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واکنشهایبینالمللی
بهکشتارغزه

آمریکا راج شاه سخنگوی کاخ سفید: 
»مسئولیت مرگ تراژیک این افراد مستقیما 
به عهده حماس اســت... حمــاس عمدا به 

چنین واکنشی دامن می زند.«
کویت با تنظیم بیانیه ای در شورای امنیت 
ســازمان ملل ضمن ابراز »انزجــار و اندوه« 
خواستار تحقیقات مستقل درباره خشونت ها 

شد، اما آمریکا این حرکت را مسدود کرد.
اتحادیه اروپا: فدریکا موگرینی مسئول 
سیاســت خارجی ایــن اتحادیــه و بریتانیا 

خواستار خویشتن داری شدند.
آلمان گفت که اسراییل حق دفاع از خود 
را دارد، اما این پاســخ باید متوازن و به اندازه 

باشد.
فرانسه امانوئل مکــرون رئیس جمهوری 
فرانسه خشــونت توسط ارتش اسراییل علیه 

تظاهرکنندگان را محکوم کرد.
ترکیه گفت که آمریکا هم در این »کشتار 
شــرم آور« با اســراییل شریک اســت. این 
کشور گفت ســفرای خود از هر دو کشور را 

فرامی خواند.
سازمان ملل یکی از شدیدترین بیانیه ها 
را زید رعد حســین کمیسر عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل صادر کرد و در آن »کشــتار 
تکان دهنده ده ها نفــر و زخمی کردن صدها 

نفر در آتش اسراییل« را محکوم کرد.
آفریقای جنوبی هم ســفیر خــود را از 
اســراییل فراخواند و آنچــه را »رفتار بدون 
تبعیض و ناگوار در تازه ترین حمله اسراییل« 

خواند، محکوم کرد.

حقخودپنداشتهآغشتهبهخون
قابل توجیه نیست که سربازان ارتش به معترضانی که عمدتا غیرمسلح هستند و 
تهدیدی جدی به شمار نمی آیند، تیراندازی کرده و آنها را بکشند. با این وجود، سربازان 
اسراییلی دوشنبه در مرز غزه و اســراییل چنین کردند. اسراییلی ها معترضان را با 
مهمات جنگی هدف گرفتند و ظاهرا مصونیت هم دارند. ده ها کشته و صدها معلول در 
میان فلسطینی هایی بر جای ماند که به سمت مرز حرکت کرده بودند تا بر حق شان 
برای بازگشت به سرزمین اجدادی شان تأکید کنند. ارتش اسراییل شرمی از ارتکاب 
آنچه شبیه جنایت جنگی است، ندارد. اینها اتهاماتی جدی است، اما واکنش آنها شانه 
باال انداختن بوده است. اسراییل با محاصره غزه 2 میلیون نفر را پشت سیم های خاردار 
و برج های نگهبانی ارتش انداخته است. واکنش اسراییل به این تحوالت، واکنش یک 
زندانبان به شورش زندانیان بوده اســت؛ یک تراژدی که گناهش بر گردن زندانیان 

است!
این تفکر اســراییلی ها خطرناک اســت. با این حال، آنها این کار را به دلیل وجود 
»حقی« خودپنداشته و افراطی در اســراییل انجام دادند و این که اکثر وزرای کنونی 
دولت تل آویو این ایده را پرورش دادند که اســراییل می توانــد از طریق نیروی برتر 
نظامی اش به آرمان های ملی فلســطینیان خاتمه دهد. این سیاستمداران از سوی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا حمایت شدند که به وعده اش برای به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت اسراییل عمل کرد. امروز سفیر ترامپ که به گروه های 
راست افراطی یهودی در اسراییل پول می دهد، سفارتخانه جدید کشورش را در قدس 
افتتاح کرد. این اقدامی بی پروا و تحریک آمیز اســت که به صلح لطمه می زند. مانند 
مسأله آوارگان، شهرک ســازی ها و مرزها، وضع قدس یک مسأله ناتمام است. هیچ 
کشوری حاکمیت اسراییل بر قدس را به رسمیت نمی شناسد و جامعه جهانی معتقد 

است که وضع آن باید از طریق مذاکرات حل وفصل شود.

