ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ!
روﻣﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را »ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ«  Arabia Felixﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺖ در ﺳﺪۀ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺛﺮوتﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای ﭼﻨﺎن زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ راه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻫﺰار ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ ﺳﻠﻄﮥ اﻧﮕﻠﯿﺲ
از آﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﯿﻢ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻼً دﺳﺘﮕﺎه اداری و آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در دﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﯾﻬﻮدی از اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪای از ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ .از دﯾﺪ اﻣﺮوز اﮔﺮ اﻋﺮاب
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ از ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻠﻄﮥ رﻫﺒﺮان ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان» ،اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« ﻣﻔﺘﯽ اﻋﻈﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی ﺗﺎم ﺑﻮد.وی در ﭘﻨﺠﺴﺎل آﺧﺮ رژﯾﻢ ﻧﺎزی
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻫﺪاﯾﺖ »رادﯾﻮ ﺑﺮﻟﯿﻦ« ﺑﺮای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﺷﺐ ﻧﻄﻘﯽ
در اﯾﻦ رادﯾﻮ اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ:
»ای ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻋﻼم ﺟﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ! ﺑﮑُﺸﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ،ﻫﻤﻪﺷﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ«d
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎزیﻫﺎ ،ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اروﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و رﻫﺒﺮی اﻋﺮاب در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻘﺸﻪای را ﻃﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ،در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻬﻮدی و در ﻗﺴﻤﺖ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮری ﻋﺮﺑﯽ )ﻫﻨﻮز ﻧﺎم »ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« رﺳﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ »اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او »اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﻋﺮب« اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ر ّد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻫﺒﺮان »ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﺗﻪﻓﮑﺮی و ﺗﻌﺼﺐ ﺿﺪﯾﻬﻮدی اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و در
واﻗﻊ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در راه ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺗﺮورﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﺷﺮمآوری داﻣﻦ
زدﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮدﯾﺎن در »ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺳﻼم« را »ﻧﮑﺒﺘﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود.
ﻧﻘﻄﮥ اوج اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزه در ﺳﺎل ۱۹۶۷م .ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و
»اﺷﻐﺎل« ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اردن و ﻣﺼﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ .رﻫﺒﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ از آن ﭘﺲ ﻫﻢ
ﺑﺠﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺿﺪاﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ
را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۰۰۰م .ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎراک«  Barak's Generous Offersﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
»ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ« واﮔﺬار ﺷﺪه و ﻣﺮزﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎت در روز آﺧﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ،ﻃﺮ ح ﺻﻠﺢ را ر ّد ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻮرش ﭘﺮﮐﺸﺘﺎر
»اﻧﺘﻔﺎﺿﮥ دوم« داﻣﻦ زد.
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ،واﮔﺬاری »ﻧﻮار ﻏ ّﺰه« ﺑﻪ »دوﻟﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۰۰۴م .ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﮐﺪام ﺳﯿﺎﺳﺖ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ
رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﯾﻨﺪه ،ﮐﺸﻮری ﺻﻠﺢدوﺳﺖ و رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد ،درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزۀ دروﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی »اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻨﯿﻪ« )ﺣﻤﺎس( )ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان( در ﭘﯽ درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ،ﺟﻨﺎح »ﻋﺒﺎس« را از ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﯿﺮون راﻧﺪ )۲۰۰۷م (.و ﭘﺲ از
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ،از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮد .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ »زﻣﯿﻦ در ازای ﺻﻠﺢ« ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد،
دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوری ﺟﺴﺖ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻃﯿﻔﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎن در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را در ازای ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻔﯿﺮ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﺧﻮرد رﻫﺒﺮان ﻋﺮب ﺑﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺻﻠﺢ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﻣﺎ از ۱۹۴۸م .ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠﺤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ر ّد ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﺗﺮی روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد(۱)«D
ﺑﺮای درک اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪﻧﺪ ،رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ دراﯾﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در وﻫﻠﮥ اول ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دهﻫﺎ ﻗﻮم و ﺗﯿﺮه از »ﮐُﺮد« و »دروزی« ﺗﺎ ارﻣﻨﯽ و روﺳﯽ ،ﺟﺎﻟﺐ و
ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
درک درﺳﺘﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف را درﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﺎن
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻘﺎم واﻻی ﻓﺮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ اﺟﺎزۀ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮری راﺑﻄﻪای ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و دﺷﻤﻨﺎن از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ
ﮔﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﻨﺪ .در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ »ﻃﺮح ﺻﻠﺢ ﺗﺮاﻣﭗ« ﺧﺒﺮی
ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ از ﻧﻈﺮﻫﺎ دور ﻣﺎﻧﺪ :در ﻣﺎده ای از ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ازای ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن آﺑﺎدیﻫﺎی
ﯾﻬﻮدیﻧﺸﯿﻦ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ آﺑﺎدی ﻋﺮبﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ »اﻫﺎﻟﯽ« آﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ آﺑﺎدی در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﮐﺸﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،از ﻫﻤﮥ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آﻧﺎن
در ﻣﺪارﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و از دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﺎمﻫﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی در راه
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺮب ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی درﮔﯿﺮ اﺳﺖ .در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻨﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان اﻣﺮوز اﺳﺖ :رواج
ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی ،ازدواج ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ،ﻧﺼﻒ ﺑﻮدن ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن  ،ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ) ،(%۱۲اﻋﺪام ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن
)،(۲دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در زﻧﺪان ) ..(۳و دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ،
واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺣﻤﺎس« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان» ،اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« را
ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
آﯾﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﮑﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در »ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﺪام رﻫﺒﺮان ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺗﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ »اﺷﻐﺎﻟﯽ« ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ آﺑﺎدیﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی
در ﮐﺸﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ در
دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ اﺧﺘﻼف دو ﻗﻮم ﺑﺎ دو آﯾﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﺸﺎﮐﺶ دروﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ رﻫﺒﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی »ﻓﺘﺢ« و »ﺣﻤﺎس« ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻣﻘﺎم و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﯿﺐﻫﺎی ﺧﻮد از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﻔﺮت ﻣﺬﻫﺒﯽ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮور ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ را در ﭘﺮده ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آزادیﻫﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رﻫﺒﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﺸﺎﮐﺶ دروﻧﯽ در »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺰودی ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ» .ﻃﺮح ﺻﻠﺢ ﺗﺮاﻣﭗ« ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ آﯾﻨﺪهﺳﺎز ﻧﻈﺮ دارد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪۀ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﻧﻮﯾﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک آن ،اﻗﻮام رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ در ﺳﺎﯾﮥ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﻦ و ﻣﺮﻓﻪ آرزوی دوﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻃﺮح ﺗﺮاﻣﭗ را ﭼﭗﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﻗﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮوزه ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺤﻂ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ »ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮرﭼﺸﻤﯽ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺎرت ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺗﺠﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮأﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ از ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻗﻮﻣﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺑﺘﺪای راﻫﯽ دراز ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺨﺎﻃﺮ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﺮﯾﮏ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﻠﺖ از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮوزی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﻦ راه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

(1) Prince Bandar ibn Sultan, interview in the The New Yorker,2003 .
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