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تأمالت

وطن امروز شماره 2501

پنجشنبه  11مرداد 1397

چگونه همکیشان دگراندیش به دست گروههای ترور اسرائیلی قلع و قمع شدند؟

يهودكشي
توسطصهيونيستها

«اس��تيون گرين» محقق آمريكايي كه كتاب
«جانبداري ،روابط س��ري آمريكا و اس��رائيل» را
با اس��تفاده از اس��ناد محرمانه آرشيو ملي آمريكا
نوشته اس��ت ،اگرچه سعي كرده خود را محققي
بيط��رف وانمود كند ،ليك��ن جانبداري تلويحي
او از رژي��م «اس��رائيل» در برخي صفحات كتاب،
تقريباً آش��كار اس��ت .با اين وصف ،وی نتوانسته
اس��ت فش��ارها ،تهديدها و س��رانجام يهودكشي
گروهه��اي ترور صهيونيس��تي را كام� ً
لا كتمان
كند يا ناديده بگيرد« :ايرگون» س��ازمان نظامي
تجديدنظرطلبان (صهيونيست) است .اين سازمان
از صهيونيس��تهاي افراطي تش��كيل شده است
كه هيچگونه حقوقي براي اعراب فلس��طين قائل
نيس��تند .تاكتيكهاي بيرحمان��ه ايرگون براي
جمعآوري پول و س��ربازگيري از مي��ان آوارگان
يه��ودي در بس��ياري از گزارشه��اي اطالعاتي
حكومت آمريكا در آلمان منعكس ش��ده اس��ت.
ژوئي��ه ( 1948يعن��ي قريب به يك م��اه پس از
تأسيس اس��رائيل) گروهي از آوارگان يهودي در
«برلين» كه بتازگي از لهس��تان آم��ده بودند ،به
منظ��ور اجتناب از مأموران س��ربازگيري ايرگون
از منطقه تحت اش��غال آمريكا گريختند .در يكي
از اردوگاهه��ا ،مأموران ايرگون ،برخي از يهودياني
را كه براي جنگيدن با اعراب فلس��طين داوطلب
نميش��دند ،كتك زدند و برخي ديگر را به مرگ
تهديد كردند .در ضمن دروازههاي اصلي اردوگاه
را بسته بودند تا مانع فرار يهوديان شوند.
در گزارش اطالعاتي هفتگي آمريكا در آلمان،
م��ورخ  10ژانويه  1948چنين آمده بود :تش��نج
و درگيري در اردوگاهه��اي آوارگان يهودي رو به
افزايش است و به نواحي مختلف منطقه اشغالي
آمريكا گس��ترش مييابد .علت اي��ن درگيريها،
تالش س��ازمان ايرگ��ون براي به دس��ت گرفتن
كنترل اردوگاههاست اما ايرگون بهسختي ميتواند
كميتههايي را كه آزادانه انتخاب ش��دهاند و طبق
منشور ارتش عمل ميكنند و زير نظارت و بازرسي
عمومي قرار دارند ،كنترل كند .از اينرو ميكوشد
سیدمحمد ترابی :هفته گذش��ته دونالد ترامپ که
عالقه عجیبی ب��ه اعالم سیاس��تهایش از طریق
توئیتر دارد ،این پیام را منتشر کرد« :به رئیسجمهور
ای��ران روحانی :هرگ��ز و هیچوقت ای��االت متحده
را تهدید نکنید .ما دیگر آن کش��وری نیس��تیم که
س��خنان جنونآمیز حاکی از خش��ونت و مرگ را
ت��اب بیاورد .مراقب باش��ید» .این پی��ام ترامپ در
واکنش به سخنرانی آقای روحانی در جمع سفرا و
نمایندگیهای جمهوری اسالمی در خارج از کشور
بود که گفت« :دشمنان باید خوب بفهمند جنگ با
ایران مادر جنگها و صلح با ایران مادر صلحهاست
و ما هیچوقت از تهدید نترس��یده و در برابر تهدید،
تهدید خواهیم کرد ...آقای ترامپ! ما مرد ش��رف و
ضامن امنیت آبراه منطقه و امنیت مسیر کشتیرانی
در ط��ول تاریخ هس��تیم ،با دم ش��یر ب��ازی نکن!
پشیمانکننده است» .جنگ لفظی ترامپ و روحانی
بازتابی بینالمللی یافت و در صدر اخبار جهان قرار
گرفت و حتی ش��اخصهای اقتصادی را نیز تحت
تاثیر قرار داد .همچنین «مایک پمپئو» وزیر خارجه
آمریکا یک س��خنرانی کام ً
ال ضدایرانی و آتش��ین
را انج��ام داد که ن��ام آن را «حمایت از صدای مردم
ایران» گذاشته بود .این سخنرانی در کتابخانه ریگان
در ش��هر «سیمی ولی» ایالت کالیفرنیا انجام شد و
در حالی که اعالم ش��ده بود در جمع ایرانیان مقیم
آمریکا خواهد بود ،منابع مختلف خبری اعالم کردند
در بهتری��ن حالت تنها  20درص��د حاضران ایرانی
بودند که از این جهت بسیار شبیه تجمعات ساالنه
منافقین در پاریس است .روزنامه گاردین در گزارشی

