
در نقد يک بيانيه
              فريدون احمدی

به دنTالموج اخير اقدامات ضد بشری دولت اسرائيل در كشتار مردم فلسطني و تخريب خانه های آنها، بيانيه ای از سوی چند صد تن از
منتشر Yد. اين بيانيه Xنوان: "فلسطني را ويران مW كنند، آيا مW توان سVوتكردU" را برWايران Wو سياس WZخ]يت های فرهنY ف\الني و
خود داYت. صدور اين بيانيه اقدامW به `ا و Yايسته بود برای م_Vومكردن اقدامات ^يرانسانW اسرائيل و تروريس[ دولتW اين كشور، 
زمامداران آمريVا از آن ها و آنeه كه بيانيه بر آن تcا`[ توحd مدرن آمريVا واسرائيل نام نcادb است و چش[ aوWY `ام\هfدري Wحمايت ب

اما در مj بيانيه TXارتW به چش[مW خورد كه Yايسته تامل و تو`ه ويbi است.  بني اhلل بر مgموXه اقدامات دولتاسرائيل.

و مW داo كه اكnريتW ازامmاكنندkان با ا^ماl به مj آن ها مW نZرند و بر  من به خوبW از روند تدوين و انتشار چنني بيانيههايW آkاه[ 
 jرفkاساt اXتماد به دست اندركاران،آن را امmا مW كنند و چه خوs است كه چنني است. فرهنr مته به خشخاq نpZاjY و سcل
نسل های قدWu تر سياسW _ فرهنk WZسترq يابد. بنابر biهنوز بسيار `ا دارد كه در ميان ما ايرانيان و بوي vو اقدامات مشتر wمواض

اين انتقادمن به مj مxبور نهبه امmاكنندkان ار`مند بيانيه بلVه به xXيxان تدوين كنندb آن بازمk Wردد.

آمدb است:jدر م

"مداف\ان}اوز اسرائيل كه خود را "`ام\ه بني اhللW" مW خوانند بني اzYالZر واzYال YدyX bمت تساوی مpk Wارند و مقاومت در برابر 
 W\های كشتار `م |yساzYال و تروريس[ دولتW راتروريس[ مW نامند تا اzYال را تو`يه كنند و... بني ~رفW كه مسل{ به aيd رفته ترين

dكردن خوي Wو قربان rسن sرتاa x` ر كهZقائل نيستند."  است و ~ر� دي Wندارد... فرقوسيله ای برای مقاومت مشرو� و قانونW خود

"...ن�cته است. آيا بيان اينVه يک~ر� `x    نVته موردنقد در `مله "~ر� ديZر كه `a xرتاs سنr و قربانW كردن خويd وسيله ای
Wانت_اری كه نه اهدا� ن�امبلVه كشتارانسان های Xادی   قربانW كردن خود وسيله ای در اختيار ندارد تطcير و به نوpa WXيرX qمليات

Uكوچه و خيابان را هد� دارد نيست  jو بس WمومX wامgاری در مpk ر كردن آن در   آيا �بgو من� bدY يختهZب به بدن نو`وانان بران�
مدرسه و اتوبوt وم\ابر aر تردد و... در �ات خود }لW تروريس[ و از نو� بسيار `نايتTار آن نيست وتروريس[ ناميدن ای اقدامات فق� به 

Uاست Wللhاآيا كودكان و `وانان و زنان ومردانW كه �بد `رم Yان يcودی و اسرائيلW بودن و در   دليل "تو`يه اzYال" از سوی `ام\ه بني
 Wراق چه كسانX درWمليات انت_اری و تروريستX Wاصل Wقربان UودY هVه تVان تYرVيa حيات ندارند و بايداسرائيل زندWk كردن است حق

Uهستند

  bدY Wم sم_سو Wرمانcو ق Wحماس Wد و چه بسا اقدامYته باYدرازای تاريخ دااقدامات انت_اری Xليه اهدا� ن�امY Wايد قدمتW به
تنcا   است اماXمل انت_اریWkستردk اخير به bارانه كه در دورVاست به ^ايت `نايت Wاقدام Wروندان ^يرن�امcYبرا ی كشj انسان ها و

 WايVودی، آمريcي ،Wت به كافر، انسان ^ربTنس Wآفريناز بنيادkرايان اسyمW ديدY bدb كه با وXدb بcشت و براساt فلس�ه cYادت و كينه
و... به كار بردY bدb است.

