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سیاســت خارجی آمریکا مثل همه کشورهای دیگر ،دو وجه دارد؛
ثابت و متغیر .سیاستهای ثابت همان راهبردهای طوالنی مدت هستند
و برخی از این سیاســتهای راهبردی پس از دههها تغییر میکنند و
برخی نیز ممکن است هرگز تغییر نکنند.
سیاستهای متغیر نیز همانطور که از نام آنها پیداست ،ممکن است
با تغییر دولت در آمریکا و حتی در دوره یک رئیسجمهور و پس از هر
اتفاقی ،تغییر کند .مثل ماجرایی که هم اکنون میان آمریکا و پاکستان
اتفاق افتاده و روابط دو کشــور را تیره کرده اســت؛ «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا ،مطالبی را در حســاب کاربری خود به اشــتراک
گذاشــت که مقامات اسالمآباد را به شدت عصبانی کرده است .مشابه
همین وضعیت را طی ســالهای گذشته در روابط آمریکا و عربستان،
آمریکا و ترکیه و آمریکا و فیلیپین شاهد بودهایم.
در مجموع ،تنها در صورتی میتوان از سیاست متغیر آمریکا ،تعریفی
به دســت داد و آن را «معنادار» کرد که مبانی ثابت و غیرقابل تغییر
این سیاســتها را کشــف نمود .به همین خاطر ،کشف منطق درونی
سیاستهای راهبردی آمریکا اهمیت مییابد.
قبل از آنکه یک تبارشناسی از سیاست خارجی ثابت آمریکا به دست
بدهیم و به مبانی و ریشــهها برســیم ،ذکر این نکته الزم است که اگر
در مورد سیاستهای آمریکا اعتراض وجود دارد ،اگر گفته میشود این
سیاستها ،امپریالیستی و شیطانی است و اگر آمریکا را غیرقابل اعتماد
مینامند ،منظور همین سیاستهای دائمی و راهبردی است.

تبارشناسی

سیاست خارجی ثابت آمریکا ،سه الیه دارد و از اکنون تا گذشتههای
دور (حدودا ً  250ســال گذشــته) را شامل میشود .این سه مرحله به
ترتیب (از اکنون تا  250سال قبل) عبارتند از )1 :سیاستهای میدانی
راهبردی )2 ،گفتمانهای جکسونی و جفرسونی )3 ،گفتمان روشنگری.
در اینجا قصد نداریم که تاریخ دپیلماســی را بیان کنیم و از بحث
ژورنالیستی فاصله بگیریم .به همین خاطر ،توضیحات ما مختصر خواهد
بود ،در حدی که بتوانیم ثبوت را در سیاست خارجی آمریکا اثبات کنیم
و بگوئیم که چرا ایجاد پیوند مستحکم با آمریکا ،برای کشورهای منطقه،
زیانبار خواهد بود و در جای خود ،پاکستان را نیز مثال خواهیم آورد.

