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شركت آب و فاضالب جنوب غربي 
استان تهران )سهامي خاص(

به رسميت شناختن بيت المقدس 
رژي��م  پايتخ��ت  عن��وان  ب��ه 
صهيونيس��تي و تصمي��م انتقال 
س��فارت امريكا ب��ه بيت المقدس 
توسط دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده ب��ه معناي تخريب 
دروغي��ن  مذاك��رات  س��ال ها 
صلحي است كه روس��اي جمهور 
امريكا ورژيم صهيونيس��تي دنبال آن بودند و اين نشانگر 
بازي سياس��ي امريكا و رژيم صهيونيس��تي باحقوق حقه 
و سرنوش��ت ملت فلس��طين اس��ت. حدود نيم قرن طول 
كشيد تا در دهه نود قطعنامه شوراي امنيت كه فلسطين 
را بين فلسطينيان و اشغالگران در سال ١٩٤٧تقسيم كرد 
)كه در آن زم��ان اعراب به عنوان تعرض آن را به رس��ميت 
نش��ناختند( , آن هم بعداز قوت گرفتن انتفاضه و انقالب 
قلوه سنگ تحت عنوان دولت خودگردان به اجرا درآمد. اما 
طوالني كردن اين پروسه منجر به جدا كردن اعراب از قضيه 
فلسطين و سپس همراه كردن آنها با رژيم صهيونيستي شد 
كه زمينه را براي اقدام ترام��پ فراهم كرد. در عين حال كه 
اقدام ترامپ ناخواسته در جهت تقويت آرمان ملت فلسطين 
براي آزادي س��رزمين هاي اشغالي و موطن فلسطينيان از 
سلطه رژيم صهيونيستي است، زيرا مذاكره سياسي ميان 
رهبران فلس��طيني با حمايت اعراب و رژيم صهيونيستي 
تنها به مرگ آرمان آزادي قدس و تثبيت س��لطه اسراييل 
مي انجاميد؛ اما در كوتاه مدت اع��راب را در موضع انفعالي 
بيشتر و شرايط همزيس��تي در س��رزمين هاي اشغالي را 
دش��وار تر مي كند. اعراب امروز ضعيف تر و پراكنده تر از آن 

هستند تا بتوانند به حفظ س��رزمين هاي عربي دوره ملك 
فيصل و ناصر و دفاع از حق مردم فلسطين بينديشند؛ مضافا 
اينكه درگيري آن��ان به رهبري عربس��تان در چند جبهه 
خانوادگي، عربي نظير قطر، س��وريه، يمن، لبنان، بحرين، 
عراق واختالف با ايران بي رمقي سياسي، اقتصادي و مهم تر 
از همه بي كفايتي آنان را چنان برمال ساخته است كه با يك 
توفان شديد دودمان شان دگرگون مي شود.  زماني كه امام 
راحل روز جهاني قدس را در سال ١٣٥٨ اعالم كرد، اعراب 
كه به تش��كيل كميته قدس دلخوش كرده بودند تا آرمان 
آزادي بيت المقدس را عملي كنند، هرگز فكر نمي كردند 
كه نسل جديدي از ميان فلس��طينيان بپا خواهد خاست 
كه نه تنها قدرت هاي حامي رژيم صهيونيس��تي را وادار به 
اجراي قطعنامه ١٩٤٧و به رس��ميت ش��ناختن نيمي از 
حقوق ملت فلسطين شود، بلكه آرمان آزادي بيت المقدس 
و قبله اول مس��لمين و ب��از پس گيري مرزهاي اس��الم را 
حياتي دوباره بخش��د. زماني كه امريكا، فرانسه و انگليس 
هر سه از وتو عليه حقوق ملت فلس��طين و در دفاع از رژيم 
صهيونيس��تي اس��تفاده مي كردند و اعراب و جنبش عدم 
تعهد و اتحاد عرب و كنفرانس اس��المي به يك بيانيه اكتفا 
مي كردند، گذش��ت؛ زيرا امروز بيداري امت اسالم به يمن 
رهبران انقالب اس��المي موضوع قدس را جهاني ساخته و 
حمايت از ملت فلسطين در مقابل ظلم و بي عدالتي را يك 
مسووليت اسالمي، انساني كرده است. به همين دليل است 
كه شاهد واكنش جهاني عليه مواضع اخير ترامپ هستيم. 
ش��رايطي كه نش��انگر نقش برتر مس��لمانان در معادالت 

