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  در اسرائيل، اوباما در حالی که جنگ را تدارک می بيند
  حرف زده است» صلح«از 

  

  

 را به شکل غير مشروط ھمگام با منافع امريکا در اورشليم ايراد کرد، اوباما منافع چ مار٢٢در سخنرانی که پنجشنبه 

يه سوريه و ايران اعالم کرده بود، برای چندمين بار تکرار اسرائيل دانست و تھديدات جنگی اش را که پيش از اين عل

  .کرد

اين سخنرانی که مقابل چند صد دانشجو ايراد شد، نيّت روشنی داشت تا پشتيبانی دائمی واشينگتن را برای به اصطالح 

ده و برای ارتقاء نشان دھد، يعنی پانتوميم بی جانی که طی دھه ھا تنھا در خدمت ستم به مردم فلسطين بو» روند صلح«

  .اھداف مريکا در مابقی جھان عرب تدارک ديده شده بود

 اين جمع دانشجو را به پارلمان اسرائيل ترجيح داد، زيرا بيم آن داشت که اوباما مورد اعتراض عناصر امريکادولت 

  .دصھيونيست راست افراطی قرار گيرد که در دولت نخست وزير بنيامين نتانياھو در قدرت می باشن

پيش از سخنرانی اش در اورشليم، اوباما سفر کوتاھی به رام هللا در کرانۀ باختری رود اردن داشت، در آنجا مصاحبۀ 

  .مطبوعاتی مشترکی با مقام عالی فلسطينی، محمود عباس برگزار کرد

ليس ھای فلسطينی در وچند صد نفر برای افشای اين مالقات به خيابان ھای رام هللا آمدند ولی توسط يک فاالنژ از پ

سرنگون باد «: ليس، تظاھر کنندگان شعارھائی عليه عباس را فرياد می زدند ودر روياروئی با پ. حاشيه متوقف شدند

  .»رژيم نظامی
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سازنده «اوباما با طرح مسائل بی اھميت دربارۀ گسترش بيش از پيش سريع مھاجران صھيونيست در غزۀ اشغالی که 

 عکس، هب.  مبنی بر متوقف ساختن سکنا گزينی مھاجران يھودی بود، تکرار نکرد٢٠٠٩سال ، خواستی را که »نيست

  . از دولت فلسطينی و محمود عباس با تأکيد خواست که از توقف فعاليت سکنا گزينی قطع نظر کنند

ی نبوده که بتواند له اأمس«است و استقرار مھاجران يھودی » پيچيده «اوباما چنين اظھار داشت که سياست در اسرائيل 

ما تنھا وقتی می «شان سرزنش کرد که بر اين باور  ھستند که  خاطر شيوۀ فکریه او فلسطينی ھا را ب. » حل شودفوراً 

  .»توانيم مذاکرۀ مستقيم داشته باشيم که تمام مسائل حل شده باشد، در اين صورت نيازی به مذاکره نخواھد بود

به نامۀ مرده ای تبديل شد، اسکان گزينی مھاجران صھيونيست با بلعيدن » ولتراه حل دو د«در واقع، به اصطالح 

، که می بايستی به شکلی که می گفتند، به ١٩٦٧نزديک به نيمی از سرزمين اشغال شده توسط اسرائيل در جنگ 

 ٦٠٠٠٠نی  اسرائيلی در آنجا زندگی می کنند، يع٥٦٠٠٠٠در حال حاضر . سرزمين دولت کوچک فلسطينی تبديل شود

  .نفر بيشتر از زمانی که اوباما به رياست جمھوری برگزيده شد

دولت فلسطينی برای مالقات با اوباما را به » گوی و نکات مرتبط به گفت«نيويورک تايمز پرونده ای منتشر کرد که 

 را به عھده دارد شکل خالصه مطرح کرده و نشان می دھد که عباس و گروه ثروتمند و تبھکاری که او نمايندگی آنھا

  .بيش از پيش به خواست ھای  اياالت متحده و اسرائيل سر تعظيم فرود می آورند

در رابطه با شما به شکل سّری متعھد شود که «اين پرونده توافقی را پيشنھاد می کند که بر اساس آن نتانياھو می تواند 

  ».طی دوران مذاکرات از استقرار مھاجران يھودی جلوگيری کند

مان اندازه رسانه ھای اسرائيلی که اقتدار فلسطينی در جبھۀمحمود عباس سخنرانی اوباما در مقابل دانشجويان را به ھ