پرونده نیکسون

«کتاب شــاه» نام پروندهای اســت که از «ریچارد نیکســون» به
«جیمیکارتر» رســیده بود؛ کارتر زمانی که در سال  1976وارد دفتر
کارش در کاخ سفید به عنوان رئیسجمهوری آمریکا شد ،پروندههای
متعددی راجع به کشــورها و مناطق حساس جهان ،روی میزش قرار
داشــت .یکی از این پروندهها «کتاب شاه» نام داشت و راجع به ایران
آن زمان بود.
کتاب شــاه را نیکســون برای رئیسجمهور بعدی گذاشته بود؛ در
این پرونده خیلی محرمانه ،به رئیسجمهور بعدی ســفارش شده بود
که ظواهر را با شاه ایران حفظ کند ،ولی چون شاه به دنبال سالحهای
ح هستهای است ،رئیس جمهور جدید آمریکا
اســتراتژیک و حتی سال 
باید به طریقی ،بلندپروازیهای او را مهار نماید.
نیکســون دوستی  25سالهای با شاه داشت و این دوستی به قدری
قوی بود که شاه در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،به نیکسون
مخفیانه کمک مالی کرده بود .در طول دوران ریاست جمهوری نیکسون
هم ،شــاه گوش به فرمان او بود و منافع آمریکا را در نظر داشــت .اما
نیکســون حس میکرد که شــاه در حال خروج از چارچوبی است که
آمریکا تعیین کرده بود .اینچارچوب چه بود؟ مگر شاه مهره آمریکا به
حساب نمیآمد و مگر در پشت پرده با اسرائیل رابطه نداشت؟ پس چرا
نیکسون به کارتر سفارش میکند که شاه را متوقف کند؟
این هماننکته حساسی است که ما در مقاله حاضر به دنبال یافتن
جوابی برای آن هستیم.
پرونده «کتاب شاه» و صدها پرونده مشابه دیگر که رؤسای جمهور
بعدی از اســاف خود میگیرند و به جانشــینان بعــد از خود منتقل
میکنند ،متضمن همان سیاســتهایی اســت که ما در اینجا نام آنها
را «سیاســتهای ثابت» گذاشتهایم .سیاستهایی که هر چند میدانی
هستند ،ولی راهبردیاند و هیچ یک از دو حزب حق ندارند پس از به
قدرت رسیدن این سیاستها را نقض کنند.

گفتمان پدران بنیانگذار

بنیانگذاران آمریکا و متفکرانی که بعد از آنها آمدند و مرزهای ارزشی
این کشور را مهندسی کردهاند ،رسالتی را برای این کشور ترسیم کردهاند
کــه که در بطن آن ،دو هویت «خود» و «دیگری» قابل تمایز اســت
و این چیزی اســت که در ابیات و گفتمان افرادی مثل «جفرسون» و
«جکسون» میتوان مشاهده کرد.
«انسان آمریکایی» کسی است که با جهان غیرآزاد و ناهنجار روبرو
است و لذا ،برای تغییر این جهان ،احساس رسالت میکند .آمریکاییها
با همین نگرش ،سرخپوســتها را در سرزمین آبا و اجدادیشان قلعو
قمع کردند و سیاهپوستان را نیز در همین مسیر ،به خدمت گرفتند.
این احســاس وقتی که در برهههای بعدی با طمع ســرمایهداری
ادغام شــد ،تبدیل به بهمن مخربی گردید که هر مانعی را در مســیر
خــود ازبین میبرد و جنگهای زیادی آفرید ،کودتاها کرد و ملتهای
زیادی را به بند کشید.
در اینجا نیز همانطور که مشاهده میکنیم ،نیروی واحدی آمریکا
را به پیش میبرد و این نیرو در طول زمان ،تغییر نکرده است.
این نیروی پیشبرنده همان چیزی است که ما در اینجا از آن تحت
عنوان «سیاست خارجی ثابت» آمریکا نام میبریم.

روشنگری

دولت پاکستان به دنبال
ایجاد مناسبات متوازن با
غرب است و میخواهد
که این مناسبات ،مبتنی
بر احترام متقابل به
حاکمیت ملی و تمامیت
سرزمینی طرفین باشد.
اما ،نگاه آمریکا به این
مناسبات متقابل ،کامال
متفاوت است؛ واشنگتن
نگاه راهبردی به
پاکستان دارد و براساس
نقشه راهی که خود
برای کل منطقه ترسیم
کرده است ،به پاکستان
مینگرد.
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آمریکاییها میگویند
این نهادها و قوانین
بینالمللی وکنوانسیونها،
همه مانع و بازدارندهاند.
ما نماد خیر ،خوبی و
آزادی هستیم و هرکسی
که مقابل ما قرار گیرد،
شر است! قانون تا جایی
خوب است که به سیطره
و سلطه ما بر جهان و برای
ایجاد نظم دلخواه ما بر
سراسر گیتی کمک کار
باشد .وقتی قانون ممانعت
ایجاد کند ،نادیده گرفته
میشود!
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پاکستان  -آمریکا
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درسها
و عبرتها

