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اشتباه اوباما در مورد نتنیاهو از طریق میکروفون فعال، 

  جمهوری خواهان را به خشم آورد

  

جمھوری خواھان ادعا میکنند کھ تبصره ھای اوباما در مورد صدر اعظم اسراییل کھ از طریق 

  .میکروفون تصادفا فعال بھ سمع رسید، روابط تیره را تیره تر ساخت

  

 ٢٠١٠ھو صدر اعظم اسراییل در قصر سفید، سال بارک اوباما و بنیامین نتنیا

  

بروز سھ شنبھ گذشتھ بارک اوباما کھ از طریق مایکروفون کھ سھوا روشن بود و تبصره ھایش در 

مورد صدر اعظم اسراییل بنیامین نتنیاھو را بھ گوش ژورنالیستان رسانید، مورد انتقاد جمھوری 

  .خواھان قرار گرفت

کھ اظھارات اوباما نمایانگر روش سرد اداره او نسبت بھ اسراییل بوده  اندمدعی جمھموری خواھان 

قصر سفید از تماس روی مسئلھ خودداری نمود ولی این . دگردو بھیچ وجھ مثبت ارزیابی نمی

  .شد تکذیب نکرد کھ از طریق مایکروفون افشااظھارات اوباما را 
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یک گفتگو با نیکوال سرکوزی رییس در شھر کن فرانسھ، اوباما در  ٢٠Gدر نشست ھفتھ اخیر 

جمھور فرانسھ کھ تصور میکرد خصوصی است قرار داشت، ولی اظھارات آنھا از طریق یک 

من بھ نتنیاھو باور «: گفتمیمایکروفون فعال بھ گوش ژورنالیستان رسید کھ نیکوال سرکوزی بھ او 

  . »او یک دروغ گوست. ندارم

بقول یک مفسر فرانسوی کھ برای رویتر حکایت کرد، اوباما . رداوباما میتوانست مخالفت کند، اما نک

  .»مباید معاملھ کناو  رسیده ای، اما من بیشتر از تو ھر روز با بجان) نتنیاھو(تو از او « : دافزو

حتا قبل از آنکھ او در جنوری  ،این اظھارات تصدیق مکرریست از اختالف نظر اوباما با نتنیاھو

نتنیاھو اوباما را چندین مراتبھ در حضور ھمھ . ی ایاالت متحده برسدبھ ریاست جمھور ٢٠٠٩

  .کرده بود کھ مانع تالش ھای وی در دستیابی بھ صلح میگردد سرزنش

این دو نتوانستند عدم عالقھ مندی خویش نسبت بھ یکدیگر را در دیدار شروع سال در قصر سفید 

اری اوباما در خصوص ایجاد یک دولت مستقل صدراعظم اسراییل در آنزمان از جانبد. پنھان کنند

  .خیلی برافروختھ شده بود ١٩۶٧فلسطینی در سرحدات مصوب سال 

را  ھ در مورد عقد یک قرارداد صلح، موصوفبھ منطق) جورج میچل(عدم موفقیت فرستاده اوباما 

  .مجبور بھ استعفا نمود

این حمایت مانند دوران اداره جورج بوش  اوباما علنا حمایت خود را از اسراییل اعالن کرده بود، اما

این باعث شد تا جمھوری خواھان اوباما را در عدم حمایتش از نزدیک ترین . بدون چون و چرا نبود

  .یاالت متحده در منطقھ خاور میانھ متھم نماینداکشور ھم پیمان 

ندید ریاست جان مک کین یکی از رھبران برجستھ جمھوری خواھان در مجلس سنای آمریکا و کا

جمھوری خواھان بروز سھ شنبھ در فاکس نیوز گفت کھ اظھارات اوباما  ٢٠٠٨جمھوری سال 

  .انعکاس دھنده برخورد اداره او نسبت بھ اسراییل است

من او را از سالھا بدینسو «. خوب نتنیاھو است جملھ ستایشگرھای جان مک کین میگوید کھ او از

حتا بھ خطر بیشتر از دوران جنگ سال  دی قرار دارد و احتماالاسراییل تحت فشار متزای. میشناسم

بعضی از سیاست ھای  این نوع اظھارات نھ تنھا ممد واقع نمیشود، بلکھ نشانھ یی. مواجھ است ١٩۶٧

  ».این اداره در برابر اسراییل است
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ازین متحده باید  در مقابل اسراییل داشتھ اند، اما ایاالت یفرانسویان ھمیشھ چنین برخورد«: او  گفت

  ».عمل کندبھتر 

وقتی از او پرسش بعمل آمد تا گفتھ . اظھارات اوباما را تکذیب نکرد) جی کمی(قصر سفید  گوینده

» من در مورد این گفت و گوی خصوصی تبصره یی ندارم«: ھای اوباما را تفسیر کند، او گفت