كنترل نيروهاي پليس اردوگاههاي آوارگان را به
دست گيرد؛ اين ش��يوهاي قديمي است( )...گروه
كوچكي از مردان مصمم كه پايبند اصول اخالقي
نيس��تند ،ميتوانند با كنترل پليس ،اراده خود را
بر مردم تحميل كنن��د .آنان اين كار را با تهديد،
ايجاد وحشت ،اعمال خشونت و كشتن مخالفان
انجام ميدهند.
عضوگي��ري اجب��اري گروههاي تروريس��تي
صهيونيس��تي از قبي��ل ايرگون ،هاگان��ا و بعدها
«اشترن» از ميان جوانان يهودي و محدود كردن
آنان به مرگ يا پيوس��تن به اين گروهها ،بيش��تر
از آن جهت وحش��تناك بود كه يهوديان ش��اهد
بودند مقام��ات آمريكايي با آگاهي تمام ،در قبال
اين جناي��ات كوچكترين عكسالعملي نش��ان
نميدهند ،بلكه با سكوت خويش ،سقوط يهوديان
را در دام گروههاي تروريستي -صهيونيستي نظاره
ميكنند.
هاگانا هم از تاكتيكهاي شبيه ايرگون استفاده
ميكرد .گروه شبهنظامي ويژهاي از افراد هاگانا به
نام «ساچنوت» ،يهوديان را تهديد ميكرد و كتك
ميزد .هاگانا به يهودي��ان پير و ضعيف عالقهاي
نداشت ،بلكه به جوانان نيرومندي عالقهمند بود
كه بين  17تا  35س��ال س��ن داش��تند .مأموران
عضوگيري بويژه به رانن��دگان تانك و كاميون و
به مكانيكها و خلبان��ان عالقهمند بودند .اگرچه
مقامه��اي آمريكايي در آلمان ،در اواس��ط س��ال
 ،1948متوجه اين موضوع ش��دند اما عضوگيري
از ماهها پيش به ويژه توسط ايرگون آغاز شده بود.
اس��تيون گرين آمريكايي ،درباره ش��يوههاي
رفتاري رعبانگيز و وحش��تناك شبكههاي ترور
صهيونيس��تي در ميان يهوديان آلم��ان ،در ادامه
«به نقل از اس��ناد محرمانه آرش��يو ملي آمريكا»
مينويسد :اواسط سال  1327/1948خورشیدی،
شيوههاي تروريستي به شيوههاي متداول مأموران
سربازگيري ايرگون و هاگانا تبديل شده بود .حادثه
زير در اردوگاه «گريك السارت» در «تراونشتاين»
باواريا رخ داد .حدود ساعت يك و سي دقيقه روز

