔﻪ “ﻣﺸﺎور” و “ﻣﺪدﮐﺎر” و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻣﻮزش ارﺗﺶ ﻋﺮاق را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮﺟﻨﮕﯽ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎس ارﺗﺸﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺗﺶ ﺑﻮﻣﯽ
در زﻣﺎن اﻓﺴﺮان ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ارﺗﺶ
آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎﻟﺘﺎ از  6ﺑﺮﯾﮕﺎد ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮاﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ دوره ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﯾﮕﺎد ﻫﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
از ﻋﺮاق در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻋﺮاق ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ
ارﺗﺶ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺞ وﺟﻪ ﺻﺤﺒﺖ از  85000ﻣﺰدوری ﮐﻪ از ﺳﻮی
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻗﺮار داد ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎن ارﺗﺸﯽ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮاق ،اﮐﻨﻮن و در آﯾﻨﺪه اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ازﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻋﺮاق ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﺎ
ﭼﻪ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮﺗﺮﯾﺖ ﻫﻮاﺋﯽ اش ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ اش ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮔﺮدد،
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی از
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﺋﯽ ﻋﺮاق اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺰﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﻪ وﺣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ﺳﻪ وﺣﺪت در ﺗﺌﻮﻟﻮﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ( از “ﺧﺪا،
ﺧﻤﭙﺎره ،ﻧﻔﺖ” ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮاق ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود 112
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ذﺧﺎﯾﺮی ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺰرگ
ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم را دارا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ ﮔﺎز ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮن ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ”  7ﺧﻮاﻫﺮان” ﻏﺎﻟﺐ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
ﺟﻬﺎن را از دﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮون
آورده و آﻧﺎن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ رﻫﺒﺮ ﻋﺮاق ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی را از ﻋﺮاق ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﺑﺪان
وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را رﻗﻢ زد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل  2003ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق
وارد ﻋﺮاق ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ از ﻋﺮاق را ﺑﻌﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮد ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ژاﭘﻦ و اروﭘﺎ ﺑﯽ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺮاق ﺑﮑﻞ ﺑﯿﺮون رود.
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی
1920ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﺑﻼد ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،روی
آورده اﺳﺖ .آﻧﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﻫﺒﺮﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎن و ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن اﯾﺠﺎد
ﮐﻦ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ را در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﺋﯽ در ﺻﺤﺮا
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻦ و ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮﻗﻮی ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﻤﺒﺎران ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺷﺮور اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺰاﺣـﻢ ” ﭘـﺎﮐﺲ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﮑـﺎ” ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آور ﺗـﺎ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻔﺖ ارزان را ﺑﺪﺳﺖ آوری.
واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺑﻐﺪاد ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ دارد ﮐﻪ  740ﻣﻠﯿﻮن

دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ و  800ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺎﺑﻞ و اﺳﻼم آﺑﺎد و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد( ﺳﻔﺎرت
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ در ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای  1000دﯾﭙﻠﻤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﺎی
ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در
ﺑﻐﺪاد روی ﮐﺎر آورده اﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺮاق را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد
اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮاق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
“آزاد ﺳﺎزی” آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ و از ﻫﻢ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه و ﺑﻘﻮل ﻃﺎرﯾﻖ ﻋﺰﯾﺰ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
اﺳﺒﻖ ” ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه” ﺑﺠﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺸﮑﺮاﻧﻪ دﻓﺎع ﻣﻌﺮوف ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﯿﻦ از ”
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎﻣﯽ” اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﭘﯿﺮوزی در ﻋﺮاق ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺸﺖ
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻏﻠﻂ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺗﻠﺦ و وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻋﺮاق
رﻗﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  500000ﮐﻮدک
ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺎل  2003ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﮔﺰارش آﻧﺮا ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ داده اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
آﻣﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﻨﯽ آواره ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ) ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ
ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ( ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .واﺷﻨﮕﺘﻦ آن ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺬاﺋﯽ را ﺧﺮج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺳﻨﯽ رﺷﻮه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎن اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
از ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ـ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺎد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮار ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ در ﺗﻮی ﺑﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
در ﻫﻮای  40درﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﺎ ﻓﺸﻨﮓ ﻫﺎی ” د او” ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺷﺎﯾﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺳﯿﺪوس در زﻣﺎن ﺧﻮدش در ﺑﺎره ﺧﺮاﺑﯽ روم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ”:اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻤﺶ را ” ﺻﻠﺢ ” ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ”.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزی ﻧﻤﻮد .آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق و ارﺗﺶ ﻣﻬﺪی دﺳﺘﻮراﺗﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ

اﺳﻠﺤﻪ را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺮاق ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺮای رژﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه
ﻣﺎﻟﮑﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﺸﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﻣﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﻔﺖ را ﻣﺠﺪدا دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزد و ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺮوﺑﻪ را دوﺑﺎره
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان روزی ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻔﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻦ دﻫﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺧﺮوج ارﺗﺶ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺸﺪت ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﻋﺮاق اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﺑﺮ دارد .ارﺗﺶ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮاق را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ”
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻨﻨﺪ” اﻣﺎ دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ درﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎده ای ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺧﺪا ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻋﺮاق ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدن آﺳﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪن
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮد اﻣﭙﺮاﻃﻮری در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزد.

ﺟﻨﮓ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻣﺮداد  ۱٨ – ۱٣٨۹اوت ۲۰۱۰
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ
Israeli Occupation Archive
ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻏﺰه ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ـ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺷﻞ ﮐﺮدن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ـ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ و ﺳﮑﻮت
ﺗﺎﺋﯿﺪ آﻣﯿﺰ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .ﺣﻤﻼت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﺰه در ﺳﺎل

ﻫﺎی  2008/2009وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺷﻐﺎﻟﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎی  1967ـ ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزه ـ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮک
ﻫﺎ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی آزادی ﺑﺮای
ﻏﺰه اﯾﻦ اﺗﺤﺎد وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻪ ﺧﻮد اﺑﻌﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ” آرﺷﯿﻮ آﮐﻮﭘﯿﺸﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ” ﺑﺎ ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
ﺳﺌﻮال ” :ﮔﻮﻟﺪ اﺳﺘﻮﻧﻪ رﭘﻮرت” ) ،(1ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻮﺳﺎد در اﺑﻮذﺑﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻏﺰه :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﻬﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی ﺧﺪﺟﻪ دار ﻧﻤﻮد ـ در اروﭘﺎ ،در ﺗﺮﮐﯿﻪ و در ﻣﺼﺮ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎ/اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺮوژه
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺑﺰرگ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ و وﻇﺎﯾﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﻗﺮار داد؟
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ :ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ـ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﮔﻮﻟﺪ اﺳﺘﻮﻧﻪ رﭘﻮرت .ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﭽﻨﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ
درﮐﺎﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ
ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد ـ درﺳﺖ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد.
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه را ﺑﺸﺪت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اوﺑﺎﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ را ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ” :ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای زدن
ﻧﺪارم” ) .ﺑﻮش در دﺳﺎﻣﺒﺮ  2008زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه ﺷﺮوع ﺷﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻨﻮز رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮد ) اﺷﺎره ﻣﺘﺮﺟﻢ((
و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اوﺑﺎﻣﺎ در
ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اش را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد :ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ” .ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎرراﺣﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ـ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ـ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﮓ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد داری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ
اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎ ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه ﻫﺎ و اﺑﺰار
ﻫﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﻨﺎع
ﻧﻤﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﻤﺎس را ﺑﺮای آﺗﺶ ﺑﺲ
ﻣﺠﺪد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻤﺎس آﺗﺶ ﺑﺲ را اﺟﺮا ﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺨﺸﺎ از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﮐﺎر ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻮد .ﺣﻮادث دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آﻏﺎز از آن ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ،
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺞ وﺟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ :در
ﻣﺠﺎﻣﻊ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻠﯽ از ﻧﺎآراﻣﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ و آﮐﺴﯿﻮن
ﻫﺎی ﺳﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ زﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮوﺳﻪ رﯾﺪل ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ”:ﺟﻨﺮال داوﯾﺪ ﭘﺘﺮوﺋﻮس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ـ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ .ﻣﺎﯾﺮ داﮔﺎن رﺋﯿﺲ
ﻣﻮﺳﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﻄﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روی ﻗﺸﺮی
ﯾﺦ ﻧﺎزک ﻗﺮار دارﻧﺪ ) ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺳﺴﺖ اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺎد در واﻗﻊ ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺌﻮال  :دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻗﺎﻫﺮه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻣﺎه ﺟﻮن  2009اﻋﻼم ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﻤﻮد .ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﭼﻪ آﻣﺪ؟ از ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻔﺎوت دارد؟
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ :در اﺳﺎس اوﺑﺎﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ” رود ﻣﭗ” را از ﻧﻮ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﻣﺜﻞ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮک ﻫﺎ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﮏ ) ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺶ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی در ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮری ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻮش اﮔﺮ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ
ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد”.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را رد ﻧﻤﻮد ـ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﻠﻨﯽ و ﯾﺎ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ـ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮج ﻣﯿﺘﭽﻞ را ﺑﻌﻨﻮان واﺳﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب وی اوﺑﺎﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن روﺷﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
وی ﺑﻪ ﻃﻮرﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻢ دﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﯿﺘﭽﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ درآن زﻣﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻢ ) (2و اﯾﻨﺠﺎ
دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺳﺌﻮال :ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻟﯿﮕﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ راه ﺣﻠﯽ ـ راه ﺣﻞ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی  1967ـ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮردرﻣﯽ آﯾﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺎورد
ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺻﻠﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ :اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﯾﮏ ﻗﺪم از آن ﺟﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﯽ رود .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
را ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻋﻤﻼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ـ ﺣﺘﯽ