اشاره
آیا میتوان به تغییر سیاست آمریکا در منطقه غرب آسیا امیدوار بود؟ آیا میتوان روی مناسبات با آمریکا از منظر دائمیبودن ،متوازن بودن و دوستانه
بودن ،سرمایهگذاری کرد؟ در صورتی که بخواهیم نسبت به این مناسبات امیدوار باشیم ،باید چگونه بازیگری باشیم و چه میزان تغییرات را در خود به
وجود آوریم و یا به عبارت دیگر ،چه امتیازات را باید به آمریکاییها بدهیم؟
نویسنده مقاله حاضر با ترسیم انفکاک تحلیلی میان سیاستهای ثابت و متغیر آمریکا نسبت به منطقه و جهان ،تالش میکند که به این سؤال پاسخ بدهد.
به نظر وی ،اگر مناســبات یک کشــور فرضی در غرب آسیا با آمریکا ،به سمت یک مناسبات همهجانبه و گرم برسد ،حاصل و برونداد این مناسبات
الجرم ،برد -باخت خواهد بود .این برونداد ،بخشــی به خاطر نوع نگاه آمریکا به این منطقه خاص اســت و بخش دیگرش نیز به خاطر منافعی است که
آمریکاییها در هر جای جهان به دنبال آن هستند.
سرویس خارجی

بود؛ اروپاییهای آن زمان ،چه به لحاظ دینی و چه به لحاظ فرهنگی،
حق به جانب بودهاند و به همین خاطر ،پیشــرویهای آنها در ممالک
دیگر سه شاخه داشت؛ نظامی ،مذهبی و فرهنگی.
آمریکاییها نیز دقیقا همین روحیه را داشتهاند و فرهنگ سایر ملل
و قبایل مغلوب را خوار میشمردهاند.
عالوه بر آن ،روشــنفکران اروپایی جنبشهای رنســانس (تجدید
حیات) و رفورماسیون (اصالح دین) را پشت سر گذاشته و به زعم خود،
به ارزشهای جاودانه مثل علمگرایی ،ملیگرایی ،حقوق بشــر ،توسعه،
سکوالریسم (جدایی دین از سیاست) و  ...پی برده بودند.
پیشــاهنگان این جنبش (که روشــنگری خوانده میشود) معتقد
بودند که به ارزشهای جاودانه دســت یافتهاند ،ارزشهایی که در همه
گســترههای جغرافیایی باید پخش شوند و گذر زمان نیز آنها را کهنه
نمیکند.
همانطور که میبینیم ،این حامالن ارزشها در ذات خود ،توسعهطلب
هستند و سایر ملل و ادیان را خوار و خفیف میبینند.

مبانی سیاست راهبردی آمریکا

بدین ترتیب ،عناصر و مبانی سیاســت راهبردی آمریکا را میتوان
توســعه ارزشهای روشــنگری ،فرهنگ مهاجــم اروپایی ،طمعورزی
سرمایهداری ،گفتمان مبتنی بر هویت «خود» و «دیگری» و سیاستهای
میدانی راهبردی دانست.

هموار کردن راه برای خود ،ترسیم شده است.
با این تفاصیل ،به خوبی میتوان دریافت که چرا مقامات واشنگتن
خود را فراتر از هر قانونی میدانند ،نهادهای بینالمللی را نادیده میگیرند
و در امور داخلی کشورها مداخله میکنند .آنها میگویند این نهادها و
قوانین بینالمللی وکنوانسیونها ،همه مانع و بازدارندهاند .ما نماد خیر،
خوبی و آزادی هستیم و هرکسی که مقابل ما قرار گیرد ،شر است! قانون
تا جایی خوب است که به سیطره و سلطه ما بر جهان و برای ایجاد نظم
دلخواه ما بر سراســر گیتی کمک کار باشد .وقتی قانون ممانعت ایجاد
کند ،نادیده گرفته میشود!
لذا ،بخاطر همین پیشینه است که آمریکا برای خود احساس رسالت
میکند و این رســالت به همراه طمع ســرمایهدارانه ،برای کل جهان
خطرآفرین شده است.