عنوان پر شورترين انطباق با ايدئولوژی صھيونيسم بيش از ھر رئيس جمھور ديگری در تاريخ اياالت متحده ترسيم 

ما خواسته است که به اسرائيل مھاجرت کند و نامزد رياست يکی از از روزنامه ھای اسرائيلی حتی از اوبا. کردند

  .جمھوری شود

 اگر چه چنين گزينشی برای امنيت – روی حق بی قيد و شرط اسرائيل در تأمين امنيت خود تأکيد کرد ءاوباما ابتدا

خته نشده که دائما فلسطينيان در کرانۀ باختری رود اردن و غزه، يا برای کشورھای نزديک مانند لبنان به رسميت شنا

علت اين است که نه اين کشورھا بلکه  اسرائيل است که به عنوان پايگاه . در معرض حمله و بمباران اسرائيل قراردارند

  .برای عمليات ضد انقالبی و نئو استعماری اياالت متحده در منطقه به خدمت گرفته می شود

به اين معنا که : ت متحده و اسرائيل ھرگز تا اين اندازه قوی نبوده است مناسبات امنيتی بين اياال«: اوباما با افتخار گفت 

والن سياسی، نظامی و اطالعاتی که در گذشته ھرگز تا ؤش ھای ما و مراودات بيشتر بين مسرزم آيش بيشتر برای ارت

 او اعالم کرد که گفت. »یاين اندازه نبوده، برنامۀ گسترده تر برای کمک به شما برای حفظ برتری نظامی از ديدگاه کيف

 به اسرائيل تا يک دھه افزايش يافته و ساالنه  امريکاگوھائی انجام گرفته و بر اساس آن برنامۀ کمک ھای نظامی و 

  .ر کمک به ارتش اسرائيل می شودالمشمول ميليارد ھا د

گذشته در ديدار مختصری با نتانياھو اوباما تھديدات نظامی اش را عليه سوريه تکرار کرد، با آگاھی به اين امر که روز 

يميائی عليه مردم سوريه و ارسال اسحه کما کاربرد سالح «: و چنين گفت اوباما . ھمين مطالب را مطرح کرده بود

  »ول می دانيمؤجھان  به شما نگاه می کند و ما شما را مس«. »برای تروريست ھا را تحمل نخواھيم کرد

، با بر چ مار١٩يميائی به کاربرده شده روز سه شنبه کمدارک بسياری در دست ھست و نشان می دھد که سالح ھای 

 کشته در منطقۀ تحت حفاظت نيروھای دولت در نزديکی شھر حلب، مرتبط به عمليات ٣٠جا گذاشتن دست کم 

ر رژيم پشتيبانی يينش از آنھا در جنگ برای تغ يعنی ھمانھائی که اياالت متحده و ھم پيمانا- بوده است» تروريست ھا«

 از اين نيروھای القاعده حرف نمی زد، بلکه به طريق اولی از جنبش توده ھای امريکاولی رئيس جمھور . می کنند
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اوباما برآن است که تمام . شيعه مذھب حزب هللا ياد می کرد که در دولت لبنان از نيروی انکارناپذيری برخوردار است

  .جلوگيری به عمل آيد» سازمان تروريستی«ھای خارجی با واشينگتن متحد شوند تا از اين سازمان به عنوان دولت 

 گفت ی اين کشور با جديت بيشتر به تکرار اعالم کرد، و مشخصاً ئاوباما تھديداتش را دوباره عليه ايران و برنامۀ ھسته 

وقت نامحدود « طريق ديپلماتيک می باشد، با اين وجود جوی کسب تبعيت تھران از و که اگر چه واشينگتن در جست

  .»نيست

عمل به تمام جھان اعالم کرده ام که تمام گزينش ھا روی ميز است تا ما به اھداف خودمان جامۀ «:  کرد که هو اضاف

  ».اھد دادآنچه را که بايد، انجام خوئی  برای جلوگيری از ايران برای دستيابی به سالح ھسته امريکا. »بپوشانيم

» راه حل ايجاد دو دولت«و » روند صلح«بخش مھمی از بقيۀ سخنرانی او به فراخون برای بازگشت به مذاکرات 

توسط فلسطينيان باشد، » دولت يھودی«اوباما تأکيد داشت که ھر توافقی بايد مشروط به بازشناسی . اختصاص داشت

