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یادداشت فصل

هفتادمين سال اشغال فلســطين، همچون تمام اين هفتاد سال دربرگيرنده وقايع 
مهمی بود. محور اين اتفاقات سه طرف امريكا، رژيم صهيونيستی و جمهوری اسالمی 
ايران بودند كه در دو جبهه مقاومت و اشغالگری روبه روی هم صف آرايی جديدی 

را تعريف كردند. 

امریکا
دونالد ترامپ در ادامه نابخردی های خود نسبت به تحوالت بين المللی و جمهوری 
اسالمی، از قرارداد برجام با هدف ضربه زدن به جمهوری اسالمی خارج شد و نيز 
پس از گذشت نزديك به 30 سال از تصويب قانون انتقال سفارت امريكا از تل آويو 
به قدس در عين اين كه مي توانست همچون ساير رؤساي جمهور قانونًا اجراي آن 
را به تأخير بيندازد، اين كار را نكرد و همزمان با سالگرد اشغال فلسطين و تأسيس 
رژيم صهيونيستي با اعزام داماد و دختر خود، اين وعده انتخاباتی اش را محقق نمود. 
از سوی ديگر ترامپ با طرح كلی ايده صلح همه جانبه خود با عنوان »معامله قرن« 
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به دنبال آن است كه اين پرونده طوالنی و پرهزينه را برای هميشه مختومه اعالم كند. 
ولی اينكه اين طرح صلح دربرگيرنده چه بندهايی است و چگونه چهارچوبی در قبال 
سرفصل هايی همچون: قدس، شهرك های يهودی نشين در كرانه باختری، آوارگان 
فلسطينی، آب، امنيت و... دارد، هنوز هيچ متنی به صورت رسمی منتشر نشده است. 

گمانه زنی ها، تحليل ها و مواضع مقامات رسمی، رسانه ها و افكار عمومی به عالوه 
عملكرد دولت و شخص ترامپ حاكی از آن است كه اوالً در اين طرح صلح، جايگاه 
امريكا حتی به صورت ظاهری ديگر بی طرفانه نيست. اين واقعيتی است كه سران 
سازشكار فلسطينی هم پس از انتقال رسمی سفارت از تل آويو به قدس به آن اذعان 
نمودند و از اينكه ديگر امريكا نمی تواند ميانجی گر عادلی در اين ميان باشد، اظهار 
تأســف كردند.1 ثانيًا در جريان اجرای »معامله قرن« تمام كشــورهای هم پيمان 
امريكا و غرب در منطقه از جمله كشورهای مطرح عربی خليج فارس و شمال آفريقا 
در رفتارهايی آشكار و صريح بايد به صف صهيونيســت ها پيوسته و پنهان كاری 
هفتادساله شان در حمايت از اين رژيم را كنار گذارند و نقشی فعاالنه در روند اجرای 
»معامله قرن« بر عهده بگيرند. در واقع در طرح صلح ادعايي ترامپ، طرف فلسطيني 
و عربي هيچ جايگاهي براي مذاكره به عنوان يك طرف مناقشه ندارند و صرفًا بايد 
پذيراي تصميمات جبهه صهيونيستي با حمايت امريكا باشند؛ كما اينكه رفتارشناسي 
ســران عرب به ويژه در اين اواخر حاكي از اطاعت بي چون و چرا از سياست هاي 

امريكايي و صهيونيستي است.
اين كه ترامپ مي تواند در اين سياست افسارگســيخته در قبال تحوالت منطقه 
و جهان موفق شود، به عوامل بسيار زيادي بســتگي دارد. ترامپ از ميان ر ؤساي 
جمهور امريكا تنها فردي است كه تا اين حد به ماهيت مسئله فلسطين بي توجه بوده 
است؛ ماهيتي كه روز به روز پيچيده مي شود و عناصر تشكيل دهنده پيدا و پنهان آن، 
جهات متعددي را درگير خود كرده است. امريكايي ها اگرچه به اين حقيقت اعتراف 
نمي كنند ولي خود مي دانند كه به راحتي نمي توان در مورد قبله اول مسلمين معامله 