 14ژوئن 6 ،يا  8نفر از مأموران يكي از سازمانهاي
سربازگيري (صهيونيستي) ،به اتاق «آرون استانر»
وارد شدند و به ساكنان اتاق كه  6تن بودند ،حمله
كردند .علت اين حمله ،خودداري يكي از پسران
«استانر» از پيوستن به ارتش يهود بود .به هنگام
حمله ،پليس اردوگاه ساختمان را محاصره كرد تا
كس��ي به آن وارد يا از آن خارج نشود .در همين
زمان« ،يوزف فيش» (يهودي) از ساكنان اردوگاه،
به سوي اتاقش كه در ميان ساختمان قرار داشت،
در حركت بود .مأموران سربازگيري در حال خروج
از ساختمان با فيش روبهرو شدند و به گمان آنكه
وي عازم كم��ك به خانواده «اس��تانر» (يهودي)
اس��ت ،او را چنان كتك زدند كه بيهوش ش��د...
آن روز ،حادثه ديگ��ري نيز اتفاق افتاد 14 :ژوئن
روز ع��زاداري مذهبي يهوديان بود .به آن دس��ته
از س��اكنان اردوگاه كه مايل به رفتن به اسرائيل
نبودند ،هشدار داده شد به كنيسه نروند ،زيرا آنها
را از آنجا به زور به اسرائيل ميفرستند .اكثر كساني
كه اين هشدار را شنيدند ،از اردوگاه خارج نشدند.
مطال��ب ف��وق ،نهتنه��ا عم��ق جناي��ات
صهيونيستها و سكوت همپيمانان غربي آنها را
در مسير مطامع صهيونيستي نشان ميدهد ،بلكه
بيش از همه نشانگر نفوذ و سلطه صهيونيستها
در آن مقط��ع در محاف��ل مختل��ف آمريكايي و
اروپايي است .گفتني است رؤسا و مسؤوالن پليس
مناطق مذكور ،ب��ه ويژه اردوگاهها نيز تحت نفوذ
صهيونيستها بودند و از گروههاي صهيونيستي
حرفشنوي داشتند و در واقع به عنوان مأمور آنها
عمل ميكردند.
«اس��تيون گرين» به نق��ل از «پيت��ر رودز»
مينويس��د :بي��ش از  300يه��ودي از اردوگاه
«تيكواه» به اسرائيل رفتهاند .از اين عده  65درصد
را به زور به اسرائيل بردهاند؛ گفته ميشود رئيس
پلي��س اردوگاه يهودي��ان در «وت��زالر» از هاگانا
حق��وق ميگيرد و مس��ؤول عضوگي��ري و اعزام
يهوديان به اسرائيل است .او شبها به اردوگاههاي
يهوديان ميرود تا يهودياني را كه از برابر مأموران
سربازگيري هاگانا گريختهاند ،پيدا كند.
جوانان يه��ودي كه محكوم به مرگ يا انتقال
ب��ه فلس��طين و خدم��ت در ارت��ش و گروههاي
صهيونيستي ش��ده بودند ،ناچار دست به ريسك
خطرناك��ي ميزدند؛ يعن��ي ترك خان��واده .آنها
از اردوگاهه��اي تح��ت نف��وذ و قبض��ه مأموران
صهيونيس��ت ف��رار ميكردن��د و ب��ه مناطق يا
كش��ورهاي ديگر ميرفتند .بس��ياري از آوارگان
جوان يهودي كه از ش��يوههاي ايرگون و هاگانا به
ستوه آمده بودند ،ازدواج ميكردند و از اردوگاهها
ميگريختن��د؛ قربانيان ،خانواده و دوستانش��ان
را ت��رك ميگفتن��د ت��ا بار ديگ��ر قربان��ي ترور
صهيونيستها نشوند .سازمانهاي صهيونيستي،
يهودياني را كه براي رفتن به فلس��طين اشغالي
و جامه عمل پوش��اندن به اهداف صهيونيس��م،
تمايلي نشان نميدادند ،پيوسته مورد تهديد قرار
ميدادند تا در نهايت بپذيرند جايي جز فلسطين،
محل امن و به عبارتي مأوا و موطن آنها نيس��ت.
دكت��ر «اس��رائيل گلدش��تين» در س��ال 1329