اﯾﺮان ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ـ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻧﺎﺋﯽ دارد؟
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ “ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ” ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد :ﻣﺜﻼ ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻢ ﻫﺎ ﻋﻼﺋﻖ ﺑﺸﺪت از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق
دارﻧﺪ .ﻋﻼﺋﻖ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻖ زﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﺎق ﮐﺎر آن ﻣﺪﯾﺮ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﻼﺋﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺎی ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻋﻼﺋﻖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺪت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واژه ” ﻋﻼﺋﻖ ﻣﻠﯽ” ﺑﻄﻮر
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﻼﺋﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﻣﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻗﺪﻣﺘﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه آدام اﺳﻤﯿﺖ اﺳﺖ و از
آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ای درﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آدﻣﻬﺎ
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻣﻼ راﺿﯽ اﻧﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .درﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ژورﻧﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﺗﺠﺎرت ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻬﻮدی ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ دﻣﮑﺮات ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن را
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﺟﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮز اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺮ از دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺎرت ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺎﯾﺘﭻ ﺑﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اش در راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ ﺧﻮش و ﺧﺮم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ای دوﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺪرن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ) ﺑﺸﮑﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮدازان
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ( ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ را وادار
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺋﯽ از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ) اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺪرن( را از آﻧﺎن
ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﻻر ﻧﻔﺖ ﺑﺮای اﺟﻨﺎس
ﺑﻨﺠﻠﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺸﺎن را ﺑﺒﺮﻧﺪ .راﺑﻂ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  50ﻋﻘﺐ ﻣﯽ رود .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ـﻦ را
ـﺪ واﺷﻨﮕﺘـ
ـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـ
ـﺪارد ﮐـ
ـﻮد ﻧـ
ـﺎ وﺟـ
ـﺮاز آﻧﻬـ
ـﺎی ﻫﻤﻄـ
ﻧﯿﺮوﻫـ
ﻣﺠﺒﻮرﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﻢ ﺑﻪ آراء ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮازن ﻗﻮا را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ روی اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺌﻮال :ﻓﺎش ﺷﺪن اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻧﺘﺎﻧﺠﺎﻫﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ”
روﻧﺪ اﺳﻠﻮ” را ﺑﺸﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ

ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎﺗﺎﻧﺠﺎﻫﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎزد .ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻨﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟ و آﯾﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارد ﮐﻪ آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻫﺪف دارﻧﺪ ﺟﻠﻮی “روﻧﺪ ﺻﻠﺢ” را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎزد؟
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را وادار
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روش ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﺳﺌﻮال :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی ﻧﺎﺗﺎﻧﺠﺎﻫﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﮐﻨﻮن
در وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺟﺒﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺗﺮ از
ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺧﻮد را راﺿﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﻨﺪه ﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ را رد
ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮑﺪﻧﺪه ﻧﺎﺗﺎﻧﺠﺎﻫﻮ رﻫﺒﺮﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ آﺗﯽ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ آزاد ﮐﻨﺪ و
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮﯾﺘﺶ را ﺑﻪ راه درﺳﺖ
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮐﻪ
رﻫﺒﺮﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﮐﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ـ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ
ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﻢ از ﺻﺪ ﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎ درﺟﻪ ای
ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ :آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ﻧﺸﯿﻦ را
ﺑﺎﯾﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻠﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﺟﺮاح
و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ )
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺣﺼﺎر ﺷﻤﺎره س ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ( و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ……..
آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪدا ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻬﺪم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن ﻧﻮار
ﻏﺮﺑﯽ و ﻏﺰه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ/اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﺎن اﺳﻠﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد .آﻧﻬﺎ درﺑﺎره اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﺎ ﻫﻢ دﺷﻤﻦ را ﻣﺠﺪدا دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﺌﻮال
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻪ ﺣﻖ و ﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮﯾﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ درس ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺧﻮد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎره اش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻗﻮی ﺗﺮ از ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارآﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎز ﺧﻮدش ﺑﺮﻗﺼﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻘﻮق
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ را ﻣﺪﻓﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻌﺎع وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
اﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای آن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
اﯾﻦ ﺗﺰ ﺑﯿﻬﻮده و ﻏﻠﻂ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﺎ ” واﺳﻄﻪ ای درﺳﺘﮑﺎر”
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ را روی ﯾﮏ ﻣﯿﺰ
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ روزه ) از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و (..ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد ـ
و ﮐﺎﻣﻼ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺠﺎی آن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ” ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه” ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺗﺎﻧﺠﺎﻫﻮ و ﻋﺒﺎس ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯿﺘﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ ”
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه” ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﯿﺎﻧﺪازد ـ در ﺑﺎره ﺗﻢ ” ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ” ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرگ ﻏﺮب ﻋﻤﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ـ  .دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ در ﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻢ
ﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه .ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
آدم ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ/اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺣﻤﻠﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺨﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻤﻼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎ دور اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﻮری داﯾﺮه
ای ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻫﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ/اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻧﻘﺪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﭘﺎورﻗﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ.
از اﯾﻦ زاوﯾﻪ و اززواﯾﺎی دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن وﺟﻮد
دارد :اﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت و

