
.پدرش مهاجر روسي بود كه به شغل معلمي اشتغال داشت. در فيلدلفيا در ايالت پنسيلوانيا بدنيا آمد ١٩٢٨دسامبر  ٧نوآم آورام چوآمسكي در  
رياضي و, شناسيهاي زباناو در دانشگاه پنسيلوانيا در رشته. با كارگران سوسياليست آنارشيست آشنا شد ١٩٤٠_ ١٩٤٥نوآم بين سالهاي 

او خود را. در انستيتو تكنولوژي ماساچوست شروع به تدريس كرد كه هنوز ادامه دارد, او بعد از اخذ درجه دكترا. فلسفه تحصيل كرد

.داندخواه ميسوسياليست آزادي

.ايي از چوآمسكي است كه در روزنامه مبارزه طبقاتي در نروژ به چاپ رسيده استنوشته زير برگردان مقاله

امكاني براي صلح
رسداما تصور يك فلسطين يكپارچه و مستقل به نظر مي. انگيز استاي نادر و غممرگ يك ملت حادثه

.شود, اسرائيل و متحد آن ايالت متحده آمريكا با كمك, كه بتواند قرباني جنگ بين الفتح و حماس
يك" اما اين ضرورتا. تواند آغازي بر پايان مقامات خودمختار فلسطيني باشدحوادث چند ماه اخير مي

هاي ايالت متحده آمريكا و اسرائيل كه فقط اجازهبا توجه به نقشه, تكامل منفي براي فلسطينيان نيست
.دهد كه يك حكومت خائن ناظر رد كامل يك دولت مستقل از طرف متحدين خود باشدمي

 
ها در يكفلسطيني ٢٠٠٦در ژانويه . حوادث در نوار غزه در چارچوب يك زمينه تكاملي اتفاق افتاد

المللي به عنوان انتخاباتي آزاد و عادلنه اعلمنظارت شده كه از طرف ناظرين بين" انتخابات دقيقا
رغم كوششهاي ايالت متحده آمريكا و اسرائيل براي جهت دادن انتخابات به طرفو علي, گرديد

شركت, رئيس جمهور مقامات خودمختار محمود عباس و حزب او الفتح, كانديداي مورد علقه خود
.انگيزي انتخابات را برداما حماس به شكل حيرت. كردند

با حمايت ايالت. ها به خاطر دادن راي اشتباه در انتخابات گرفتند خيلي جدي بودمجازاتي كه فلسطيني
اسرائيل همچنين پولهايي را كه. اسرائيل موج خشونت را در نوار غزه افزايش داد, متحده آمريكا

ها را تشديد كردمحاصره اردوگاه, موطف بود به مقامات خودمختار فلسطيني ارسال كند را متوقف كرد
آنها همراه با ايالت متحده آمريكا تلش كردند. و حتي جريان آب به منطقه خشك نوار غزه را قطع كرد

آنها پيشنهاد حماس را در رابطه با آتش بس طولني. كه حماس شانسي براي تشكيل دولت نداشته باشد
"دو دولت"راه حل . باشد را رد كردند" دو دولت"توانست فضايي براي مذاكرات درباره راه حل كه مي

سال ٣٠المللي است كه اسرائيل و ايالت متحده آمريكا تقريبا به تنهايي به مدت در راستاي توافق بين
.اندآنرا با مكث هاي كوتاه و موقتي رد كرده

فلج كردن و محصور كردن مناطق, كردنهاي خود در رابطه با ضميمهدر همين ضمن اسرائيل برنامه
همه اينها هميشه با حمايت ايالت متحده. استرا افزايش داده, از پا در آمده در كرانه باختري رود اردن

.بجز استثناهاي كوچكي كه بلفاصله با كمكهاي سخاوتمندانه مالي همراه بوده است, آمريكا بوده است
 

تجهيز كردن: صاحبان قدرت هميشه يك رويه استاندارد براي ساقط كردن يك حكومت ناخواسته دارند
.ارتش به يك كودتا

اسرائيل و ايالت متحده آمريكا با تجهيز كردن الفتح به اسلحه و آموزش دادن آنها كمك كرد تا آنها آن
.چيزي را كه در انتخابات باختند بزور دوباره بدست آورند

_ايالت متحده آمريكا همچنين از محمود عباس دعوت كرد كه قدرت را در دستهاي خود جمع كند
.رفتار مناسب براي طرفداران دستگاه اداري بوش كه ديكتاتوري آنها بر اساس رياست جمهوري است

نيروهاي الفتح در نوار غزه در دو ماه پيش, نظامي رغم كمكعلي. اين استراتژي با شكست مواجه شد
ايي كه تعداد زيادي از ناظرين آنرا به عنوان يك حملهدرگيري. در يك درگيري خشن شكست خوردند

اسرائيل و ايالت متحده آمريكا. توصيف كردند, محمد دهلن, عليه حاكم مطلق نيروهاي امنيتي الفتح
ايي براي هر چه بيشتر خفهالن آنها بهانه. سريع واكنش نشان دادند و شرايط را به نفع خود برگرداندند

.كردن ساكنان نوار غزه بدست آوردند
ايي تحتادامه دادن چنين شيوه: " نويسدالملل ميپروفسور در حقوق بين Richard Falk ريچارد فالك

چنين شرايطي در عمل قتل عام است و اين خطر ويران كردن جامعه فلسطيني به عنوان بخشي از يك
".خلق كامل را دارد

يك مفهوم تكنيكي كه به ايالت"_ الملليجامعه بين"اين سناريوي وحشتناك چنانچه حماس سه شرط 