پاکستان

این روزها مقامات پاکستان به شدت نسبت به آمریکاییها ،احساس
خشم میکنند و هر مقامی که به تریبون میرسد ،حرف گزندهای نثار
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور و کال ،مقامات این کشور میکند.
در این میان ،آخرین اظهارات تندی که متوجه آمریکا شد ،از جانب
«آصف غفور» وزیر خارجه پاکســتان صورت گرفته است؛ آصف غفور
گفت ،آمریکا مثل دوستی میماند که دائم خیانت میکند! سایر سران
پاکستان هم کم و بیش ،جمالت مشابهی را نثار آمریکاییها کردهاند و

پاکستان اکنون این
فرصت را دارد که جدا
شدن از آمریکا را تجربه
کند .بعدا ً و در شرایطی
که کس دیگری جای
ترامپ را بگیرد ،ممکن
است دالرهای آمریکایی
باز هم اشرافیت سیاسی
پاکستان را وسوسه کند.
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عناصر و مبانی سیاست
راهبردی آمریکا
را میتوان توسعه
ارزشهای فرهنگ
مهاجم اروپایی،
طمعورزی سرمایهداری،
گفتمان مبتنی بر هویت
«خود» و «دیگری» و
سیاستهای میدانی
راهبردی دانست.

آمریکاییها پس از جنگ علیه اســتعمار بریتانیا و پیروزی در این
جنگ ،در سال  1777قانون اساسی مستقل خودشان را نگارش کردند.
آمریکای جدید از همان ابتدای شــکلگیری ،دو میراث را با خود
داشت؛  )1فرهنگ اروپایی )2 ،ارزشهای موسوم به «روشنگری».
فرهنگ اروپایی بــه طور ذاتی ،یک فرهنگ مهاجم و خودبرتربین

این جمعبندی به خوبی نشــان میدهد کــه آمریکا برای خود در
سیاســت خارجی ،یک «نقشه راه» ثابت دارد و مشکل کشورهایی که
با آمریکا پیوند دوســتی میبندند و در همان حال ،سودای استقالل و
توسعه را در سر میپرورانند ،بیاطالعی و یا درک نادرست آنها از همین
نقشــه راه است .نقشه راهی که برای به بند کشیدن کشورهای دیگر و

درمجموع ،این اظهارات نشان میدهد آنها رو دست خوردهاند.
علــت این همه دلخوری هم به اظهاراتی برمیگردد که ترامپ طی
ماههای گذشــته متوجه پاکستان کرده اســت .ترامپ میگوید سران
اسالمآباد از گروههایی در افغانستان حمایت میکنند که منافع و نظامیان
آمریکایی را هدف قرار میدهند .اخیرا ً نیز رئیسجمهور آمریکا به سیاق

تشکیالت خودگردان فلسطین و طرفداران سازش در برابر دو گزینه
قرار دارند؛ اول شــرایط را به گونهای تغییر دهند که رژیم صهیونیستی
مجبور به پذیرش خواستههای آنها شود ،و دوم محتوا و ماهیت روند سازش
تغییر یابد که اجرایی شدن این موضوع دور از ذهن نیست.
وزیران خارجه مصر ،اردن ،مغرب ،عربســتان ،امارات و تشــکیالت
خودگردان فلسطین همراه دبیرکل اتحادیه عرب اخیرا در امان نشستی
برگزار کردند تا در ظاهر راهکارهای مقابله با اقدام آمریکا درخصوص قدس
را مورد بررسی قرار دهند.
در پایان این نشســت ،وزیر خارجه اردن گفت :شرکت کنندگان در
نشست امان توافق کردند اتحادیه عرب برای به رسمیت شناختن دولت
فلسطینی توسط جامعه جهانی  ،تالشهای خود را به زودی شروع کند.
پایتخت این دولت «قدس شــرقی» و محدوده حاکمیتش مرزهای سال
 1967اعالم شد .احیای روند صلح تشکیالت خودگردان فلسطین با رژیم
صهیونیســتی و پایان دادن به بحران فلسطین نیز از دیگر توافقات این