بين المللي نسبت به پيش از انقالب اسالمي است. 
سخنگوي پیشین وزارت خارجه

از نقش گروه هاي افراطي در امريكا و اس��راييل گرفته، 
تا تاثير كوشنر، داماد و مشاور ارش��د ترامپ و نيز ابعاد 
ش��خصيتي خاص خ��ود وي در اين تحليل ه��ا مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. اما يك نكته خاص كه به نظرم 
توجه به آن الزم اس��ت اين اس��ت كه چنين حركتي، 
در درازم��دت ضرب��ه اي مهم الاق��ل ب��راي ايدئولوژي 
صهيوني��زم خواهد ب��ود؛ اتفاقا دليل اصلي پافش��اري 
روس��اي جمه��ور قبل��ي امري��كا و س��اير دولت هاي 
غرب��ي از سياس��ت دو دولت اس��راييلي و فلس��طيني 
را نيز باي��د در همين جا جس��ت وجو كرد. مس��اله اين 
اس��ت كه در صورت كنار نه��ادن انديش��ه دو دولت و 
تالش ب��راي ايجاد ي��ك دولت واحد در كل س��رزمين 
فلس��طين )حال به هرنام��ي كه باش��د(، واقعيت هاي 
 جمعيت��ي موج��ود در اي��ن س��رزمين را نمي ت��وان

 ناديده گرف��ت. صهيونيس��ت ها در آغ��از تش��كيل 
موجوديت اس��راييل با خش��ونت عري��ان و بي رحمي 
بي مانند خود توانستند از طريق كش��تار و آواره كردن 
اعراب ساكن اين س��رزمين و از س��وي ديگر با تشويق 
يهوديان س��رزمين هاي ديگر براي مهاج��رت به آنجا، 
ت��وازن جمعيتي در منطقه فلس��طين را بره��م زنند و 
كاري كنند ك��ه هم اكنون، از جمعيت بيش از هش��ت 
ميليون نفري س��اكن در س��رزمين هايي كه به لحاظ 
بين المللي به عنوان كشور اس��راييل شناخته مي شود 
)و البته مورد شناسايي بسياري از دولت هاي مسلمان 
از جمله جمهوري اس��المي نيس��ت(، مطابق با آمارها 
حدود هفتاد و پنج درصد )ش��ش و ني��م ميليون نفر( 
يهودي هستند و تنها حدود بيست درصد اين جمعيت 
)كمتر از دو ميليون نفر( به اع��راب اختصاص دارد. اما 
نبايد فراموش كرد ك��ه در مقابل، در مناطقي كه از نظر 
بين المللي به عنوان »سرزمين هاي فلسطيني« ناميده 
مي شوند )شامل كرانه باختري و نوار غزه( هم جمعيتي 
حدود پنج ميليون نفر زندگي مي كنند. و اين البته غير 
از چند ميليون نف��ر آوارگان و پناهندگان فلس��طيني 
اس��ت كه در دهه هاي مختلف از اين سرزمين ها رانده 
شده و در كشورهاي همجوار مثل اردن يا لبنان يا ساير 
كشورها به زندگي مشغول هستند. در چنين شرايطي، 
با فرض تش��كيل يك دول��ت واحد در كل س��رزمين 
فلسطين )به شمول فلسطين اشغالي، كرانه باختري و 
غزه( و حتي به فرض ممانعت از بازگشت تمام آوارگان 
فلس��طيني، آنگاه باز ه��م جمعيت اع��راب در كل اين 
سرزمين اگر بيش��تر از جمعيت يهوديان نشود، كمتر 
نيز نخواهد بود؛ ل��ذا در اين فرض، س��ه راه پيش روي 
چنان دولتي خواهد بود: س��ناريوي نخست اينكه رژيم 
صهيونيس��تي با همان درنده خويي چن��د دهه پيش، 
اقدام به نسل كشي اعراب كند و چند ميليون نفر از آنها 

را قتل عام كرده يا براند. البته س��ران اين رژيم ابايي از 
چنين فجايعي ندارند اما واقعيات دني��اي امروز اجازه 
موفقيت در چنين جناياتي را نمي دهد. سناريوي دوم، 
تش��كيل يك دولت اس��ت كه در آن اكثريت )يا الاقل 
نيمي از جمعيت( از حق راي محروم باشند. باز هم فكر 
نمي كنم سران اسراييل قلبا با چنين سناريويي مشكل 
داشته باش��ند اما اعالن رس��مي و صريح تشكيل يك 
دولت مبتني ب��ر آپارتايد در قرن بيس��ت و يكم چيزي 
نيست كه از سوي جهان پذيرفته شود. در شرايط فعلي 
هم يكي از ادعاهاي رژيم صهيونيس��تي اين اس��ت كه 
اس��راييل تنها دموكراس��ي واقعي در منطقه است كه 
دموكراس��ي را )الاقل در مرزهاي خود( اعمال مي كند. 
آيا در صورتي كه به جاي بيست درصد، بيش از نيمي از 
جمعيت آن يهودي نباشند، اسراييل مي تواند رسما آن 