شمسي  ،1950/نوش��ت :يهوديان آمريكا منتظر
چه هستند؟ آيا منتظر يك هيتلر هستند تا آنها
را ب��ه زور بيرون كند؟ آيا تصور ميكنند كه آنان
از فجايعي كه يهوديان ديگر كش��ورها را وادار به
مهاجرت كرده است ،مصون هستند؟
اي��ن قبي��ل اظه��ارات نهتنه��ا ي��ك تهديد،
بلك��ه اعت��راف به نق��ش اصلي صهيونيس��م در
پيدايش و گس��ترش فضاي مصنوعي و تبليغاتي
«يهودستيزي» در نقاط مختلف جهان بود.
با وجود تبليغات ش��ديد آژان��س يهود ،آقاي
«كلوزن��ر» بع��د از اينك��ه  2م��ه  1948در برابر
كنفرانس يهوديان آمريكا اعالم كرد« :يهوديان به
عنوان يك گروه خيلي عالقهمند رفتن به فلسطين
نيس��تند» ،در گزارش بيپردهاي گفت :من يقين
دارم اين افراد را بايد مجبور كنيم تا به فلس��طين
بروند .براي تحقق اي��ن برنامه ،بر جامعه يهودي
الزم است سياست خود را وارونه و به جاي ايجاد
شرايط بسيار راحت براي افراد مقيم خارج ،تا آنجا
كه ممكن است شرايط ناراحتي را براي آنان فراهم
کند .در مرحله بعد ميتوان از ارتش اسرائيل براي
به ستوه آوردن يهوديان استفاده كرد.
از آنج��ا كه ش��بكههاي اجرايي صهيونيس��م
برنامههاي حساب ش��دهاي را تدارك ديده بودند
و هم��ه راهه��ا را بر يهوديان ميبس��تند تا راهي
جز كوچ به فلس��طين نداشته باش��ند ،طبعاً اين
شرايط موجب عكسالعملهايي از سوي يهوديان
میشد .براي نمونه سال  1976در شهر «اُستيا»
در نزديكي ش��هر رم ،يهوديان معترض دست به
اعتصاب غذا زدن��د و اعالم كردند حاضر به رفتن
به اسرائيل نيستند و حتي مرگ و گرسنگي را بر
رفتن به اسرائيل ترجيح ميدهند.
سران و رهبران صهيونيسم كه پيوسته شيپور
«نجات يهود» را ميدميدند ،س��رانجام در مقابل
معترض��ان يهودي به صراحت و گس��تاخي تمام
اعالم كردند :شما مجبوريد يا به اسرائيل برويد يا
در اينجا از گرسنگي بميريد.
دولتس��ين» مس��ؤول امور مالي آژانس

«اريه
يه��ود ،در قب��ال عملك��رد و موض��ع دژخيمانه
صهيونيسم در محاصره و تحريم غذايي -اقتصادي
يهوديان و محصور و محدود كردن آنان بين مرگ
يا زندگي در فلسطين ،اعتراف كرد :صهيونيستها
سرنوشت يهوديان مهاجر را به بازي گرفتهاند.
«حيي��م وايزم��ن» ك��ه پ��س از تأس��يس
رژيم صهيونيس��تي اس��رائيل به عن��وان «اولين
رئيسجمه��ور» تعيين ش��د ،در كنگ��ره جهاني
صهيونيستها در س��ال ( 1316ماه اوت ،1937
هنگامي كه رئيس سازمان صهيونيسم جهاني بود)
بيپرده اعالم كرد :از من س��ؤال شد آيا ميتوانيد
 6ميليون يهودي اروپا را به فلسطين بياوريد؟ من
جواب دادم :نه! از اعماق اين تراژدي من ميخواهم
 2ميلي��ون جوان را نج��ات دهم .از مس��نترها
ميگذرم ،آنها با سرنوشتشان يا خواهند ساخت
يا نه .آنها غبارهايي هس��تند ،غبارهاي اقتصادي،
غبارهاي اخالقي ،فقط شاخههاي جوان بايد نجات
يابند ،مسنترها بايد سرنوشت خود را بپذيرند.
صهيونيستها در مسير پيشبرد اهداف خويش،