ترامپ با جانبداری از اســراییل به هرگونه تظاهر دولتش مبنی بر این که می تواند 
میانجی صادقی در این درگیری  باشد،  پایان داد. هرگونه مذاکرات صلحی با نظارت تیم 
ترامپ احتماال پیش از آغاز شکست می خورد. رئیس جمهوری آمریکا وقتی می فهمد 
چه اتفاقی رخ داده که حقایقی که او ایجاد کرده اســت با واقعیت برخورد کند. چه 
اتفاقی برای ۳۰۰ هزار فلسطینی که در شرق قدس زندگی می کنند، رخ خواهد داد؟ 
آیا همه آنها تحت محاصره قرار می گیرند، از حقوق خود محروم می شوند و اراضی شان 
توقیف می شود؟ آیا این به دلیل »حقیقت، صلح و عدالتی« است که بنیامین نتانیاهو 
در زمان استقبال از سفیر آمریکا در قدس گفت به آن باور دارد انجام می شود؟ آقای 

ترامپ و آقای نتانیاهو مردمی را شوک زده کردند که در عمق ناامیدی به سر می برند.
با حذف مســأله قدس از روی میز مذاکره، فلسطینیان احساس می کنند که تنها 
درخواست باقی مانده، گرفتن حق بازگشت است. فلسطینیان ۷۰ سال پیش در سالروز 
فاجعه یا همان نکبه شاهد اخراج آوارگان بودند. اسراییلی ها به تندی پاسخ می دهند 
که اجرای حق بازگشت با حیات »کشور اکثریت یهودی دموکراتیک« انطباق ندارد. 
این مسأله اکنون ورد زبان همه فلسطینیان است. درگیری در »سرزمین مقدس« 
بازی مجموع صفر نیست که تنها یک برنده داشته باشد، احتماال خالف آن واقعیت 
داشته باشد. هر دو آنها ناکام می مانند و در ادامه یک جمعیت غیرنظامی طرف دیگر را 
تحقیر و دچار رعب و وحشت می کند. یا آنها نهایتا راهی برای زندگی در کنار یکدیگر 
در دو کشور پیدا می کنند؛ کشوری که استقالل و امنیت مردم خودش را تامین کند. 
اگر چنین نتیجه ای حاصل شود، منطقی است که قدس غربی پایتخت اسراییل شود 
و قدس شرقی پایتخت فلسطین بماند. این برای همگان واضح است اال برای ترامپ و 

نتانیاهو که سرسپرده دیدگاه سلطه وحشیانه بر مردمی عقب افتاده شده اند.« 
گاردین

ترامپدرقدسشکستخوردهاست

روزی که ایــاالت متحده آمریکا ســفارتش را 
در قدس بــاز کرد، همان روزی اســت که جهان 
انتظــارش را می کشــید، چراکه قرار بــود پایان 
درگیری بی پایــان و خاتمــه تــراژدی خونبار 
دوطــرف باشــد. اســراییلی ها و فلســطینیان، 
پایتختی را در قدس متصور بودند و آمریکایی ها 
چندین نســل میانجــی صلح ســازی بودند و بر 
ادعاهای هیچ کدام از طرفین صحه نمی گذاشتند 
تا توافقی برای حل تمام مســائل حاصل شود. اما 
دونالد ترامپ دوشــنبه این ســفارت را به عنوان 
هدیه ای بدون ســازش یا پیش شــرط به دولت 
بنیامین نتانیاهو داد و ضربه ای به فلسطینیان زد. 
جهان شاهد طلوع صلح و امنیت جدیدی که برای 
مردمان دو طرف از مدت هــا پیش رویایش را در 
سرمی پرواندند، نبود. در عوض، جهان شاهد بود 
که سربازان اسراییلی ده ها معترض فلسطینی را 
به ضرب گلوله کشــتند و هزاران نفر دیگر را در 