جمعيت را فاقد حق راي بداند؟
سناريوي سوم هم اين اس��ت كه دولتي در كل محدوده 
سرزمين هاي اش��غالي تش��كيل ش��ود و در آن همه از 
حق راي مس��اوي براي تعيين نظام حكومتي و قوانين 
جاري كش��ور برخوردار باش��ند. در چنين ش��رايطي، 
آرم��ان صهيونيزم عم��ال مرده اس��ت و چي��زي به نام 
»دولت يهود« وجود نخواهد داش��ت چ��را كه جمعيت 
اعراب س��اكن اين س��رزمين، در يك فرآيند مبتني بر 
دموكراس��ي و برابري آرا، خود را بر چنان دولتي تحميل 
خواهد كرد. به گفته يك استاد علوم سياسي در دانشگاه 
بيت المق��دس، »راه حل مبتني بر ي��ك دولت، به منزله 
پايان صهيونيزم اس��ت. چرا كه صهيوني��زم يعني يك 
دولت براي ملت يهود، نه ي��ك دولت دو مليتي.« از قضا، 
برخالف قاطبه كش��ورهاي دنيا كه راه ح��ل دو دولت را 
براي حل مشكل اسراييل و فلسطين مورد حمايت قرار 
داده اند، راه حلي كه جمهوري اس��المي ايران هميشه از 
 آن حمايت مي كرده است، ش��باهت بيشتري به همين

 گزينه آخر دارد.
 به تعبير رهبر انقالب »از بين رفتن رژيم صهيونيس��تي 
به  هيچ وجه به معناي قتل  عام ك��ردن مردم يهودي در آن 
منطقه نيست... ما گفتيم از اين مردمي كه در اين منطقه 
زندگي مي كنند و اه��ل اينجا هس��تند و متعلق به خود 
اينجا هستند، يك نظرسنجي و نظرخواهي بشود؛ يعني 
يك رفراندومي انجام ش��ود، رژيم حاكم بر اين منطقه را 
رفراندوم معين كن��د، مردم معين كنند؛ معن��اي از بين 
رفتن رژيم صهيونيستي يعني اين سازوكار آن اين است؛ 
يك كاري اس��ت كه منطق امروز دنيا آن را درك مي كند 
و مي فهمد و مي  پس��ندد و كاري اس��ت عملي.« به نظر 
مي رس��د ترامپ و نتانياهو با حركات افراطي خود، عمال 
ناخواس��ته گام به گام »صهيونيزم« را به سمت ايستگاه 
حقوقدان پاياني هدايت مي كنند.  

يكي از مهم تري��ن موارد ن��زاع ميان خودش��ان و مردم 
فلس��طين را و از ميز مذاكرات خارج كنن��د. در مرحله 
اول آنها تالش كردند بررس��ي وضعيت قدس را به آينده 
و پايان مذاك��رات واگذار كنن��د. بعد از آغ��از قرن 21 و 
زماني كه فلسطينيان مش��اهده كردند كه هيچ تغييري 
در وضعي��ت اش��غالگري قدس پي��ش نيامده اس��ت و 
بعد از اهانت به مس��جداالقصي و حضور آريل ش��ارون و 
سربازان رژيم صهيونيس��تي در مسجداالقصي، انتفاضه 
دوم يا انتفاضه مس��جداالقصي روي داد. مذاكرات ميان 
طرف هاي فلس��طيني با صهيونيس��ت ها بعد از انتفاضه 

دوم، به هيچ نتيجه اي نرسيد. 
در س��ال 1980 رژيم صهيونيس��تي، قدس را يك شهر 
واحد و پايتخ��ت ابدي خود اعالم كرد. ولي كش��ورهاي 
جهان حاضر به پذيرش اين موضوع نشدند. قطعنامه هاي 
متعدد ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متح��د از جمله 
قطعنامه 242 و قطعنام��ه 338 اين بخ��ش از قدس را 
اشغالي مي داند، در نتيجه طرح رژيم صهيونيستي براي 
تغيير وضعيت قدس، به نتيجه اي نرسيد. قطعنامه 478 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد سال 1980 از خواهان 

حفظ وضعيت قدس و عدم تغيير در شرايط آن است. 
سال 1995 كنگره امريكا با تصويب قانون انتقال سفارت 
امريكا از تل آوي��و به قدس، گام خط��اي ديگري به همه 
گام هاي خطاي گذش��ته اياالت متحده امريكا در زمينه 
پرونده فلس��طين افزود. ب��ا وجود تصويب اي��ن قانون، 
روس��اي جمهوري اياالت متحده طي 22 سال گذشته 
از اجراي اين قانون و انتقال سفارت شان به قدس امتناع 
كرده اند و اين قانون را به تاخير انداختند. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور جديد امريكا، همچون بس��ياري اقدامات 
ناپس��ند، غيرمنطقي و غيرانس��اني خ��ودش، همانند 
تصميمي كه در مورد سفر شهروندان كشورهاي اسالمي 
به امريكا اتخاذ كرد و مانند بسياري ديگر از اقدامات او در 