درباره تهدیدها و لفاظیهای جدید آمریکاییها

ترامپ؛ صدای کلفت با شاخهای نازک
درباره تجمع امسال منافقین در فرانسه نوشته بود:
«نیمی از آنها (ش��رکتکنندگان در همایش) اتباع
کشورهای لهستان ،چک ،اسلواکی ،آلمان و سوریه
بودند که در پاس��خ به یک فراخوان فیس��بوکی که
وعده س��فر به پاریس به هم��راه غذا و محل اقامت
چندروزه را تنه��ا در ازای  25یورو به آنها داده بود،
در این همایش شرکت کرده بودند .صدها پناهجوی
سوری ساکن آلمان نیز با این وعده
به پاریس آمده بودند که بس��یاری
از آنه��ا در طول س��خنرانیها زیر
درختان چ��رت میزدند!» محتوای
سخنرانی پمپئو نیز شباهت بسیاری
به تجمع ضدانقالب داشت و در واقع
تک��رار دروغه��ا و لجنپراکنیهای
ضدانق�لاب ب��ود .ای��ن تجمعات و
نشس��تها اغل��ب با فحاش��ی به
جمهوری اسالمی و مقامات رسمی
ای��ران و نهادهای انقالبی آغاز میش��ود و با ریختن
اشک تمساح برای مشکالت مردم ایران ادامه مییابد
و با رویاپردازی درباره ناب��ودی قریبالوقوع انقالب
اس�لامی به پایان میرس��د .تناقض توئیت ترامپ
و س��خنرانی وزیر خارجه وی که به فاصله کوتاهی
از یکدیگر انجام ش��د ،یکی از نش��انههای سیاست

خارجی مزورانه و البته مفتضحانه کاخ سفید است.
ترامپ ایران را به جنگ و کش��تار تهدید میکند و
وزیر خارجه او از ایستادن کنار مردم ایران و دلسوزی
برای مش��کالت آنها دم میزند! پمپئو در بخشی از
سخنان خود گفت« :من این پیام را برای مردم ایران
دارم :آمریکا صدای شما را میشنود .آمریکا از شما
حمایت میکند .آمریکا در کنار شماس��ت» .نکته

جالب توجه اینجاس��ت که جرج بوش پسر نیز که
ایران را جزو محور ش��رارت میدانس��ت ،در یکی از
سخنرانیهای خود گفته بود حامی مردم ایران و در
کنار آنهاست! ادبیات تند و تهاجمی ترامپ و پمپئو
به هیچ عنوان عجیب و غیرمنتظره نیست .ترامپ در
حالی ژس��ت تهدید میگیرد که نوامبر سال 2011

در توئیتی علیه اوباما نوش��ته ب��ود :او برای پیروزی
در انتخاب��ات ،علیه ای��ران جنگ ب��ه راه میاندازد.
ترامپ در س��خنرانیهای انتخاباتی خود نیز بارها و
بارها از دخالتهای نظامی آمریکا در سراسر جهان
و بوی��ژه خاورمیانه انتقاد ک��رده و گفته بود آمریکا
چند تریلیون دالر هزینه جنگهای بیفایده کرده،
در حالی که کشور با مش��کالت عدیدهای دست و
پنجه نرم میکند .پس چه شده که
ترامپ نظر خود را تغییر داده است؟
بخش��ی از پاسخ را باید در البیها و
افراد صاحب نفوذ جس��ت .روسای
جمهور آمریکا اعم از جمهوریخواه
و دموک��رات اس��یر البیه��ای
صهیونیستی همچون آیپک هستند
و چارهای جز رقصیدن به س��از آنها
ندارند .یکی از میلیاردرهای صاحب
نفوذ سیاس��ی در آمریکا ش��لدون
ادلس��ون اس��ت که بش��دت ضدایرانی اس��ت و به
صراحت گفته است باید ایران را بمباران اتمی کرد.
عقالی آمریکایی میدانند که جنگ با ایران دیوانگی
است اما نمیتوان دل پیرمرد میلیاردر را هم شکست.
برای ارضای حس نفرت ناکام این صهیونیست پیر و
امثال او ،چه کاری بهتر و بیخطرتر از ش��اخ و شانه