نشست عنوان شده است.
اکنون سؤالی که مطرح میشود این است که تشکیل کشوری به نام
فلسطین با مرکزیت قدس ،چقدر قابل اجراست؟ در پاسخ میتوان گفت
آن طوری که شواهد و قرائن نشان میدهد ،نمیتوان به این موضوع چندان
دلخوش بود .از مجموع  192عضو مجمع عمومی ســازمان ملل در 27
سپتامبر  134 ،2013کشور ،دولت فلسطین را به رسمیت شناختند ،اما
رژیم صهیونیستی و برخی کشورها ،دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته
و اعالم کرده بودند که «تأسیس دولت فلسطین تنها از طریق گفت وگو

بین اسرائیل و تشکیالت خودگردان فلسطین امکانپذیر است ».در اینجا
باید به این نکتهاشــاره کرد که پیش از این تنها دو نخســتوزیر رژیم
صهیونیستی بودند که با تشکیل دولت فلسطینی موافقت کرده بودند .با
وجود این  ،همین دو نخستوزیر نیز از تشکیل چنین دولتی در مرزهای
 1967سرباز زده بودند.
«بنیامین نتانیاهو» نخســتوزیر کنونی رژیم صهیونیستی از همان
ابتدا با تشــکیل دولت فلسطین مخالف بود و آن را خطری برای امنیت
اســرائیل میدانست .اکنون نیز نتانیاهو با مطرح کردن موضوع استقالل

* علت اینکه تشکیالت
خودگردان فلسطین
و کشورهای سازشکار
عرب نتوانستهاند از
اسرائیل امتیازی بگیرند،
این است که بدون
پشتوانه قدرت ،چانهزنی
میکنند.
* رژیم اسرائیل به
خاطر حمایتی که از
آمریکا میشود ،همه
قطعنامههای سازمان
ملل را نادیده گرفته و
خواستههای خود را بر
طرفهای عربی تحمیل
میکند .لذا ،مذاکره با
این رژیم فایدهای ندارد.

فلســطین در مجمع عمومی ســازمان ملل مخالف بوده و آن را برخالف
پیمان اسلو میداند.
همچنین ،این نکته برجهانیان آشــکار است که تلآویو مورد حمایت
همهجانبه واشنگتن قرار دارد .آمریکا بارها از حق وتوی خود به نفع رژیم
صهیونیستی در شورای امنیت استفاده و سازمان ملل را تهدید به تحریم
مالی اســت.حتی چند قطعنامهای که علیه تلآویو در شورای امنیت به
تصویب رسیده  ،به خاطر نفوذ وقلدری آمریکا  ،عمال فاقد کارایی بودهاند.
مثال طبق قطعنامه  2334که در  22دســامبر  2016به تصویب رسیده
بود ،شهرک سازی اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی غیر قانونی اعالم
شده واین شهرک سازی میبایست متوقف میشد .تلآویو نه تنها به این
قطعنامه اعتنایی نکرد ،بلکه به شهرک سازی در کرانه باخیری رود اردن،
به ویژه قدس شــرقی ،را ادامه داد .آمریکا و ســایر کشورهای غربی فقط
نظاره گر این ماجرا بوده و هستند.
حال ،فرض شــود کشورهای عربی با انجام رایزنیهای الزم توانستند
موافقت کشورهای جهان را در به رسمیت شناختن دولت و کشور فلسطینی
به دست آورند ،طرف دیگر این ماجرا ،رژیم صهیونیستی وآمریکا و متحدان
آنها هستند که باید با تشکیل دولت و کشور فلسطینی همراهی کنند .آیا