1. در روز دهم شهريورماه 1397، ســخنگوی وزارت خارجه امريكا اعالم كرد كه امريكا كمك خود به 
آژانس امداد و كاريابی آوارگان فلسطينی )آنروا( را قطع كرده است. امريكا با تأمين سی درصد از بودجه تقريبًا 
يك ميليارد دالری اين آژانس، بزرگترين حامی آن بود. اين آژانس مهمترين سازمان حمايت كننده از بيش از 
پنج ميليون آواره فلسطينی در سراسر جهان است. امريكا به دنبال آن است تا با تعطيل كردن اين آژانس اميد 
بازگشت فلسطينی به سرزمين اجدادی خود را از ميان ببرد. بسياری بر اين اعتقادند كه قطع كمك به آنروا 
حاكی از اجرای جدی مفاد »معامله قرن« و پايان ميانجی گری امريكاســت.  شايان ذكر است كه در آخرين 

اقدام،  دفتر دولت خودگردان در امريكا نيز بسته شد و مسئول آن اخراج گرديد.
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كرد. آنها به خوبي دريافته اند كه به راحتي نمي توان سرنوشت بيش از پنج ميليون 
فلسطيني آواره را به دلخواه خود تعيين كرد و... 

شــايد نتايج بررســي رابرت مولر در پرونــده دخالت روســيه در انتخابات 
رياســت جمهوری امريكا يا اعتراف كوهن به فضاحت های اخالقی و مالی ترامپ، 
سرنوشت اين سياســتمدار هوچی گر را خيلی زودتر از اسالف خود در نوامبر آتی 
مشخص كند. يقينًا تا آن زمان نيز او درخواهد يافت كه بسيار بزرگ تر از او ظرف 
اين هفتاد سال با تمام عقبه مالی، سياسی و رسانه ای نتوانستند كه اين پروژه ناتمام 
استعماري را به پايان ببرند. او يقينًا با اندك تجربه خود به عنوان يك كاسب زورگو 
قادر به انجام معامله ای در طول يك ســال كه بتواند حداقل خود را سرپا نگه دارد 

نيست، چه رسد به »معامله قرن«!

رژیم صهيونيستی 
دستاورد انتقال سفارت امريكا از تل آويو به قدس اگرچه برای نتانياهو بسيار بزرگ 
بود ولی »راهپيمايی بازگشت« ظرف اين 24 باری كه از ابتدای فروردين به مناسبت 
»روز زمين« تاكنون به صورت مرتب در مرزهای غزه با اراضی اشــغالی 1948 برپا 

شده،1 تلخی فراوانی بر كام سياستمداران رژيم صهيونيستی بر جای نهاده است. 
جامعه صهيونيستی به طور بی ســابقه ای روند راست گرايی و مذهبی بودن را كه 
از ســال 1977 با پيروزی ليكود به عنوان جريان راســت به رهبری مناخيم بگين 
آغاز كرده، به صورت صعودی طی می كند و به نظر می رســد كه افرادی همچون 
نتانياهو و حتی تندتر از او بر اين موج راست گرايی از اين به بعد با سرعت بيشتری 
جوالن خواهند داد و به همين دليل در تشــكيل دولت بدون ائتالف با جناح چپ 
يا حزب كارگر يا احزاب ميانه موفق هســتند. نتانياهو به همين دليل طوالنی ترين 
نخست وزيری را از جناح راست حفظ كرده و در كنار بن گوريون ركورد جديدی از 

اين حيث به ثبت رسانيده است. 
جامعه فعلی صهيونيســت ها با اما و اگرهای فراوان در مورد نژاد آنها يا ســطح 
مالی و اقتصادی آنها جزء پايين ترين سطح از يهوديان جهان به شمار می روند كه با 

1. شهدای فلسطينی راهپيمايی های بازگشت تاكنون به 254 نفر رسيده است كه نزديك به 50 نفر آنها 
كودك و معلول بوده و تنها 16 نفر از نيروهای مقاومت هستند. ضمن آن كه نزديك به 19000 نفر هم در 