امتداد حریم اسراییل با نوار غزه زخمی کردند.
این اقدام یکجانبه به جای مذاکره و سازش در 
راستای خدمت به اهداف دولت های دست راستی 
متوالی اســراییل عمل کرده است. آنها به صورت 
مداوم شهرک سازی در کرانه  باختری، سرزمینی 
که فلســطینیان انتظار دارند بخشــی از کشور 

فلسطین باشد را توسعه دادند.
حتی زمانی که اســراییلی ها در 2۰۰۵ نابودی 
شــهرک ها در غــزه را آغــاز کردند، ایــن کار را 
بدون مذاکره بر ســر یک توافق انجام دادند. آنها 
این اقدام را با هدف افزایش امنیت اســراییل در 
کوتاه مدت انجــام دادند، درحالی کــه ناامیدی 
فلســطینیان و قدرت گروه حمــاس را افزایش 

دادند. دولت های اسراییل سال ها تاکید کرده اند 
هیچ شــریک صلحی در طرف مقابل نیســت و 
به گونــه ای عمل کردند که این را به شــکل یک 
»حقیقت« نشــان دهند. احتمال برقراری صلح 
رو به افول اســت و مولفه دموکراتیک اســراییل 
با فشــار اشــغال بلندمدت میلیون ها فلسطینی 
که سرزمین خودشــان را ندارند، همچنان رو به 
نابودی اســت. ترامپ مکررا وعده یک طرح صلح 
بزرگ را می دهــد و او اکنون وزنــه آمریکا را به 
سمت این استراتژی حداکثری اسراییل انداخته 
اســت. ایاالت متحده چندین دهه به میانجیگری 
میان اســراییل و فلســطینیان افتخار می کرد. 
دولت ها پیاپی خواستار فرمول صلحی می شدند 
که طرفین روی مســائل کلیــدی مذاکره کنند، 
حریم هایی میان دو کشــور تعیین شود، حفاظت 
از امنیت اســراییل، چگونگی مدیریت آوارگانی 
که گریختنــد یا پس از تشــکیل اســراییل در 
۱۹۴۸ رانده شــدند و تصمیم گیری درباره آینده 
قدس که قرار بود پایتخت مشترک اسراییلی ها و 
فلسطینی ها شود. این که ترامپ، قدس را به عنوان 
»پایتخت اسراییل« به رسمیت شناخت و سفارت 
کشورش را به آن جا منتقل کرد، درواقع کنار زدن 
۷۰ ســال بی طرفی آمریکاســت. این که اسراییل 
روی حفاظت از حریم هایش با غــزه تاکید دارد، 
با این مسأله که آنها از مهمات واقعی به جای گاز 
اشک آور، آب پرفشار و ســایر تدابیر غیرکشنده 
علیه معترضان اســتفاده می کنند، تفاوت دارد. 
فلســطینیان دوباره و دوباره از رســیدن به صلح 

ناکام ماندند.«
نیویورک تایمز

جشنخوندربیتالمقدس
آمریکا در حالی جشن انتقال سفارت خود به بیت المقدس را برگزار کرد که همزمان نظامیان اسراییلی مشغول کشتار فلسطینی  های معترض بودند
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۷۰ ســال از یوم النکبئ روز نکبه،  روزی که اســراییل 
صدها  هزار فلسطینی را بیرون راندند می گذرد، اما مبارزه 
فلسطینی ها برای عدالت و حق بازگشت همچنان ادامه 
دارد.  اگر با واژه »نکبه« آشــنایی دارید، ممکن است از 
آن به عنوان روز عزاداری تاریخی فلسطینی ها برای آنچه 
۷۰ ســال پیش اتفاق اتفاد یاد کنید. در آن زمان رژیم 
صهیونیستی با اشغال روســتاهای فلسطینی و بیرون 
راندن ۷۵۰هزار نفر از خانه های شــان کشور اسراییل را 
به وجود آورد.  دیوید بن گوریون، نخستین نخست وزیر 
و بنیانگذار اسراییل در آن زمان گفت: »من از نقل مکان 
اجباری حمایت می کنــم. به نظرم این کار به هیچ وجه 
غیراخالقی نیســت.« بعضی از فلسطینی ها با شنیدن 
گسترش خشــونت در مناطق نزدیک از شهرهای شان 
فرار کردند. روســتاهایی مانند روستای دیر یاسین که 
تالش کردند در برابر اشــغالگری مقاومت کنند به طور 

کامل تخریب شدند. 

