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 ضد انسانی بل ؛المقدس، نه یک تصمیم ضد اسالمیبیت 

 هرا  لد ترمپ در ایاالت متحده که ظاشناسائی بیت المقدس منیحث پایتخت اسرائیل توسط رژیم تبعیض طلب دانا

انعکاس در حقیقت  ،است ضد اسالمی وی حکایتگر موضع و های انتخاباتی وی بعمل آمدهشعاربه تأسی از 

 آزمند و قشر محافظه کاریک طراز کهن و تقالی  ییاقتصادی است در دست سرمایه دار فرسودۀ ماشینصدای 

وخامت می رود و سرمایه روز به  را که روز بهبحران فزایندۀ اقتصادی که تالش می ورزند تا  ،گسسته از مردم

می طلبد، در اذهان مردم ایاالت  آزمونبه انی جه ۀت متحده را در عرصۀ ملی و در پهنداری فرد گرای ایاال

 ند.ده جهان انحراف ماهیت متحده و

 ،کسی شاهد نبوده است که رژیم سیاسی به اصطالح انتخابی ،ترین رژیم های جهان حتی در دیکتاتور ،تا کنون

ه ک بحرانی . در چنین مقطعورزد مخالفت برهنه و خصمانه  ،چنین بی محابا کشور با نفوس فقیر و کم درآمد

ند عا کدا هرگاه یک رئیس جمهور رحم فرا گرفته است،بی  فضای جهان را فریاد فقر دلخراش در برابر غنای

رده وخفی کند تا کسی نداند که از کجا آخود را م راد جهان است و بعدا  اسناد مالیۀفمند ترین اتکه یکی از ثرو

اش را  مالیثروتمند و خود و همدستان قیر کشور بگذارد مالیۀ گران کشور را بردوش اکثریت فباز بار  و ،است

ی نی بخصوص را بکه بر خالف تاریخ و قانون اساسی کشورش، یک کتلۀ دی کسی از پرداخت مالیه معاف کند.

 ،کتمان و مخفی نمایداش در اذهان ساده اندیشان جامعه را بحران ملی و اجتماعی خویش  تاگناه مجازات نماید 

 فرستاد و ده هزار نفر قربانیدهه قبل صد ها هزار از رشید ترین فرزندانش را به جنگ فاشیزم ند کشوری که چ

  و دوستانی از همان افکار دارد. می راند  حال رئیس جمهورش همان شعار های تبیعض طلبانه را بر زبان داد،

 در ضدیت صرفا   ،جهان تکیه زده است آیا نتایج اقدامات فردی چنین بی باک که بر قدرت مند ترین کرسی سیاسی

زیرا هنوز  این آغاز یک هوشدار است که بگوش جهانیان خوانده می شود.که  یا آن ؟با مسلمانان خاتمه می یابد

، بخاطر ج آننتای با نزدیک شدن به نتیجه نرسیده است که شاید غیر قانونی با رژیم های رقیب اتتحقیقات ارتباط

ه نیمۀ لکنگاه سرنوشت نه تنها مسلمانان بکه آباشیم  یرگسیاسی و عملی دی هایانفجار ما شاهد ،رانحراف افکا

 .  جهان به خطر خواهد افتاد

المقدس منحیث مرکز سیاسی اسرائیل اقدامی است که حتی رژیم  تبعیض طلب و توسعه جوی  شناسائی بیت

این دروازه جدید را بروی توسعه جوئی خواست نکرده است. اینکه آقای ترمپ آن عالن ااسرائیل مبادرت به 
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 2از 2

الم ام اسنه خشونت گروه های دهشت انگیز ب در برابرانتقام  یااسرائیل بگشاید به هیچ صورت حاکی از جبران 

را  سالحی ،های اسالمیو یا به کشور دالری رژیم سعودی را نمی پذیرفت ملیاردنیست و گرنه باید تحفه های 

از جانب دیگر نمی توان تصور کرد که آقای ترمپ به ملت  که احتماال بدست دهشت افگنان بیفتد، نمی فروخت.

اریخی ت ظاز لحا ،اد غیر سفیددر مخالفت با نژزیرا تمایالت سیاسی رژیمش محبت می ورزد،  نیزبنی اسرائیل 

از غیهودی وی از آ یرک و دانا بر نیات ضدزهودیان ی به همین دلیل بود که .در نخستین قدم با ملت یهود است

 اهیت وبنابر م« ویاه بنجامین نتن» که اگر صرفاانتخاباتی اش مطلع بودند و به تردید وی پرداختند  مبارزات

داوم عالیق شخصی وی به ت علت آن ،از این اقدام استقبال کرده است ،ض طلبانه و توسعه جویانه اشیعخصلت تب

سر بمنافع ملت اسرائیل که مجبور است هر روز در بیم و وحشت از انتقام فلسطینی خشمگین نه  تجاوز است

صرفا  می توانند از خون و آتش تغذیه کنند. زیستن در بحران و  یاهو ی چون نتنها جانب دیگر رژیم از .ببرد

ن برای تداوم حیات می توانند از آ وروسیله ایست که رژیم های محیل و مزیگانه  ،دامن زدن بر نقاضت ها

که کلیه ست بلهو نییازدن به آتش در شرق میانه صرفا  به نفع رژیم نتن  این است که دامن .خویش استفاده کنند

ش و هنیت ها مغشوذتا  ماهی بقای خویش را می یابند آلود این آب گل درشرق میانه،  رژیم های ضد مردمی

 .ۀ گل آلود نرودبه سراغ چشم یمتشتت گردد و کس

ه تنها و ن ،این اقدام رژیم آقای ترمپ نه تنها بر ضد حقوق سیاسی و ملی ملت ملیونی و ستمکش فلسطین است

بلکه با صحه گذاری بر  ؛خشم های خاموشی را بیدارخواهد کرد ر می سازد وه داحجهان را قلبا  جری انمسلمان

 و ،فرت وجدان آگاه جهان واقع شدهمورد نش اتبار تجاوز که صد ها است جویانه یک رژیم متجاوزاقدام توسعه 

در حقیقت یک مشت سنگین بر  ،رفتهگجهانی ملل متحد مورد تقبیح قرار  به اکثریت آراء در موسسۀ ده ها بار

جهان خواهد بود؛ اما وخیم ترین نتیجۀ این اقدام آنست دهن وجدان بیدار مردم آزادی خواه و انسان دوست سراسر 

 های دستوری بر ضد بیگناهان بی دفاع در کوچه بازار دامن زنی به خشونت را درت افگنان که اعمال دهش

ۀ  جلب و جذب کوردالن را توسط آنها باز تر خواهد کرد. ازجانبی نقش و درواز میبخشد شدت منطق سیاسی

 و یک جانبه، ولو سمبولیک و غیر مؤثر ،ایاالت متحده را که تاکنون منحیث یک مرجع حل معضلۀ فلسطین

   .  کامال  خنثی و بی اعتبار می سازد ،شد خته میشنا

 پایان

 

 

 

 