مخالفت با برنامهها و اهداف صهيونيس��تي را به
منزله جرم تلقي ميكردند و با شدت تمام با آنها
برخورد میکردند .اين جو خطرناك بويژه در اروپا
و آمريكا به قدري تشديد شده بود كه يهوديان در
محافل عمومي جرأت اظهارنظر مخالف و انتقادي
در مقابل صهيونيس��م را برابر م��رگ خود تلقي
ميكردند .در ي��ك منبع تحقيقي به نقل از يك
نوش��ته غربي چنين آمده اس��ت :در دوره بعد از
جنگ ،محال بود يهودي آمريكايي بتواند بدون از
دست دادن احترام خود در ميان يهوديان ،كلمهاي
عليه صهيونيسم بر زبان بياورد.
«خالد قش��طيني» نويس��نده ع��رب ،به نقل
از خاخام «موش��ه منوهين» يهودي مينويس��د:
ي��ك م��اه پ��س از تش��كيل ش��وراي يهوديان
ضدصهيونيست آمريكا ،نيمي از خاخامها به علت
«فشار ش��ديد»ي كه ضد ايشان اعمال شده بود،
از عضويت در آن كناره گرفتند .ازآن س��و ،سخن
گفتن به نفع صهيونيس��م به منزله گنج يافتن يا
پول پارو كردن بود.
صهيونيستها از هر لحاظ يهوديان نافرمان را
تحت آزار و شكنجه ،تهديد و ترور قرار ميدادند.
بسياري از يهوديان كه از رفتن به فلسطين سر باز
زده بودند و نيز آنها كه حاضر به پذيرش عضويت در
سازمانها و شبكههاي صهيونيستي نشده بودند،
در نهايت موظف ش��دند درص��دي از درآمد خود
را به عنوان مالي��ات و در حقيقت باج به مأموران
صهيونيسم جهاني بپردازند .چنانچه افرادي از اين
دستور سرپيچي ميكردند و روي برميتافتند يا
قادر به پرداخت آن نبودند ،ديگر خود ميدانستند
با سازمانهاي مأمور صهيونيستي.
پروفس��ور «روژه گارودي» در اي��ن ب��اره ب��ه
ش��يوههاي رفتاري ش��بكههاي صهيونيستي با
يهودي��ان كش��ورهاي مختلف آمري��كاي التين
اش��اره كرده و نوشته است :ما ميتوانيم ذكر اين
نمونهها را درباره خرابكاريها و باندبازيهاي واقعي
صهيونيسم در آمريكاي التين مضاعف سازيم .مث ً
ال
جمعيت يهودي ش��هر مكزيكو به يك مستعمره
اس��رائيل تبديل ش��د .بدين ترتيب ك��ه در بهار
سال « 1948صندوق متحد مكزيكو» (متعلق به
يهوديان) اعالم كرد كساني كه از پرداخت سهميه
خودداري كرده يا مبلغي ناكاف��ي واريز كردهاند،
به طور جدي محاكمه خواهند ش��د و نامشان در
برابر صدها نفر افشا خواهد شد .اولين «محاكمه»
در روزنامه «دي ستم» (مكزيكوسيتي) شماره 9
ژوئن  1948درج شد.
همين روش در ديگر كشورهاي آمريكاي التين
نيز اعمال شد؛ در «مونته ويدئو» ،يهوديان نافرمان
«اروگوئ��ه» كه س��ال  ]1328[ 1949با پرداخت
ماليات  2درصد از ثروت خود كه از طرف رهبران
صهيونيسم از قبل به سود اسرائيل برداشته شده
بود ،مخالفت كردند ،از ورود به كنيسه منع شدند
و براي ازدواج ،فوت يا مراسم ديگر نميتوانستند
به خاخام دست يابند .همين رفتار در كشورهاي
«آرژانتين»« ،برزيل» و «پرو» نيز اعمال شد.
منبع :پژوه صهيونيسم ،محمد احمدي
مؤسسه فرهنگي -پژوهشي ضياءانديشه