برآوردهای محتاطانه میزان مرگ ومیر در دیر یاسین 
را ۱۱۰ نفر تخمین زدند. سرهنگ دوم ارتش اسراییل 
که از نزدیک شاهد این اتفاق بود می گوید: »به نظرم قتل 
عام بود و به سختی می توانستم برای خودم توجیه کنم 
که این کار برای دفاع از خودم انجام شده است. به عقیده 
من کشتار جمعی اتفاق افتاد و نه چیز دیگری.« سرانجام 
فلسطین روی ۷۸درصد مناطق تاریخی فلسطین بنا 
شد، بیش از ۴۰۰روستای فلسطینیان را نابود و تصرف 
و پناهجوهــای فلســطینی را زندانی کردنــد تا دیگر 
نتوانند برگردند.  همانطور که اسراییل ۷۰سالگی اش را 
جشن می گیرد، فلسطینی ها مشغول عزاداری سالگرد 
۷۰ ســالگی فاجعه »نکبه« در  ســال ۱۹۴۸ هستند. 
اگر »نکبه« واقعه ای است که اســراییلی ها در آن برای 
رسیدن به پروژه ملی انحصاری فلسطین را ویران کردند 
پس نمی توان از آن به عنــوان واقعه ای تاریخی یاد کرد، 
بلکه حقیقت زندگی امروز است. این موضوع در داخل 

اسراییل درست است، جایی که دادگاه عالی راه را برای 
تخریب مناطق عرب نشین با هدف صریح جانشینی آنها 
با شهرک های یهودی نشین آسان تر می کند و با این کار 
اعتراض سازمان های بزرگ حقوق بشر مانند دیده بان 
حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل را نادیده می گیرد.  
در خارج از مرزهای اسراییل، در اراضی فلسطینی که در 
جنگ شش روزه ۱۹6۷ )22درصد باقی مانده از فلسطین 
شامل بیت المقدس شــرقی که در  سال ۱۹۴۸ تصرف 
نشــده بود( تصرف کرد اتفاقات فجیع تری رخ می دهد. 
چیزی که اراضی فلسطینی را متفاوت می کند این است 
که اسراییل هیچ حقی برای تصرف این مناطق ندارد و 
براساس قوانین بین المللی )قطعنامه بی شماری شورای 
امنیت سازمان ملل و رأی دادگاه بین المللی الهه( باید از 

آن مناطق بیرون برود. 
اســراییل نزدیک به پنج هزار خانه فلســطینی ها را 
تخریب کرده و در بعضی موارد حتی فلسطینی ها را از 

خانه های شان بیرون رانده تا ساکنان یهودی جای شان را 
بگیرند. مثال برنامه اسراییل برای نابودی روستای سوسیه 
فلسطینی ها در کرانه باختری اثبات می کند که اعضای 
ارشــد کنگره ایاالت متحده زیــاده روی کرده اند. داین 
فاینستاین،  سناتور کالیفرنیا با همکارانش مخالفت های 
شدیدی کرده است.  این میزان جرم و جنایت به تنهایی 
به میزان فاجعه ای که در شرایط مجاز سال ۱۹۴۸ انجام 
شد نمی رســد اما به طورکلی شکل پیوســته ای از آن 
پروژه خشونت آمیز »جابه جایی و اشغالگری« است که 

فلسطینی ها به مدت هفت دهه تحمل کرده اند.
برای رسیدن به تصور اشــتباه »تعادل«، رسانه های 
آمریکایی به طور دقیق تراژدی فلسطینی ها را به عنوان 
مبارزه در برابر اشغالگری و ظلم و ستم نشان نمی دهند، 
بلکه آن را »مناقشــه ای« میان دو طرفــی که به طور 
مســاوی مقصر عدم حضور صلح در منطقه اند، نشان 
می دهند.  اما فلســطینی ها برای رفع این »مناقشــه« 