ایاالت متحده : فلسطین را چنین تکرار کرد –موصوف سیاست آمریکا در قبال مسئلھ اسراییل 

برخالف برسمیت شناختن داعیھ فلسطین از جانب سازمان ملل متحد است، اما از مذاکرات میان 

  .فلسطینی ھا و اسراییلی ھا جانبداری میکند

اسراییل نھ تنھا بخاطر مسئلھ  –اشتباه مایکروفون درست زمانی رخ داد کھ مناسبات اباالت متحده 

طین، بلکھ بخاطر برنامھ ھستوی ایران نیز، کھ در ھشدار اسراییل مبنی بر حملھ احتمالی نظامی فلس

  .یک جانبھ بر تاسیسات اتمی ایران بیان شده بود، در معرض امتحان قرار گرفتھ است

اداره بوش مستفیض گردیده بود، در حالیکھ از ھمان  لعاده حسنھ بادولت اسراییل از مناسبات فوق ا

ز بھ اوباما قسما بخاطر احتمال مداخلھ عمیقتر وی در مسئلھ میان جیگری میان اسراییل و آغا

 در زمانی کھ اش مطبوعاتی وی بھ جانبداری و گرایش فلسطینی اظھاراتفلسطین، و قسما بخاطر 

  .در شیکاگو سمت استادی داشت، با شک و تردید نگاه میکرد ھنوز

بمنظور کسب رای یھودی تبار ھا و جلب کمک  ٢٠٠٨ر سال در زمان مبارزات انتخاباتی خویش د

اسراییل  –ھای مالی بیشتر آنھا، باری در واشنگتن اوباما در یک دیدار کمیتھ امور دولتی آمریکا 

در آنزمان تصور . کھ بزرگترین گروه مبلغ پارلمانی اسراییلیست، شرکت جستھ بود، .)ا. آ. د. ا. ک(

با آنکھ او مساعی زیادی بخرج داد تا تعھدات ضروری در حمایت . ھاستمیشد کھ او از جملھ خودی 

، اما اشتباھات اندک وی درین راستا در بین شنونده ھایش ناخرسندی ھای عملی نمایداز اسراییل را 

  .را بوجود آورد

سیاست خارجی وی در گذشتھ اینبود کھ وی در حل این منازعھ تجسس بیشتر  وعده ھاییکی از 

اما تمام . مود زیرا اسالف وی بھ اشتباه ھمواره این موضوع را بھ آینده موکول نموده بودندخواھد ن

کوشش ھای او با رد احتجاج ھای فلسطینی ھا در مورد منع پیگیری ساختمان ھای مسکونی در نوار 

غربی توسط اسراییل، بھ این بھانھ اسراییلی ھا کھ  فلسطینی ھا در نظر خویش متحد نیستند و 

  .از اعتبار ساقط شدندنمیخواھند بھ راه حلی دست یابند، 
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رھبری اداره اوباما سال گذشتھ در حالی  تحتاسراییل  –یکی از ضعیف ترین نقاط مناسبات آمریکا 

رونما گردید کھ معاون رییس جمھور جو بایدن از اسراییل دیدار نمود تا اگر راه حلی برای تامین 

محل رھایشی جدیدی را  ١۶٠٠ام بازدید بایدن اعالم نمود کھ ساختمان اسراییل در ھنگ. صلح دریابد

جو بایدن اینرا بھ مثابھ بی حرمتی . برای مھاجران خویش در شرق اورشلیم برنامھ ریزی کرده است

او یک ساعت و نیم بعد تر از آن در یک ضیافت صرف طعام چاشت با . و عمدی ارزیابی نمود

روز بعد اسراییل ازین . دگوشزد نموزبان دپلوماتیک بشکل طعنھ را با  اعتراضنتنیاھو این 

  .جوبایدن در اثر این اعالمیھ درخواست پوزش نمود» پریشانی«

اکثریت بھ او . دیدار ھای  نتنیاھو از قصر سفید و یا سازمان ملل بخصوص پر تنش بوده است

و حتا رییس  هدنموتامین  را در قصر سفید خویش  د تا موجودیتامر و نھی میکن ضای کنگرساع

  .جمھور را در محضر عام سرزنش نماید

ھمکاران نتنیاھو سال گذشتھ ھنگام سفری بھ قصر سفید بھ خبرنگار ھای اسراییلی در ھواپیما توضیح 

نیویارک تایمز گذارش داد کھ . دادند کھ اوباما مشکالتی را کھ اسراییل با آنھا روبروست درک نمیکند

ند کھ با موجودیت نتنیاھو در راس دولت نمیتوان بھ معاملھ ھ اد از قول اوباما گفتھمکاران قصر سفی

  .صلح دست یافت

  

 .خوږمن. و: ترسایی، برگردان ٢٠١١برگرفتھ از سایت روزنامھ انگلیسی گاردین، ھشتم نوامبر سال 
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