کش��یدن در کتابخانه و تهدی��د در توئیتر؟! «تدی
روزولت» بیست و شش��مین رئیسجمهور آمریکا
جمله مشهوری دارد :یک رهبر خوب کسی است که
به نرمی سخن میگوید اما چماقی بزرگ در دست
دارد .ام��ا ترامپ عکس ای��ن توصیه عمل میکند.
شاخهای نازک در دست دارد و عربده میکشد! البته
عربدهکشیهای ترامپ کام ً
ال قابل درک است .او توقع
دارد جمهوری اسالمی نیز مانند عربستان و امارات و
بحرین و امثال این کشورها ،نقش گاو شیرده و نوکر
گوش به فرمان آمری��کا را در منطقه بازی کند ،نه
آنکه در مقابل طرحها و سیاس��تهای واشنگتن در
منطقه بایستد و نهتنها به آنها نه بگوید ،بلکه آنها را
نقش ب��ر آب کند .این روزها ترامپ به خاطر روابط
مبهمش با پوتین و روسیه و رسوایی دخالت مسکو
در انتخابات آمریکا ،از س��وی بخش قابل توجهی از
سیاس��تمداران و رسانههای کشورش تحت فشار و
انتقاد است .نمایش جنجالی سنگاپور و دیدار و توافق
با رهبر کرهشمالی و ادعای پیروزی ترامپ نیز زودتر
از آنچه تصور میشد ،رنگ باخت .عصبانیت ترامپ
محصول تراکم مجموعهای از این مس��ائل به عالوه
ویژگیهای ش��خصیتی منحصربهفرد وی به عنوان
فردی پرادعا و تاجرمآب است .نشناختن مردم ایران،
سندروم سیاستمداران آمریکایی است اما این مشکل
درباره ترامپ تبدیل به موردی استثنایی شده است.
رئیسجمه��ور آمریکا چنان دچار توهم اس��ت که
گمان میکند اگر تمام توئیت خود را با حروف بزرگ
بنویسد ،ایرانیها بیشتر از او حساب میبرند!