در سال ۱۹۸۸ ســازش بزرگی انجام داده اند: بر خالف 
بی عدالتی وقیحانه که از چهار دهه قبل به آنها تحمیل 
می شود، آنها ثبت اسراییل در  سال ۱۹۴۸ را شناسایی 
کردند تا در اراضی فلســطینی در کمتــر از یک چهارم 
مساحت سرزمین اصلی شان فلسطین را به وجود بیاورند.  
با وجود جشن ها و دست دادن تاریخی میان یاسر عرفات 
و اســحاق رابین در حیاط کاخ سفید، رسیدن به صلح 
غیرممکن به نظر می رسد چون اسراییل تیرهای دروازه 
را جابه جا کرد. اسراییل به نابودی خانه های فلسطین و 
ساخت شهرک سازی های غیرقانونی در اراضی فلسطین 
ادامه داد و آن مناطق را با جاده هایی به یکدیگر متصل 
کرد که خود فلســطینی ها اجازه ندارند استفاده کنند. 
این عملکرد، اراضی فلسطین را به چندین تکه تبدیل 
کرد و اســتقالل فلســطین را غیرممکن. در حقیقت، 
جنایت نکبه زیر سایه »رویکرد صلح« ادامه دارد. برای 
توضیح هرگونه شک و شبهه ای درباره مقاصد اسراییل، 

بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر اسراییل اخیرا اعالم کرد 
که هیچ وقت کشوری به نام فلســطین وجود نخواهد 
داشــت و به جای آن از گسترش شهرک سازی در تمام 
اراضی فلســطینی ها طرفداری کرد. شهرک سازی ها 
چون دوام دولت فلسطین را غیرممکن می سازد، تمام 
دولت های آمریکا )به غیراز دونالد ترامپ( برای دهه ها آن 
را به عنوان مانعی در برابر صلح محکوم کرده اند.  برخالف 
این که هیچ وقت فشار قابل توجهی بر اسراییل وارد نشده 
است،  دولت اوباما قبل از تحویل امور به دولت بعدی چند 
حرکت صلح طلبانه انجام داد. اول، انتظارات اســراییل 
برای حمایت بی قید و شرط در ســازمان ملل را از بین 
بردند و قطعنامه سازمان ملل که شهرک سازی اسراییل 
را محکوم می کند وتو نکردند. دوم این که جان کری، وزیر 
امور خارجه در آخرین سخنرانی تند خود به راه نابودی 
صلح اشاره می کند که مقامات اسراییلی به طور مصمم 

دنبال می کنند. 

بحثانتقالسفارتخانهآمریکاازتلآویوبهبیتالمقدسازچهزمانیآغازشد؟
کنگره ایاالت متحده در  سال ۱۹۹۵، طی قطعنامه ای انتقال سفارتخانه 
این کشــور به بیت المقدس را تصویب کرد. این قانــون به بیل کلینتون، 
رئیس جمهوری وقت آمریکا این اختیار را می داد که در صورت صالحدید 
خود انتقال سفارتخانه را برای 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. با کشته شدن 
اسحاق رابین، نخست وزیر وقت اسراییل و با چالش روبه رو شدن روند صلح 
فلسطین و اسراییل این قطعنامه هیچ گاه اجرایی نشد. نه تنها بیل کلینتون 

در دو دوره ریاست جمهوری بلکه پس از او جرج بوش پسر و باراک اوباما نیز 
هر 6 ماه یک بار انتقال سفارتخانه ایاالت متحده به بیت المقدس را به تأخیر 
انداخته اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالت متحده نیز با وجود این که در 
شعارهای کمپین انتخاباتی خود اعالم کرده بود که در روز نخست استقرار در 
کاخ سفید اجازه انتقال سفارت را صادر می کند، یک بار این انتقال را به تأخیر 

انداخت، اما درنهایت دستور اجرای آن را صادر کرد. 