✍

سبحان محقق

آمریکا برای خود
در سیاست خارجی،
یک «نقشه راه»
ثابت دارد و مشکل
کشورهایی که با
آمریکا پیوند دوستی
میبندند و در
همان حال ،سودای
استقالل و توسعه را
در سر میپرورانند،
بیاطالعی و یا درک
نادرست آنها از همین
نقشه راه است.
غیردیپلماتیک خود ،توئیتی را منتشر کرده که سراسر توهین و طعنه
به مقامات پاکستان بود.
جدای از ویژگیهای شخصیتی ترامپ ،که این همه پاکستانیها را
خشمگین کرده ،نکته درخور توجه در ماجرای فوق ،نقشه راه سیاست
خارجی آمریکا در منطقه است .این نکته را یا مقامات اسالمآباد نمیدانند
و یا میدانند ،ولی حس میکنند که نمیتوانند با آن مقابله کنند.
در دهه  1980همکاری اسالمآباد  -واشنگتن در افغانستان ،مبتنی
بر منافع مشترک بوده است ،چون هر دو از کمونیسم و پیشروی شوروی
در افغانستان میترسیدهاند.
اما ،همراهی پاکستان با آمریکا در افغانستان پس از شکست شوروی،
نوعی خوشخدمتی بوده است.
با گذشت زمان ،این خوشخدمتیها ،اشرافیت سیاسی پاکستان را
به انگلیس و آمریکا کامال وابسته کرده است .این وابستگی ،همهجانبه
است؛ از دالر تا سالح و سرمایه و فرهنگ را دربر میگیرد و به موازات
آن ،دالرهای نفتی رژیم سعودی به همراه تفکر وهابی هم روانه پاکستان
میشود .با توجه به این پیشینه ،طبیعی بود که پاکستان در سال 2001
به جبهه آمریکایی «نبرد علیه تروریسم» بپیوندد.
در کل ،با گذشت زمان ،از پاکستان چیزی باقی نمانده و این کشور
روند بیبازگشتی را پشت سر گذاشته است.
تجربه پاکستان به خوبی نشان میدهد که در نقشه راه سیاستهای
راهبردی آمریکا ،پاکستان محلی از اعراب ندارد .اکنون اگر واقعاً آمریکا
دســت از سر پاکستان بردارد ،مقامات اسالمآباد باید تالشهای زیادی
بکنند تا از این بیهویتی سیاســی خارج شــوند و بــرای خود دوران
جدیدی را بسازند.
وابستگی پاکستان به آمریکا مثل وابستگی عربستان ،ترکیه و مصر
به آمریکا ،از نوع وابســتگی ساختاری است .پاکستان با بیش از 200
میلیون نفر جمعیت ،منابع فســیلی قابل اتکا دراختیار ندارد و از این
بابت ،به حمایتهای مالی خارجی وابســته است .صنایع زیرساختی و

تولیدی این کشور نیز در حدی نیستند که بتوانند سیاستمداران برای
اتخاذ راهبرد مستقل از غرب ،دلگرم کنند.
عالوهبر مسایل اقتصادی ،پاکستان که گرفتار یک رقابت امنیتی و
تسلیحاتی تنگاتنگ با هند است ،نیاز به عقبه استراتژیک قابل اتکا دارد.
بنابراین ،جدا شدن پاکستان از راهبردهای منطقهای آمریکا ،نیازمند
رهبرانی باکفایت ،اجماع سیاســی نخبگان ،تحمل ریاضت اقتصادی و
سختکوشی مردم است.