سياس��ت داخلي و خارجي امريكا كه كامال خالف عرف 
حقوقي و بين المللي بود، در اين م��ورد اين موضوع هم 
تصميمي خالف رويه گذشته امريكا اتخاذ كرد. ترامپ، 
چهارشنبه شب در اقدام نابخردانه ديگري از سوي امريكا 
در پرونده اشغال فلسطين، دستور انتقال سفارت اياالت 
متحده از تل آوي��و به قدس را امضا ك��رد و اعالم كرد كه 
قدس را به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي به رسميت 

مي شناسد. 
به نظر مي رسد كه اقدام دولت امريكا، چه از نظر سياست 
داخلي اين كش��ور و چه از نظر سياست خارجي، حامل 
پيام هايي باش��د. ترامپ و دول��ت او به دلي��ل اقداماتي 
كه ش��خص او و نزديكان��ش در دوران انتخاب��ات انجام 
داده اند، بس��يار تحت فش��ار قرار دارند، از س��وي ديگر 
سياست هاي امريكا و دوس��تان و متحدانش در منطقه، 
يكي پس از ديگري با شكست مواجه شده است. امريكا 
و برخ��ي متحدانش توقع داش��تند كه بع��د از موفقيت 
تروريس��ت هاي تحت حمايت ش��ان در عراق و سوريه، 
اقدام به انتقال س��فارت كنند، اما با شكس��ت بزرگي كه 
در منطقه از م��ردم و دولت ه��اي منطق��ه خوردند و با 
پيروزي محور مقاوم��ت، ناچار ش��دند اقدامات ديگري 
را براي پنهان كردن اين شكس��ت عملي كنند؛ تعجيل 
امضاي دستور انتقال سفارت اياالت متحده و به رسميت 
ش��ناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي، 

محصول اين شكست ها بود. 
اما همان گونه كه اقدام��ات ديگ��ر امريكايي ها و برخي 
متحدان منطقه اي اش در برابر محور مقاومت در منطقه 
با شكس��ت مواجه شده اس��ت، اين اقدام هم به شكست 
مي انجامد و با وجود امضاي فرم��ان اجرايي براي چنين 
امري، امكان عمل��ي و اجرايي ش��دن آن وجود نخواهد 

داشت. 
كارشناس ارشد مسائل خاورمیانه

تقويت دوباره آرمان فلسطين

تركيب ترامپ و نتانياهو  و كمك به پايان صهيونيزم 

توطئه عليه قدس محكوم به شكست است

گزارش روز

»امروز من به اين نتيجه رسيده ام وقت آن است اورشليم 
)نام جعلي ق��دس( را به عن��وان پايتخت اس��راييل به 
رس��ميت بشناس��م.« جمالتي براي افروختن بر آتش 
موجود در منطقه و افزودن گره بركالف هزارس��ري كه 
بيش از نيم قرن است هر تالشي براي به ثمر رساندن آن 
به بن بست برخورد كرده است. جهان 72 ساعت آغشته 
به خشم، اعتراض، تالش براي تدبيري تازه يافتن و سوگ 
بر بدن نيمه جان مذاكرات صلح را پش��ت سرگذاش��ته 
اس��ت. دونالد ترامپ، چهل و پنجمي��ن رييس جمهور 
اياالت متحده با اين جمالت تنها غزه و كرانه باختري را 
گرفتار ناآرامي، راهپيمايي خش��م و اعتراض نكرد بلكه 
موجي از اعتراض هاي خياباني را در پايتخت كشورهاي 
عربي و اسالمي به راه انداخت. البته اين اعتراض هم تنها 
به كشورهاي جهان اسالم محدود نشد و اقدام يك جانبه، 
تهي از تدبير و عاري از تعهد رييس جمهور امريكا صداي 
هم پيمانانش در اروپا و ساير مناطق را هم بلند كرد. نماز 
جمعه در سرتاسر كشورهاي اسالمي به مبدا زماني براي 
ازس��رگيري اعتراض ها به ماهيت رژيم صهيونيستي و 
حمايت هاي اليتناهي و بي قيد و شرط امريكا از اين رژيم 
تبديل شد، فلسطيني ها ورود به روزهاي خشم را اعالم 
كردند و اس��ماعيل هنيه، رييس دفتر سياسي جنبش 
حماس از آغاز انتفاضه چهارم با عن��وان انتفاضه آزادي 
قدس و كرانه باختري )انتفاضه حري��ه القدس والضفه( 
خبر داد. شوراي امنيت براي رس��يدگي به جديدترين 
دردسري كه اياالت متحده جهان را گرفتار آن كرده است 
تشكيل جلسه داد و سازمان همكاري اسالمي اعالم كرد 
كه نشست وزراي خارجه و س��ران در روزهاي 21 و 22 

