اداﻣـﻪ ﺟﻨـﮓ ارزش ﻫـﺎ ﻣﯿـﺎن ﺗـﻞ
آوﯾﻮ و ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺷﻬﺮک
ﺳﺎزی اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﺮ ﺧﻼف ارزش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ واﮐﻨﺶ
ﺗﻨﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﯾﻠﯽ اﺳﺘﺎر ،ﺟﻨﮓ ﻟﻔﻈﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪه ﻣﯿﺎن واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺗﻞ آوﯾﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ارزش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ دارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ “ﺟﺎش ارﻧﺴﺖ” ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪی را
ﻧﺴﺒﺖ اﻇﻬﺎرات “ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ” ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﻼف ارزش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .در
ﭘﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺟﺎش ارﻧﺴﺖ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ارزش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .آﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ارﻧﺴﺖ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ دﺷﻮار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﻮدن اﻇﻬﺎرات ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﮔﻨﺒﺪ
آﻫﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ارﻧﺴﺖ در ادﻣﻪ اﻓﺰود :آﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰو ارزش ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺗﻞ آوﯾﻮ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﯿﺶ از  ۲۶۰۰واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻔﻌﺎت ﻫﻤﺘﻮس ،واﻗﻊ در ﺷﺮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺴﺎزد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
“ﺟﻦ ﺳﺎﮐﯽ” ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻞ آوﯾﻮ
ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای
اﺳﺖ.

روز ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘـﺪﭘﺮس در ﻣـﻮرد واﮐﻨـﺶ ﻧﺘﺎﻧﯿـﺎﻫﻮ ﺑـﻪ
اﻧﺘﻘﺎدات واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ
را زﯾﺎن ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه و از رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮک ﻫﺎ در ﺷﺮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻮرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻗﺪام ﺷﺪﯾﺪا زﯾﺎن
آوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل )ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن( راه ﺣﻞ دو دوﻟﺖ را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ را زﯾﺮ
ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻞ آوﯾﻮ در ﺟﻬﺖ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ دوام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﺻﻠﺢ دو ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.