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آﮐﺴﯿﻮﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ .ﻣﺜﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻘﺮ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ
درﻏﺰه و ﯾﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮدن دﯾﻮار ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و…..
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﻠﻨﺪی
ﻫﺎی ﮔﻮﻻن و از ﻧﻮار ﻏﺮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل  1967اﻗﺮار ﻧﻤﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ روی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ،اﺻﻼ
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .در اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪا روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ“ :ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد” .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺎدت رادﯾﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺎﺋﻞ
دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺳﻒ آور آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ آوارﮔﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻋﺎﺟﻞ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻞ زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ .درﻫﺮﺣﺎل وﻇﺎﯾﻒ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺌﻮال :ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﺗﻼش ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ اﺷﻐﺎل
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ـ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ؟ در
ﺑﺎره ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺎ در
ﺑﺎره ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺿﺪ اﺷﻐﺎل
ﺑﻮد .آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﮑﻮت
و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اروﭘﺎﺳﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ؟ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺿﺪ اﺷﻐﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﺋﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ :ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﺎن وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ در ﺑﺎره اروﭘﺎ و ﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدق
اﺳﺖ .دراروﭘﺎ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺟﻤﻊ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
وﺟﻮد دارد .ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ” آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ”
ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻢ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮم :ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ
ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎ ـ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻤﻠﮑﺮد
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ” ب د س” ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﯾﺎدم ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ .ـ
اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ـ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺑﺎﯾﮑﻮت ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ ازﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﻤﺎرﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎ درﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﮑﻮت و
ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در واﻗﻊ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻄﺎر ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺿﺪ ﺟﻨﮓ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻫﻨﺪوﭼﯿﻦ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی درﮔﯿﺮ ـ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺸﺪت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ وﺗﺮﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آدم آن ﮐﺎرﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک
را ﻣﯽ دﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺮور دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﻮی ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده
اﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﯾﮑﻮت و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺸﺪت ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ـ و اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ـ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .ﻣﺜﺎل
ﺧﻮب در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﮑﻮت اﺟﻨﺎس از ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﮑﻮت ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺷﻐﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﮐﺴﯿﻮن

ﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺎ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را
در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی
آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را اﻣﻀﺎ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺬف
ﮔﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﮕﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﻮق و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮق و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﻋﻤﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﺑﺘﮑﺎر
ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﺪروﯾﺎن در دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد .ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺟﺮا ﻧﻤﻮد .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻖ آﻧﺮا اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان ” ﻓﻘﺪان ﻣﻨﻄﻖ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺳﺨﺖ و دادن آواﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﺪروان اﺳﺖ ـ ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﻓﺸﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
دارﻧﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادن ﻏﺎﻟﺒﺎ وﻇﯿﻔﻪ ای ﺳﺨﺖ و
دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺮﺧﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ رد ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺿﺮر ﻣﯽ زﻧﺪ اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻮردی ﺑﺮای دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮردی
ﺑﺮای دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺌﻮال :در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎی در ﻧﻮار اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﻮار ﻏﺰه ﭼﻪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎﺋﯽ دارﻧﺪ؟
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ :ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎ را در ﺑﺎﻻ در ﺑﺎره اش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم.
)ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ .ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺑﻠﻮﮐﻪ
ﮐﺮدن ﻏﺰه و ﻋﺪم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺪاﻧﻤﻮدن ﻏﺰه از ﻧﻮار ﻏﺮﺑﯽ و ….(..
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﻣﻨﻄﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ـ راه ﺣﻞ دو ﮐﺸﻮر ـ
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2001در ﺗﺎﺑﺎی ﻣﺼﺮ
رخ داد ) اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮات را در ﺗﺎﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮک ﻧﻤﻮد( .و
ﯾﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎل  2003ژﻧﻮ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ رد ﺷﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد.
در ﺑﺎره ﺑﺪﯾﻞ راه ﺣﻞ دوﮐﺸﻮر زﯾﺎد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ”:ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را
اﺳﺘﺎرت ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را
دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش را ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ارزش
دارد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ را ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﯿﺲ و ﺑﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .در اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎرون اﺳﺖ:
Olmert-“Konvergenz”-(Plan) 2006
دﻗﯿﻘﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺪ را داده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ در ﺧﺪﻣﺖ رﻓﺘﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری
و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  %40ﻧﻮار ﻏﺮﺑﯽ را ﻗﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﻧﻮار ﻏﺮﺑﯽ را از ﻏﺰه اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﺮﺟﻢ:
اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺟﻨﺒﺶ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ رادﯾﮑﺎل وﯾﺘﺮﻣﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اواﺧﺮ
ﺳﺎل ﻫﺎی  69و اواﺋﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی  70را در آدرس زﯾﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
http://de.wikipedia.org/wiki/weathermen
ﻟﯿﻨﮏ  1ﺗﺎ  3را در اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
آدرس ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ:
?l: Israel’s War Against Palestine – Now What
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ:
Andrea Noll

دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠـﻞ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر

ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪ
دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۵ﻣﺮداد  ۱۶ – ۱٣٨۹اوت ۲۰۱۰
ﺑﻪ ﮔﺰارش رادﯾﻮ ﻓﺮدا ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن
آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺳﯿﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎنﮔﯽﻣﻮن ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در دﯾﺪارﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐزده اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر  ۴۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﮐﻤﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻓﻮری ﺑﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺷﺪ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی دوﺑﺎره روﺳﺘﺎﻫﺎ ،و اﺣﯿﺎی ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی
آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﯾﺪار را ﺑﻪ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اراﺋﻪ داده و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺿﻤﻦ ﮔﻼﯾﻪ از ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ
از آﻏﺎز ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻞ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﻮج دوم ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در راه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﺑﺎ در ﻣﯿﻨﮕﻮرا،
واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮات ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺖﮐﻢ  ۳۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺳﻬﺎل ﺷﺪﯾﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،ﭘﻨﺞ ﮐﻮدک در ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﭘﻨﺎه ،آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺧﻮراک،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ رﺿﺎ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﭼﯿﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

ﮐﺸﻮر اردن ﻫﻢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ از ارﺳﺎل  ۳.۵ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻟﻮازم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﯿﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرشﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از دو
ﺳﻮ ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ،ﭘﻨﺠﺎب و
ﺧﯿﺒﺮ ﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮاه ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۱۶۰۰ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ۲۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﻞ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ.

ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﺳﻮﺳـﯿﺎل ﻓـﻮروم آﻣﺮﯾﮑـﺎ
آﻏﺎز ﮔﺸﺖ
ﺷﻨﺒﻪ  ۲٣ﻣﺮداد  ۱۴ – ۱٣٨۹اوت ۲۰۱۰
Steffen Lehnert, Montevideo
amerika21.de
ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده :ﺗﻈﺎﻫﺮات در روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﻓﻮروم
 :Asunciónدر روزﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل
ﻓﻮروم آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎرﮔﻮﺋﻪ ﺷﻬﺮ آﺳﻮﻧﺴﯿﻮن آﻏﺎز ﮔﺸﺖ .ﺗﺎ روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  15000ﻧﻔﺮ از  500ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
ﺗﺎ در ﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﻓﻮروم ﺑﯿﺶ از  10000ﻧﻔﺮ از ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺤﻞ ﻓﻮروم
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﻧﺎن ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽ زﻣﯿﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﻓﻮروم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ آﻏﺎز ﻓﻮروم
رﯾﮕﻮﺑﺮﺗﺎ ﻣﻨﭽﻮ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ از ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎم

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻓﻮروم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
وی ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ.
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﮐﻪ در ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻓﻮروم ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺤﺚ
ﺑﺤﺮان ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﮐﻮدﺗﺎ در ﻫﻨﺪوراس در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﻮن  2009ﺑﻮد.
ﻣﻨﭽﻮﺑﻌﺪ ازﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﺎوز ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﻧﺪورﻧﮕﺮاﻧﯽ
اش رﻓﻊ ﺷﺪ .وی ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻫﻨﺪوراس ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ”:ﻣﺎ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ”.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﭽﻮ ﺧﻮد در زﻣﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻨﺪوراس از دﺳﺖ داده ﺑﻮد.
ﺗﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﯿﺶ از  350ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در
ﺑﺎره ﺗﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی،
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و…..ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ اوج اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ در روز ﺷﻨﺒﻪ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن روﺋﺴﺎی ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮﻟﯿﻮی و ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ اﻓﻮ ﻣﻮراﻟﺲ و
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻟﻮﮔﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