آذر تشكيل خواهد شد. 
جهان مي گويد تصميم ترامپ به ض��رر روند نيمه جان 
صلح در خاورميانه و روياي هرچند دور براي تشكيل دو 
كشور مستقل در كنار هم اس��ت اما براي رييس جمهور 
اياالت متحده مانند تمام قريب به يك س��ال گذشته بر 
پاش��نه اي متفاوت مي چرخد. تحلي��ل رفتارهاي تاجر 
قديمي كه از قضا عنوان رييس جمهور اياالت متحده را 
به خود اختصاص داده ديگر به هيچ وجه آس��ان نيست. 
برخي مي گويند تنها هدف ترامپ برهم زدن نظم موجود 
به اميد تصاحب دس��تاوردي جديد در سايه تحت فشار 
قرار دادن فلسطيني هاست. اعتقاد عده اي ديگر اين است 
كه رييس جمهور جديد اياالت متحده تشنه ديده شدن 
اس��ت و براي آنكه از صدر اخبار پايين نيايد دست به هر 
ابتكار عاري از تدبير مي زند. برخي او را رييس جمهوري 
مي دانند كه همچنان يك س��ال پس از راهيابي به كاخ 
سفيد به دنبال اثبات خود و وعده هايش به راي دهندگان 
اس��ت و براين اس��اس يك به يك وعده هاي داده شده را 
بدون توجه ب��ه تبعات و عواقب��ت آن اجرايي مي كند؛ از 
وعده عدم تاييد پايبندي ايران به توافق هسته اي با وجود 
گزارش هاي مكرر آژانس بين المللي انرژي اتمي تا اعالم 
بيت المقدس ب��ه عنوان پايتخت اس��راييل. تحليلگران 
امريكايي مانند توماس فريدمن نيز رييس جمهور خود 
را به توريستي تش��بيه مي كنند كه اتوبوس خود را گم 
كرده اس��ت اما انگيزه ترامپ در نتيجه آشوبي كه به دل 
جامعه جهاني انداخت، بي تاثير است. دونالد ترامپ تالش 

مي كند جهان را به تكيه دادن رييس جمهوري جديد در 
كاخ سفيد عادت بدهد اما براي باال بردن پذيرش عمومي 
دس��ت به انتخاب هاي خطرناكي زده است. هرچند كه 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي ترامپ 
را به دليل اعالم بيت المقدس به عنوان پايتخت اسراييل، 
تاريخ ساز مي خواند اما امنيت و آرامش نسبي نخستين 
مستاجراني بودند كه با اعالم تصميم ترامپ از تل آويو و 
مناطق تحت اش��غال اسراييل بارسفر بس��ت. نيروهاي 
امنيتي اس��راييل از س��اعت ها پيش از اع��الم تصميم 
رييس جمهور امريكا به حالت آماده باش درآمده بودند و 
اين وضعيت تا پايان روز جمع��ه و احتماال تا مدت زمان 

نامعلومي نيز همچنان ادامه خواهد داشت. 
زني فلسطيني در گفت وگو با واشنگتن پست درباره حال 
و هواي فلسطيني ها نسبت به تصميم ترامپ مي گويد: از 
اين سياست ها به ستوه آمده ايم. سخت است كه عده اي 
براي زندگي ات بدون فكر كردن ب��ه عواقب آن تصميم 

بگيرند. 
احمد 60 س��اله در اين ب��اره مي گويد: س��خنان ترامپ 
اهميتي ن��دارد. سرنوش��ت بيت المقدس در دس��تان 
دونالد ترامپ، محمود عباس يا بنيامين نتانياهو نيست. 
سرنوش��ت اين س��رزمين را خدا تعيين مي كند. كرانه 
باختري، بيت اللحم، رام اهلل و نوار غره 72 س��اعت شلوغ 
و مملو به اعتراض را پشت سر گذاش��ته اند. درحالي كه 
نماز جمعه در مسجداالقصي به سبك و سياق هميشه 
و البته با تدابير امنيتي جدي تري برگزار ش��د اما سطح 
اصطكاك ميان دو طرف افزاي��ش يافته و نيروهاي رژيم 
صهيونيستي تا لحظه تنظيم اين خبر دو تن را به شهادت 
رسانده و بيش از صدها تن را زخمي كردند. گردان قسام 
كه شاخه نظامي حماس به حس��اب مي آيد بعد از نماز 
جمعه اقدام به برگزاري رژه هاي نظامي با حضور مردان 
و زنان يونيفورم پوش��ي كرد كه اسلحه به دست داشتند 
و چهره هاي خود را با ماس��ك پوش��انده بودن��د. آزادي 
قدس و پايان اشغالگري دو سوژه اي بودند كه شعارهاي 
معترضان در غ��زه و كرانه باخت��ري را به خود اختصاص 