خالل اين چند ماه به دست نظاميان صهيونيست هدف قرار گرفته و مجروح شده اند. 
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وعده های شير و عسل بر ســرزمين موعود پای نهادند و هيچ راهی برای بازگشت 
به 102 كشوری كه از آن آمده اند يا كوچ به سرزمينی بهتر از آنچه در آن گرفتار 
شده اند، ندارند. يقينًا يهوديان فعلی در سرزمين های اشغالی اگر امكان بهتری برای 
پول و امنيت می يافتند، حتمًا از فلسطين اشــغالی مهاجرت می كردند؛ كما اينكه از 
14 ميليون يهودی دنيا 8/800/000 يهودی ديگر در بهترين شرايط از حيث پول 
و امنيت در خارج از فلسطين اشغالی در سراسر جهان به ويژه امريكا، ساكن هستند. 
يهوديان فعلی در فلسطين اشغالی به دليل نداشتن توان جهت كسب پول و امنيت 
بهتر، محكوم به زندگی در فلســطين هســتند و برای توجيه حضور خود ناگزير از 
تمسك به آموزه های مذهبی و نژادی در قبال فلسطينی هايند. تصويب قانون دولت 
ملی يهود پس از 70 سال از تأسيس اين رژيم، حاكی از اين واقعيت است كه جامعه 
صهيونيستی در ضعيف ترين دوره خود اســت كه با وجود ادعای تنها دموكراسی 
موجود در خاورميانه اين قانون را به تصويب می رساند و حتی از حمل پرچم فلسطين 

در اراضی فلسطينی با تصويب قانون ديگر در هراس است. 
يقينًا در چنين صف بندی بی ســابقه ای فلسطينی ها انگيزه بيشتری برای پيروزی 
جهت رسيدن به حقوق و سرزمين از دسته رفته خود دارند، تا مشتی دوره  گردی كه 
در عين بهره مندی از تمام حمايت های هفتاد ساله نه در روند سازش خود را تحميل 

كردند و نه توانستند در برابر جبهه مقاومت ايستادگی نمايند. 
كشــيدن حصار و ديوار و پذيرش ســريع آتش بس در جنگ ها و هماوردهای 
كوتاه مدت با گروه های مقاومتی كه كاماًل در محاصره بوده اند، يا ترس از بالون های 
آتش زا1 كه آتش به جان و مال و زراعت يهودی  زده، واقعيات انكار ناپذيری است 

كه آنها را در آينده نزديك به زانو درخواهد آورد. 

جمهوری اسالمی ایران
با وجود تمام تحريم ها و محدوديت های سياسی، رسانه ای و اقتصادی، سربازان 
حضرت امام)ره( در جبهه مقاومت به كرانه های مديترانه رسيده اند و پس از چهل 

1. از دستاوردهای »راهپيمايی های بازگشت« ظرف چند ماه اخير به كارگيری شيوه جديدی از ضربه زدن 
به طرف صهيونيستی با به پرواز درآوردن بالون های آتش زا است كه مزارع صهيونيستی را به ويژه در فصل 
برداشت تهديد می كند. برخی اخبار حاكی از رسيدن اين بالون ها به نزديكی تل آويو است و عالوه بر مزارع، 

سكونت  گاه ها و مراكز صنعتی را نيز تهديد می كند. 
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سال موفق به ارايه الگوهايی از ايده های رهايی بخش با مصاديق آشكار در برابر غرب 
و صهيونيسم به ملل منطقه شده اند. 