وجود آورده و بيشتر قوانينی نزديک به آپارتايد را تقويت می يعنی تعريفی که برای غير يھوديان محدوديت ھائی به 

که ھر گونه حق   بر اينکند، حتی برای گروه ھای متعدد فلسطينی که در درون خود اسرائيل به سر می برند، مضافاً 

  .بازگشت فلسطينی ھا را نيز از بين می برد

به تجليل استقبال کردند، ولی سياستمداران » شجاعانه«اگر رسانه ھا از اين شيوۀ بيان صلح جويانه با صفاتی مانند 

  .صھيونيست راستگرا در دولت نتانياھو، اين نوع کنايات اوباما را با پشت دست کنار زدند

وزير جديد امور اقتصادی و تجاری، . سپاسگذاری کرد» از اسرائيل«او » پشتيبانی تمام عيار«نتانياھو از سخنرانی و 

ھيچ «: اط از سخنرانی اوباما در مورد اشغال کرانۀ باختری رود اردن توسط اسرائيل ياد کرد و گفت نفتالی بنت با احتي

  .»ملتی نمی تواند به عنوان اشغالگر سرزمين خودش تلقی شود

دانی آيالون، معاون وزير امور خارجۀ اسبق، متعلق به جريان راست و ملی گرای اسرائيل گفت که سخنرانی او 

  .چون که ھيچ پيشنھاد مشخصی برای به اصطالح مذاکرات صلح مطرح نکرد»  نکردمشکلی ايجاد«

تنھا خاک پاشيدن به » روند صلح«پست گمانه زنی کرده است که مطالب ايراد شده در مورد از سر گيری  - اورشليم

  .چشم بود که اھداف اصلی سفر اوباما را ھمراھی می کرد، يعنی تشديد تھديد جنگ عليه ايران

لۀ ايران أطی سال ھا بحث به اين موضوع اختصاص داشت که اياالت متحده در رابطه با مس«: ن روزنامه می نويسد اي

در واقع، پيش از بازديد اوباما گمانی زنی ھا بر اين اساس بود که گوئی اوباما می خواھد «، »مانع اسرائيل می شود

 ديديم که پيغام اوباما حاوی جلوگيری از اسرائيل ن وجود رسماً با اي...چراغ قرمز بزرگی را برای نتانياھو روشن کند

  » . و اين کلمات را ايرانی ھا نيز شنيدند-در واقع، خالف آنچه انتظار داشتيم روی داد . نبود

، اوباما حق يکجانبۀ اسرائيل در حمله به ايران را به رسميت شناخت، و چ مار٢٠طی کنفرانس مطبوعاتی، چھارشنبه 

ھر کشوری وقتی که موضوع به تصميم ھای مھمی مثل حرکت نظامی مرتبط می شود بايد تصميم ھای خاص «: گفت 

  ».خود را بگيرد، و اسرائيل نسبت به اياالت متحده در وضعيت متفاوتی قرار دارد

 می کند که ايرانی نجامد، و آرزوکه با ايران کار به اين مرحله نياوباما آرزو می کند «:  پست نتيجه می گيرد - اورشليم

ولی ايرانی ھا چنين کاری نخواھند کرد، پرچم تھديد نظامی معتبری که نتانياھو می خواھد به . ھا عقب نشينی کنند

ه  درآمده، چيزی بءاحتزاز درآورد در کنار فشارھای اقتصادی، سياسی و ديپلماتيک که پيش از اين عليه ايران به اجرا

  ».ن و جامعۀ بين الملل مطلع شده اندايرا. جز تصميم اسرائيل نيست

 جنگ ديگری را عليه ايران بنيانگذاری می کند که مساحت و جمعيت امريکاده سال پس از تھاجم به عراق، امپرياليسم 

ولی انگيزه ھا ھمان است که بود، تسلط بر حياتی ترين مناطق جھان از ديدگاه . آن سه برابر بيشتری از عراق است

  .ی و منابع انرژیجغرافيای سياس
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» حق«با توافق رسمی با .  موجب مداخلۀ اياالت متحده خواھد شد به ايران از سوی اسرائيل فوراً ه ایھر گونه حمل

  .ی کرده است که به جنگ می انجامد اوباما ساز و کاری را راه اندازاسرائيل در گزينش چنين حمله ای،

Bill Van Auken 

Article original, WSWS, publié le 22 mars 2013 
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