دادند. 
 اياالت متحده در چند سال گذشته خوب يا بد، درست 
يا نادرس��ت خود را به عنوان ميانجي ب��راي صلح ميان 
اسراييل و فلس��طين معرفي كرده بود اما اكنون جهان 
يكص��دا مي گويد ك��ه با اي��ن تصمي��م رييس جمهور 
امريكا، واش��نگتن عمال به جدايي از روند صلح راي داد. 
اي��االت متحده هر چند كه در همه 70 س��ال گذش��ته 
در كوچك تري��ن جزييات نيز جانب تل آوي��و را در قبال 
فلسطين رها نكرده اس��ت اما از شكس��تن اين ويترين 
بين المللي كه صحن��ه تالش نافرجام براي رس��يدن به 
صلح بود همواره ابا داش��ت. از ژانويه 2017 اما مردي بر 
اريكه قدرت در كاخ سفيد نشس��ته است كه با بنيامين 
نتانياهو هم عقيده اس��ت و مي گويد فلس��طيني ها اگر 
صلح مي خواهند پيش ش��رط نخس��ت ما كه پذيرش 
بيت المقدس به عنوان پايتخت اسراييل است را بپذيرند. 
ترامپ به سهولت نقاب امريكا را كنار مي زند و همصدا با 

تل آويو مي گويد: بيت المقدس پايتخت ما است. 
 فلس��طيني ها پس از به تصوير كش��يدن س��ه انتفاضه 
در 1987، 2000 و 2015 اكن��ون دوباره ب��راي دفاع از 
قدس قد علم كرده اند. يك عضو هيات سياسي حماس 

در تظاهرات روز گذش��ته در ش��مال غزه گف��ت: از هر 
انس��ان آزاده اي در جهان مي خواهيم ك��ه انزواي امريكا 
و اس��راييل را كليد بزند. از كشورهاي اس��المي و عربي 
مي خواهيم ك��ه مواضع جدي عليه اين اقدام مش��ترك 
تل آويو - واش��نگتن بگيرند و از مردم ما حمايت كنند. 
فرياد هل من ناصر ينصرني فلس��طيني ها در دعواهاي 
ميان كشورهاي اسالمي و عربي در چندسال اخير رنگ 
باخته اس��ت به گونه اي كه در چند هفته اخير مقام هاي 
اسراييلي و امريكايي به صراحت از رابطه مخفيانه ميان 
رياض و تل آويو خبرداده اند و در اين ميان عادل الجبير، 
وزير خارجه سعودي با تكذيب بود و نبودهاي موجود ادعا 
مي كند كه رياض رابطه اي با تل آويو ندارد مگر زماني كه 
مذاكرات صلح به نتيجه برسد. مذاكرات صلحي كه شايد 
اكنون مي توان از پايان آن سخن گفت. كشورهاي عربي 
و اسالمي شمش��يرها را از جانب دشمن مشترك يعني 
اسراييل دور و به سمت يكديگر نشانه رفته اند و برنده اين 
نزاع نيز تل آويو و واشنگتن در منطقه هستند و قربانيان 
آن ملت هاي س��وريه، يمن، بحرين، عراق، لبنان و بيش 
از همه آنها فلسطين. بيعت هاي پنهاني با تل آويو و رابطه 
عاشقانه نفت در برابر خريد امنيت و متحد از واشنگتن، 
بيت المقدس را به متاعي قابل معامله براي اسراييلي ها 
بدل كرد. برخي بازيگران عربي مدعي قدرت در منطقه 
چنان سرگرم پرورش گروه هاي ترويستي براي مهار بشار 
اسد رييس جمهور سوريه و بمباران زن و كودكان يمني 
بودند كه نجواهاي پشت پرده درباره چوب حراج زدن به 
بيت المقدس را نشنيدند. رقص شمشير با تاجر امريكايي 
چنان براي آل س��عود فريبا بود كه قص��ه پرغصه مردم 