آینده مناسبات دو کشور

دولت پاکســتان به دنبال ایجاد مناســبات متوازن با غرب است و
میخواهد که این مناسبات ،مبتنی بر احترام متقابل به حاکمیت ملی
و تمامیت سرزمینی طرفین باشد.
اما ،نگاه آمریکا به این مناسبات متقابل ،کامال متفاوت است؛ واشنگتن
نگاه راهبردی به پاکستان دارد و براساس نقشه راهی که خود برای کل
منطقه ترسیم کرده است ،به پاکستان مینگرد.
در نگاه مقامات آمریکایی ،پاکســتان ابزاری بیش نیست و باید به
وظیفهاش عمل کند و اگر وظیفهاش را خوب انجام ندهد ،تنبیه میشود!
این که کاخ ســفید اعالم کرده ،کمکهای مالی دومیلیارد دالری را به
پاکستان نخواهد پرداخت ،در همین چارچوب قابل تحلیل است.
اما در حال حاضر و تا زمانی که ترامپ در آمریکا بر ســر کار است،
اسالمآباد میتواند به دنبال جایگزین باشد؛ مناسبات تجاری و اقتصادی
خود را با کشورهای منطقه ،چین و روسیه گسترش دهد ،برای جبران
کسری مالی و به دنبال جایگزین باشد ،تا به تدریج و به مرور زمان ،از
رنج وابستگی به آمریکا خالص شود.
البته ،همانطور که گفته شد ،پاکستان اکنون این فرصت را دارد که
جدا شدن از آمریکا را تجربه کند .بعدا ً و در شرایطی که کس دیگری
جای ترامپ را بگیرد ،ممکن است دالرهای آمریکایی باز هم اشرافیت
سیاسی پاکستان را وسوسه کند .اشرافیت سیاسی پاکستان متشکل از
نخبگانی است که با دالرهای آمریکایی رشد و نمو کردهاند.

غلبه منطق زور بر منطق چانه زنی در مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی
تلآویو میپذیرد که شــهرکهای صهیونیست نشین را از کرانه باختری
رود اردن تخلیه کند و قدس شــرقی را به عنوان پایتخت فلســطین به
رســمیت بشناسد؟ آیا ارتش صهیونیستی به پشت مرزهای سال 1967
باز خواهد گشت؟
شــرایط کنونی نشــان میدهد که پاسخ این ســؤاالت منفی است.
درحقیقت ،رژیم صهیونیستی خود را در موضع برتر نسبت به فلسطینیان
و کشــورهای عربی میداند .چنانچه تشــکیالت خودگردان فلسطین و
کشــورهای عربی خواهان ادامهدادن به روند ســازش باشند ،دو گزینه
پیش روی دارند؛
 )1یا باید شرایط و فضای مذاکرات سازش را به گونهای تغییر دهند
که رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش خواستههای آنها بشود .این مهم
مستلزم در اختیار داشتن اهرم فشارهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی است.
تشــکیالت خودگردان فلسطین و کشورهای عربی فاقد چنین اهرمهای
قدرتمندی هســتند .آمریکا که یکی از کشورهای تاثیرگذار در تحوالت
فلسطین است ،در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده است .روسیه ،چین و
اتحادیه اروپا تجربه مستقلی در روند مذاکرات سازش ندارند ،به اضافه اینکه
گرایشهای آنها به طرف رژیم صهیونیستی بیشتر از کشورهای عربی است.

 )2یاباید ماهیت و محتوای مذاکرات سازش تغییر یابد .اجرایی شدن
این موضوع دور از ذهن نیســت ،چرا که مذاکرات براساس شرایطی که
تاکنون ادامه داشــته ،امکانپذیر نیست .درحقیقت ،این شرایط سالها به
بنبست رسیده است .به همین دلیل بود که پس از اقدام آمریکا درخصوص
قدس ،رئیستشکیالت خودگردان فلسطین مرگ تشکیل کشور و دولت
فلســطینی را اعالم کرد .به نظر میرسد اقدام آمریکا درخصوص قدس
شــرایطی را فراهم کرده که محتوا و ماهیت مذاکرات سازش تغییر یابد.
اکنون تشکیالت خودگردان فلسطین به همراه کشورهای عربی میکوشند
تا از طریق راهکارهای سیاسی  -حقوقی و اجماع سازی جهانی علیه رژیم
صهیونیستی ،در مذاکرات آینده سازش اهرمهای بیشتری در اختیار داشته
باشند و تلآویو نیز با تکیه به منطق قدرت ،تالش میکند تا سیاستهای
خود را اعمال کند.
در مجموع  ،چنین به نظر میرسد که طی ماههای آینده رایزنیهای
سیاســی درباره فلسطین افزایش خواهد یافت .لذا باید منتظر بود و دید
که گفتوگوهای سیاســی چقدر قدرت اجماع ســازی و دفاع از حقوق
فلسطینیان را به دنبال دارد.
منبع :تسنیم