منبع :بصیرت

روزنه

 20سؤال درباره تصویب
قانون قومیت از سوی کنست

قان��ون قومیت در پارلمان رژیم صهیونیس��تی
تصویب ش��د .بر اس��اس این قانون میتوان گفت
فلسطین کامال مصادره شده و به ملت فلسطین نیز
اهانتی بزرگ وارد آمده و بزرگتر از آن اهانتی است
که به جهان اسالم وارد شده است .این قانون قدس
را پایتخت اسرائیل میداند و نهتنها بازگشت آوارگان
را رد میکن��د ،بلکه زمینه را برای بازتولید آوارگی
مهیا کرده است .تصویب این قانون سواالت زیادی
را مطرح کرده است:
 -1انگیزهها و اهداف صهیونیستها از تصویب قانون
قومیتچیست؟
 -2تصوی��ب ای��ن قانون چ��ه تاثیری ب��ر معادله
فلسطین و معادالت منطقهای داشته و آیا تغییری
در این معادالت ایجاد خواهد کرد؟
 -3قان��ون قومی��ت ش��هروندان ع��رب رژی��م
صهیونیس��تی را که به عرب  48مشهور شدهاند و
20درصد شهروندان جامعه صهیونیستی را تشکیل
میدهند ،به شهروند مقیم تغییر وضعیت داده است،
حال این سوال مطرح است :چه آیندهای در انتظار
آنهاست؟
 -4آیا قانون قومیت تغییری در وضعیت فلسطینیان
کرانه باختری ایجاد میکند؟
 -5پ��س از تصوی��ب ای��ن قان��ون ،ش��رایط در
بیتالمقدس و مس��جداالقصی چگونه رقم خواهد
خورد؟
 -6ب��ا تصوی��ب قان��ون قومی��ت ،قطعنامههای
بینالمللی مانند قطعنامههای شماره  194 ،181و
 242چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟
 -7چه ظرفیتهای داخلی ،منطقهای و بینالمللی
برای مقابله با اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیس��تی
وجود دارد؟
 -8قانون قومیت حق تعیین سرنوشت فلسطین را
منحصر در یهودیان کرده ،ایران نیز پیشنهاد برگزاری
رفراندوم تعیین سرنوشت در فلسطین را مطرح کرده
است .آیا قانون اخیر کنست زمینههای اجرایی شدن
پیش��نهاد ایران را حذف خواهد ک��رد یا بر عکس
موجب اقبال بیشتر جوامع به پیشنهاد ایران خواهد
شد و بر ضرورت آن تاکید بیشتر خواهد داشت؟
 -9صهیونیستها همواره مدعی بودهاند تنها رژیم
دموکرات منطقهاند ،قانون قومیت با دموکراس��ی
چگونه نسبتی را تعریف میکند؟ آیا دموکراسی نزد
صهیونیستها تعریفی خاص دارد؟
 -10بنیامی��ن نتانیاهو اصرار زیادی به تصویب این
قانون در ش��رایط فعلی فلسطین و منطقه داشت.
آیا تصویب آن میتواند مفری برای نتانیاهو و رژیم
صهیونیستی جهت خالصی از چالشهای داخلی و
منطقهای محسوب شود؟
 -11اس��رائیل از سال  1948تاکنون نتوانسته یک
هویت ملی در جامعه صهیونیستی ایجاد کند .آیا
این قانون میتواند درمان این چالش محسوب شود؟
 -12با تصویب قانون قومیت باید منتظر تغییرات
گسترده در حوزه دموگرافی ،جغرافیایی ،تاریخی و
تمدنی در فلسطین بود؟
 -13وضعی��ت خودگردانی فلس��طین به رهبری
محمود عباس که بر اس��اس قرارداد اسلو()1993
شکل گرفته است ،چه خواهد شد؟
 -14قانون قومیت در حوزه اس��تعمار اس��کانی و
مهاجرت چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت؟
 -15قانون قومیت به معنی پایان حیات خودگردانی
فلسطین است ،بنابراین چرا حماس و جهاد اسالمی
هنوز اصرار دارند روند آشتی ملی با محمود عباس
را ادامه دهند؛ حال آنکه قانون قومیت ،عباس را از
معادله خارج کرده است؟
 -16تالشه��ا و اقدامات رژیم صهیونیس��تی در
ارتب��اط با تصویب ای��ن قانون از چه پیش��ینهای
برخوردار است؟
 -17مبن��ای تاس��یس رژی��م صهیونیس��تی بر
نژادپرستی با توجه به آموزه سرزمین موعود است،
آی��ا قانون قومی��ت در واقع در راس��تای این آموزه
انحرافی تورات است؟
 -18تحلیلگ��ران قان��ون قومی��ت را ی��ک قانون
نژادپرستانه و نوعی آپارتاید قومی میدانند .آیا این
س��اختار سیاسی بر اس��اس این نوع تفکر ،توانایی
شکلگیری و حیات در جهان امروزی را دارد؟
 -19آی��ا قانون قومیت آغازی ب��ر طرح آمریکایی
بازتعریف س��ایکس -پیکو یعنی تغیی��ر مرزهای
جغرافیایی در س��طح غرب آسیا ،ش��بهقاره هند،
آس��یای میانه و ش��مال آفریقا بر پایه اولویتهای
قومی و نژادی محسوب میشود؟
 -20تصوی��ب قان��ون قومی��ت در چارچوب طرح
آمریکایی «معامله قرن» چه جایگاهی دارد؟ آیا در
روند اجرایی آن تسریع ایجاد میکند یا سرعت آن
را مانع میشود؟
اینها س��واالتی اس��ت که ذهن کارشناسان و
تحلیلگران را مشغول داشته و البته همه اذعان دارند
قانون قومیت در معادالت منطق��های تاثیر دارد و
بسیاری آن را از نشانههای فروپاشی اسرائیل به شمار
میآورند ،زیرا معتقدند این قانون جبهه فلسطینی را
متحد کرده و ظرفیتهای مردمی در جهان اسالم را
در حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی
به میدان خواهد آورد و در سطح بینالمللی ،بویژه
با لحاظ اینکه این قانون بحران بسیار جدی آوارگان
جدید را کلید خواهد زد ،قدرتهای جهانی خاصه
اروپاییان چارهای جز مخالفت با رژیم صهیونیستی
و بازتعریف سطح روابط خود با آن نخواهند داشت.
منبع:خبرگزاریبینالمللیقدس