فلسطين به سهولت به تاريخ پيوست. 
 در سه روز گذشته از عمر تصميم دونالد ترامپ اين سوال 
بيش از همه پررنگ است كه كشورهاي عربي – اسالمي 
براي مقابله با اين زياده خواهي تاريخي واشنگتن چه در 
چنته و مشت مش��ترك دارند؟ مش��ت اين كشورها اما 
براي جامعه جهاني باز اس��ت و ش��ايد در بهترين حالت 
تنها ماحصل نشست اضطراري س��ازمان همكاري هاي 
اس��المي بيانيه اي باش��د در محكوميت سخنان ترامپ 
و به رسميت نشناختن نس��خه وي. سيدحسن نصراهلل 
دبيركل حزب اهلل لبنان در سخنراني روز پنجشنبه خود 
در واكنش به تصميم خطرناك ترامپ به درستي درباره 
تبعات تداوم سكوت جامعه جهاني باالخص كشورهاي 
اسالمي و عربي هش��دار داد و گفت: »تحليلگران ارشد 
صهيونيس��ت مي گويند كه واكنش ها به تصميم ترامپ 
ارزشي ندارد و در جهان عرب و اسالم هيچ اتفاقي نخواهد 
افتاد. كش��ورهاي عربي و اسالمي بايد س��فراي امريكا 
را احضار كرده و رس��ما به اين تصمي��م ترامپ اعتراض 
كنند.« سيدحسن نصراهلل در ادامه بدون ذكر نام كشور 
خاصي تاكيد كرد كه هر گونه گامي براي عادي س��ازي 
روابط با رژيم اشغالگر بزرگ ترين خيانت به قدس است و 
خاطرنشان كرد: كشورهاي اسالمي و عربي بايد به روابط 
و تماس هاي پي��دا و پنهان خود با رژيم اس��راييل پايان 

دهند. 
اش��اره به بي تفاوتي عمل��ي برخي كش��ورهاي عربي و 
اسالمي به مساله فلس��طين در فضاي مجازي نيز مورد 
بحث قرار گرفت و ب��ه عنوان يكي از چراغ هاي س��بز به 
ترامپ و نتانياهو براي پيشبرد پروژه شوم مشترك شان 

مطرح ش��د. برخي از تحليلگران ايراني حاضر در فضاي 
مجازي به مصداق هاي تاريخي از س��كوت اعراب اشاره 
كردند و نوشتند: »سال 1348 زماني كه صهيونيست ها 
مس��جداالقصي را آت��ش زدند، گل��دا ماي��ر، چهارمين 
نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت: »گمان مي كردم 
صبح ف��رداي اين حادثه مس��لمانان و اعراب به س��مت 
مسجداالقصي حركت مي كنند اما ظاهرا هنوز خوابند.« 
با اين وجود برخي نيز به نوشته سركيس نعموم در سال 
2014 در نش��ريه النهار اش��اره و تاكيد كردند كه شايد 
مسلمان ها و اعراب فلسطين را فراموش كرده باشند اما 

نمي توانند قدس و مسجداالقصي را فراموش كنند. 
اعالم به رس��ميت ش��ناختن بيت المقدس ب��ه عنوان 
پايتخت اس��راييل از س��وي دونالد ترامپ، عمال به چند 
دهه سياست امريكا براي امتناع از اين واگذاري پايان داد. 
هنوز در مورد بازه زماني مورد نياز براي اين نقل و انتقال 
و البته چگونگي اجرايي شدن آن در ميدان عمل ابهام ها 
و سوال هاي بسياري وجود دارد اما پيش بيني واحد اين 
اس��ت كه هرگونه تغيير در وضعيت فعلي بيت المقدس 
كه ش��هر متعلق به مسلمانان، مس��يحي ها و يهودي ها 
است مي تواند به تنشي منتهي شود كه بس��يار فراتر از 
مناقشه ميان اسراييل و فلسطين خواهد بود. در ساعاتي 
كه رژيم اس��راييل س��رخوش از خبر انتقال سفارتخانه 
امري��كا از تل آوي��و ب��ه بيت المق��دس ب��ود، معترضان 
مقابل س��فارتخانه ها و نمايندگي هاي اي��االت متحده 
در اس��تانبول، اردن و... جمع ش��دند و فرياد كش��يدند: 
نه ب��ه تصميم ترامپ. همزم��ان رجب طي��ب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه نيز پيش بيني كرد كه اين تصميم 