.تواند به واقعيت تبديل گرددمي, را نپذيرد, دهدمتحده آمريكا و طرفداران احتمالي او رجوع مي
بايد حماس اسرائيل را, ها بتوانند سر خود را از هلفدوني نوار غزه بيرون بياورندبراي اينكه فلسطيني

نقشه" "خصوصا,از بكار بردن خشونت خودداري كند و تمامي قراردادهاي قبلي را, به رسميت بشناسد
اروپا و, روسيه, ايالت متحده آمريكا"( چهار تايي"براي صلح را كه از سوي گروه موسوم به " راه

.پيشنهاد شده است را قبول كند) سازمان ملل
از بكار بردن. شناسندبه رسميت نمي" ايالت متحده آمريكا و اسرائيل فلسطين را قطعا. رياكاري آشكار

نقشه" اسرائيل رسما. شناسندخشونت خودداري نخواهد كرد و قراردادهاي قبلي را هم به رسميت نمي
.استقرارداد را از محتوا خالي كرده" شرط عمل ١٤ولي با اضافه كردن , راه را قبول كرده است

شرط آغاز و ادامه پروسه منوط به اين است كه" در اولين شرط اسرائيل درخواست كرده است كه مثل
انحلل حماس و, پايان دادن به تحريكات, تحصيل براي صلح, ها قول حاكم كردن آرامش كاملفلسطيني

دولت اسرائيل اعلم كرد كه جداي از اينكه چنانچه شروط عمل غير. ديگر سازمانها ووو را بدهند
نقشه راه در مورد اينكه اسرائيل بايد از بكار بردن خشونت و" ممكن فوق جامه عمل به خود بپوشد 

."چيزي نگفته است, ها خودداري كندتحريكات عليه فلسطيني
رد نقشه راه از طرف اسرائيل با حمايت ايالت متحده آمريكا چنان براي افكار غربي مورد قبول است

جوانب امر تا قبل از اينكه كتاب جيمي كارتر. كنندكه در مورد آن سكوت اختيار مي Jimmy
Carter گويي و تلشانتشار كتاب منجر به دشنام. شناخته نشده بود" صلح نه آپارتايد, فلسطين" به نام-

.هاي نوميدانه براي به ترديد كشاندن محتواي كتاب شد
و با حمايت ايالت متحده آمريكا آنها, تواند نوار غزه را خرد كنداسرائيل الن در شرايطي است كه مي

جايي كه آنها انتظار همكاري همراه با, توانند همين نقشه را در مورد كرانه باختري به اجرا بگذاردمي
اسرائيل از. دارند, كنندسكوت را از طرف رهبران الفتح كه براي تسليم كردن خود پاداش دريافت مي

را كه به طور غير قانوني بعد از انتخابات در) ميليون دلر ٦٠٠" تقريبا( جمله آزاد كردن پولهايي
.بلوكه كرده بود را آغاز كرده است ٢٠٠٦ژانويه 

 
گر سياسي لبناني راميتحليل. الن در نظر دارد كه وضعيت را نجات دهد  Tony Blairتوني بلر

انتصاب توني بلر به عنوان فرستاده ويژه براي صلح بين:" معتقد است كه Rami Khouri خوري
بلر نماينده) ١."(نشاني شهر روم استمثل انتصاب سزار نرون به عنوان رئيس آتش, اعراب و اسرائيل

دستگاه اداري بوش در ضمن توضيح داد كه او نماينده واشنگتن با. چهارجانبه فقط بر روي كاغذ است
كماكان يكطرفه كنترل روي) و رئيس جمهور جورج بوش(كوندوليزا رايس . اختيارات محدود است

-دنبال مي, در حالي كه بلر فقط مشكلتي را كه در رابطه با ايجاد موسسات است, مسائل مهم را دارند
.كند

اين راه حل. انداز كوتاه مدت راه حل دودولت كه با توافقهاي جهاني هم همسويي دارد استبهترين چشم
را, حتي اكثريت ساكنان ايالت متحده آمريكا, كل جهان" اين پيشنهاد حمايت تقريبا. كماكان امكان دارد

تنها_ بودنددر آخرين ماه دوران رياست جمهوري بيل كلينتون خيلي به اين پيشنهاد نزديك شده. دارد
.سال اخير ٣٠تكذيب ايالت متحده آمريكا در " انحراف پر معني در سياست شديدا

ايالت متحده آمريكا حمايت خود را از مذاكرات در طبا ٢٠٠١در ژانويه  Taba  در مصر اعلم كرد,
نخست وزير Ehud Barak جائيكه تقريبا يك توافقي درباره راه حل دودولت قبل از اينكه اهود باراك

كنندگان طبا اعلمدر آخرين كنفرانس مطبوعاتي مذاكره. بوجود آمد, وقت اسرائيل خود را كنار بكشد
-كردند كه آنها تصور كردند كه آنها قادر خواهند بود به توافقي در باره راه حل دوودلت چنانچه آنها مي

,ايمما حوادث وحشتناكي را بعد از گذشت سالها تجربه كرده. برسند, توانستند به مذاكرات ادامه بدهند
اما امور انساني قابل, رسدتر به نظر مييك سناريوي وحشتناك محتمل. اما امكان كماكان وجود دارد

چيزهاي زيادي به اراده و انتخاب بستگي دارد. پيشگويي نيست .
 

)پرنيان(ناصر خداپناهي
 
 



)توضيح مترجم.(لزم به توضيح است كه سزار نرون شهر روم را به آتش كشيد) ١


