
 خامنه ای و نتان یاهو دو روی یک سکه

 

 نوشتۀ انگلیسی از ابوالحسن بنی صدر

کنترل حماس و جهاد  ربی زیردن کرانۀ غکشان (بر علیه اسرائیل)هدف اصلی خامنه ای از دعوت اخیر مردم فلسطین به مسلح شدن 

تالش برای بهره برداری از زجر غیر قابل تصور مردم غزه، بازتابی از ذهنیت و تز  . اسالمی و از میان برداشتن  میانه رو هاست

.اوست" پیروزی از راه ترور"  

مردم غزه دنبال کرده  با تحمیل جو وحشت به از نقطه نظر من، این همان راهکاری است که نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتان یاهو

.است  

وقتی کسی منطق مبارزه مسلحانه را بپذیرد، باالجبار قبول می کند که آنکه نیروی نظامی که  آنچه خامنه ای درک نمی کند، اینست

زمان حال خواهد بود،  ادامه ای از بنابراین، چنین روشی فقط اینرا تضمین می کند که آینده. قوی تری دارد، برنده خواهد شد

* !خشوندت دائم، تسلط و سر افکندگی  

اصل آن { محتوای}اینست که در بسیاری از کشورهای اسالمی مفهوم دین با  یاری میدهدچنین افکاری  آنچه خامنه ای را در گسترش

و مشقت  ونتخش وشتی برای خود رقم زده اند که سرن . مردم به زور و قدرت نقش خدایی داده اند بیگانه شده است و در نتیجه،

ابد و تا زمانی که اشغال فلسطین تغییر نی *دنیای اسالم به فرهنگ آزادی تا زمانی که این ذهنیت در .در منطقه تولید می کندبیشتر 

.د داشتخواه ادامه دارد، تخم افکار اشخاصی مانند خامنه ای و نتان یاهو زمین حاصلخیز{ توسط اسرائیل}  

 چه باید کرد؟

اسرائیل، سیاست تفرقه اندازی و زد و  طعیق برای تضمین امنیتجناح راست اسرائیل، و در میانشان نتان یاهو، میالدی   08از دهۀ 

بدین طریق، کشورهای گوناگون منطقه با کشمکش سر مرزبندی ها و کنترل زمین . خورد را در خاورمیانه دنبال و تشویق کرده اند

.های نفتی سرگرم شده، قادر به اتحاد بر علیه اسرائیل نخواهند بود  

در نتیجه ما شاهد تضعیف شدید . آمریکا دوست و خریدار پیدا کرده است( ئوکان هان)این سیاست در میان محافظه کاران افراطی 

. کشورهای عراق، لیبی و سوریه و پشتیبانی از خواستۀ دولت نتان یاهو برای  ایجاد کشور جدید کردستان عراق هستیم  

افراطی و  مسلمان های. باالیی دارندجمعیت مسلمان خطر امنیتی در کشورهای غربی است که  ،یرمنتظرۀ این سیاستیک اثر غ

که از پشتیبانی دولت  ر این کشورهابنیادگرا که آتش شان با وضعیت مردم  فلسطین شعله ورتر می شود، بتدریج جوانان بیشتری را د

نه ای سیاست پیشه گان بسیاری را که خواهان خاورمیااین فنومن . می کنند جلببطرف خود بسیج و شان از اسرائیل خشمگینند 

.دموکراتیک و نتیجتا آرام هستند وحشت زده کرده است  

http://www.huffingtonpost.com/abolhassan-banisadr/ayatollah-khamenei-and-netanyahu_b_5641890.html?view=screen
http://www.huffingtonpost.com/abolhassan-banisadr/ayatollah-khamenei-and-netanyahu_b_5641890.html?view=screen


پشتیبانی ( اشاره به خاورمیانۀ آرام؟)جناح راست بایستند و از این دیدگاه  مردم آگاه و آینده نگر اسرائیل می بایست مقابل کوته نظری

یزی نهایتا  چه چ ائیلی ها باید از خود بپرسندبجای افتادن به تلۀ پروپاگاند جناح راست و طرفداری از سبعیت در غزه،  اسر. کنند

یزه تنها گارانتی که تالش های نظامی کابوی گونه بدنبال دارند، ظهور فلسطینی های بیشتر رادیکال .خواهد کرد امنیت آنها را فراهم

گرا را از فعالیت و جلب ، ایدئولژی های خشونت منطقه در مد نظر داردسیاستی که دموکراسی و عدالت را در بر عکس، . است شده

                .نیرو محروم خواهد ساخت

یکی بدون  .وند و وجود همدیگر را الزم دارندوسایل ارتباطی اند؛ از همدیگر تغذیه می ش افرادی چون خامنه ای و نتان یاهو مانند

ان یاهو پیمان صلح اسلو را از بین نمی برد و فلسطینی ها و سرنوشت شان برای این دو مهم نیستند، وگرنه نت. دیگری ماندگار نیست

.فلسطینی ها را زیر پا می گذارد، پشتیبانی نمی کرد که حقوق بشری ارگان هایی مانند حماس  از  خامنه ای  

از خشونت خالی  –ایران باید سهم خود را ایفا کند؛ نخست این رژیم را که با ایجاد بحران بحیاتش ادامه میدهد، با اعتراضات همگانی 

سیاستی  همسایگان و بقیۀ  کشور ها، می تواند  س باسپ. را جایگزینش کند -ساخت وطن –سرنگون سازد و حکومتی دموکراتیک  –

سیاستی غیروابسته برای ایجاد موازنه اختیار کند، راهی که محمد مصدق از آن سخن می گفت، که " زنۀ منفیموا" اصل مبنی بر

.مستقل و آزاد در کنار هم باشند و با یکدیگر همکاری کنند ،فراترتمامی کشورهای منطقه و   

د چنا ن که ادوارد س  . کنار بگذارندخونریزی در اسرائیل و فلسطین هیچگاه بپایان نخواهد رسید، مگر اینکه هر دو طرف خشونت را 

طرفداران  راستین  ،ن در هر دو طرفواحد امکان پذیر است، که اکثریت مردم آ( دولت)صلح فقط با یک کشور : همیشه می گفت

     .زایای شهروندی به یکسان برخوردار باشندو در کنار هم از محقوق بشر 

   