منطقه را گرفتار حلقه اي از آتش كند.
»امروز خدا اش��ك ريخت«، اين عبارتي بود كه اسقف 
اعظم دزمون��د مپيلو توت��و از فعاالن صل��ح و رهبران 
جنبش ضد آپارتاي��د آفريقاي جنوبي كه صلح نوبل را 
هم به خود اختصاص داده است درباره تصميم ترامپ 
به كار ب��رد و همزمان رهبران كش��ورهاي اروپايي نيز 
اعالم كردند كه از اين تصمي��م رييس جمهور اياالت 
متحده حماي��ت نمي كنن��د. تصاوير دونال��د ترامپ 
و بنيامي��ن نتانياهو ب��ه اضافه پرچم هاي اس��راييل و 
امريكا در پايتخت هاي متفاوت كش��ورهاي اس��المي 
به آتش زده ش��د و البته هنوز مشخص نيست كه اين 
اعتراض ه��ا و راهپيمايي ها كه حماس آنه��ا را جرقه 
آغاز انتفاضه چهارم مي داند تا كج��ا ادامه پيدا كنند. 
مجموعه اي از اتفاق هاي رخ داده در س��ه روز گذشته 
از اعالم تصمي��م نابخردان��ه دونالد ترام��پ، اعضاي 
كابينه در امري��كا را به جنب و جوش انداخته اس��ت. 
نه فقط ركس تيلرس��ون در جامه وزي��ر امور خارجه 
اياالت متحده كه س��اير چهره هاي حقوقي و سياسي 
در وزارت ام��ور خارجه اين كش��ور نيز ت��الش براي 
ارايه تعبيرهاي كم دردس��ر تر از تصميم ترامپ را آغاز 
كرده اند. با اين وجود رسانه اي مانند لس آنجلس تايمز 
مي نويس��د كه اين تالش ها براي كاس��تن از تنش ها 
بر ابهام هاي موج��ود مي افزايد. ديويد س��اترفيلد كه 
معاونت وزي��ر خارجه اي��االت متحده در امور ش��رق 
دور را برعه��ده دارد در اين ب��اره مي گويد: هرچند كه 
اياالت متح��ده، بيت المق��دس را به عن��وان پايتخت 
ش��ناخته اس��ت اما هيچ گونه موضع گيري رسمي در 
مورد مرزهاي پرمناقش��ه در اين منطقه نكرده است. 
اين باز گذاش��تن س��رفصل بحث ها مي توان��د به اين 
معنا باش��د كه بخش هايي از بيت المق��دس مي تواند 
در آينده ب��ه عنوان پايتخ��ت فلس��طيني ها انتخاب 
ش��ود. تصميم ترامپ هيچ تاثيري بر سرنوشت صدها 
هزارنف��ر فلس��طيني نخواهد گذاش��ت كه در ش��رق 
بيت المقدس زندگي مي كنند. قرار هم نيس��ت كه ما 
نقشه هايي با عنوان بيت المقدس، پايتخت اسراييل يا 
پاسپورت هايي با اين عبارات منتش��ر كنيم. در اسناد 
امريكايي همچنان بيت المقدس بدون نام كشوري به 

پيوست آن منتشر خواهد شد. 
اين مقام امريكايي در پاسخ به س��وال هاي مكرر درباره 
اينكه آيا مي تواند بگويد بيت المقدس در كشور اسراييل 
قرار دارد يا خير، س��كوت كرد. ترامپ در سخنان خود از 
بيت المقدس با عنوان پايتخت غيرقابل تقسيم اسراييل 
ياد نكرد و اين در حالي اس��ت كه يهودي هاي اس��راييل 
به اين مس��اله حساسيت بس��ياري دارند. به گواه برخي 
حقوقدان ه��ا اين اظهارنظ��ر مبهم ترامپ فض��ا را براي 

مانور هاي به نفع فلسطين در آينده بازنگاه مي دارد. 

 تصميم رييس جمهور امريكا خشم مسلمانان
و اعتراض جهاني را به دنبال داشت

 خبر آخر: نمايندگان فرانسه ،آلمان ، سوئد ،انگلستان و ايتاليا
 تصميم امريكا را خالف قطعنامه هاي شوراي امنيت خواندند

شوراي امنيت عليه ترامپ

شعله سوزاننده آتش قدس
انتقال س��فارت امري��كا به قدس 
ش��ريف بازي با آتش��ي است كه 
بي تردي��د ترامپ ق��درت تحمل 
آن را ن��دارد و نتانياهو در آتش آن 
خواهد س��وخت. قدس قبله اول 
مسلمين جهان است و سرزمين 
تاريخ��ي و مادري فلس��طينيان 
صرفا متعلق به مردم فلسطين اس��ت. بحران فلسطين 
تنها با پايان بخشيدن به اش��غال رژيم نامشروع اسراييل 
خاتمه خواهد يافت. بحث تش��كيل دو كشور فلسطين 
و اس��راييل كامال مردود اس��ت. جمهوري اسالمي ايران 
از مقاومت و وحدت همه گروه هاي فلس��طيني با قدرت 
حمايت مي كند. حماقت ترامپ در انتقال سفارت امريكا 
به قدس، منجر به ش��عله ور ش��دن آتش خشم انتفاضه 
جديد مس��جداالقصي مي ش��ود. تداوم شهرك س��ازي 
صهيونيست ها، تالش براي عادي سازي روابط سعودي، 
امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي و يهودي سازي قدس 
شريف سه عنصري اس��ت كه صهيونيست ها براي تداوم 

بحران سازي در منطقه به كار گرفته اند. 
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