نتانياهو به عنوان نخست وزير رژيم صهيونيستی ظرف يك سال اخير در جايگاه 
نخست وزير دست به رفتارهايی زده اســت كه تاكنون، نمونه مشابه آن در ميان 
سياستمداران ديده نشده است. او با اجرای شوهای تلويزيونی و پخش، توزيع، تكثير 
و تبليغ آن در مرحله جديدی از اين هماورد، مردم مســلمان ايران را هدف قرار 
داده و ســعی می كند كه با به كارگيری تمام ابزارها در عرصه ديپلماسی عمومی و 
عناصر مورد نيــاز در جنگ نرم، ميان حاكميت و حكومت با مردم شــكاف ايجاد 
كند. او اميدوار به نفوذ در ميان قشر خاكستری از جامعه ايرانی است و اميدوار به 
يارگيری در ميان بخشی از اجزای ميانه رو در سطح دولت؛ و تا جايی كه امكان دارد 
به حاكميت و شخص رهبر تاخته و سياست های نظام و ارزش های انقالب را مورد 
هجوم، تمسخر و تشكيك قرار می دهد. بررســی گفت وگوهای او با ملت ايران در 
مقاطع مختلف و تجزيه و تحليل تمام اين سخنرانی هاي كوتاه يك طرفه و منع ديگر 
سياستمداران اســرائيلی از اتخاذ موضع در قبال ايران، حكايت از اجرای دقيق يك 

برنامه فكرشده دارد. 
نمايش نيم تن سند و سی دی از سوابق هسته ای جمهوری اسالمی و ادعای سرقت 
آن از تهران در دی ماه گذشته، اوج اين شــوهای تلويزيونی بود كه تكرار جزئيات 
دقيق  تر از آن در نيويورك تايمز پشتوانه امريكايی آن بود؛ يا سوءاستفاده از اقتدار تيم 
ملی فوتبال ايران در بازی های جام جهانی يا ارايه راهكار در مبارزه با كم آبی و بحران 
آب يا هدف گرفتن اميد مردم ايران با روخوانی از زندگی فرضی يك دختر ايرانی و... 
از جمله دست و پا زدن هايی است كه در كنار ساير عرصه ها با قوت تمام ادامه دارد. 
كنفرانس هر ساله هرتزليا و موضوعيت ايران به عنوان يك تهديد جدی برای رژيم 
صهيونيستی، برآيند ترسی است كه به اشكال مختلف در اجرای اين برنامه ها نمود 
يافته؛ ترسی كه با حضور ايران در مرزهای لبنانی، سوری و مديترانه اي دو چندان 
شده است و به كارگيری مجدد شــعار نه غزه- نه لبنان... اميد ناچيزی برای جدا 

كردن ملت از آرمان های خود. 
توليد، توزيع و تبليغ فيلم جام زهر در سی امين ســال پذيرش قطعنامه در قالب 
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جنگ نرم كه توسط B.B.C اجرا و كارگردانی شد1 به دنبال القاء اين نگاه به مخاطب 
است كه نظام اسالمی به پايان راه خود رسيده است و رهبران نظام برای بقای خود 
در اين شرايط راهی جز نوشــيدن جام زهر ديگری ندارند. غافل از اينكه در تمام 
اين چهل سال از عمر انقالب اسالمی تمام امكانات سياسی، نظامی، مالی و رسانه ای 
به كار گرفته شد كه اين نظام ساقط شــود و به لطف خداوند و همراهی مردم نشد 
و طبيعی است كه با حضور و اســتمرار حمايت مردم از نظام، جام زهر ديگری نيز 
نوشيده نخواهد شد؛ چرا كه ملت مســلمان ايران و رهبران آن به بلوغی از نبرد با 
صهيونيست ها رسيده اند كه ميدان نبرد تهران و شهرهای ايران نيست. هم اكنون 

خط مقدم انقالب اسالمی كرانه های غزه و باب المندب در يمن است. 

1. فيلم 56 دقيقه ای جام زهر در تيرماه 1397 توسط حسين باستانی توليد و چندی بعد از شبكه انگليسی 
B.B.C فارسی پخش شده و حتی در يك ميزگرد و در اين شبكه پيرامون محتوا و اهداف آن بحث می شود. 
سازنده اين فيلم مستند با استفاده از تصاوير و مصاحبه های آرشيوی، روايتی از داليل پذيرش قطعنامه را به 
تصوير می كشد كه با شرايط فعلی حاكميت جمهوری اسالمی در قبال فشارهای غرب و صهيونيسم شباهت 

دارد. 