فلسطينيان  افxون براين نياز به هوq سرYارنيx ندارد كه دانسته Yود اين نو� مTارزb بيشترين ضربه را بهآرمان ها و اهدا� حق ~لTانه
و در خدمت تقويت و قدرت يابي بيd از aيd تروريس[ دولتW اسرائيلbقرار   زدWفلسطين _ sرX رایkو سازمان های تروريستي بنياد

kرفته است. روYن است `نايات و تروريس[ دولتW اسرائيل و مgموXه سياست های دولتآمريVا در منطقه، صف داو~لTني Xمليات انت_اری 
bرا ~ويل تر كرد  bدXنو`وانان و `وانان را با كليد و وبcشتبه همراb انسان های ديZر راهW   و برای سازمان های بنياد kرای اسyمW كه

ديار نيستW مW كنند، خوراv تامني مW كند. اما اينواق\يت منW تواند مو`WT برای مسVوت pkاjY تروريستW و `نايتVارانه و ضد بشری 
بودناين اقدامات Yود. اين aديدb در كشور ما به VYل بر روی ميدان مني دواندن `وانان ونو`وانان Yناخته Yدb است.

بيانيهمxبور تاكيد كردb است: "ما `نايات آمريVا و اسرائيل از `مله اzYال فلسطني وXراق را م_Vوم كردb، به مقاومت اين دو كشور ارج 



اما بيانيه از بيان اين مواضw بسيار فراتر رفتهو اظcار ن�ر كردb است: "م]ا� بني فلسطني و اسرائيل ما را به ياد `مcوری  مW نcي["
اين بيان نشان آن است كهتدوين كنندkان بيانيه از   اسپانيا مW اندازد و ضرورت و`ود بريZادهای انترناسيونال كه به ياری آنYتافتند."

برخW انوا� مTارزات و اقدامات aي�k dته ای كه در فلسطني وXراق aيd بردb مY Wود احساt بيZانWZ و تن�ر منW كنند و ن_وb توصيف 
بود و ياد  اقدامات انت_اریيک خطای قلمW نTودb است. چZونه مW توان نسTت به نو� مTارزb، ماهيت aيd برندkان وفر`ام روند ها بيت�اوت

Uوری اسپانيا" افتادcو  آيا از هر كس كه  دوران" `م bيوY با هر  Uكند بايد حمايت كردWا و اسرائيل مقابله مVه ای با آمريgبا هر نتي

های من�W، ناXاد�نه، ^يرانسانW و ^ير دموكراتيک `cان مدرن و فرامدرن كنونW، تنcااز من�ری انسانW و متWV بر aيشرفته ترين و bديدa با
بر انديشه و Xمل، ترمينولوژی و نZاهW امروزين و م\اصر مW توان مقابله كرد.WتنTدموكراتيک ترين انديشه های بشری و م

 WTری و }اوز و سلطه ~لk Wن�امانسان فرهيخته، با فرهنr و بشردوست امروزين با `لوb های من�W متدن م\اصر همeونbارزTم
با مTارزb بن �دن ها، خمينW ها، مy   امپرياليستW و سويه های سياسW، فرهنWZ، ا`تماWX واقت]ادی آن،Wتواند قرابت Wبه هيچ و`ه من

Wللhنه بني اca و ه[ در Wرصه ملX ه[ در ]Vد. اين حYته باYدا bو ^ير bو ^ير WمyاسXمرها، مقتدا صدرها و رهTران حماt و `cاد
صادق است.

در تاريخ چند دهه اخير كشور ما در اين زمينه}ربيات ^نW و آموزندb ای و`ود دارد. 

در دهه چcلو aنgاb، در `دال سنت kرايW و مدرنيته كه در همه Xرصه های حيات ا`تماWX كشور `اریبود، مطلق كردن تقابل با 
 امپرياليس[ و وابستWZ و همeنني در فاصله kيری از مدرنيس[سط_W و بوروكراتيک رژمي Yاb، در برابر سنت kرايW و مcمترين aايZاb آن

،Wم سياسyم و اسyخرداد 1342، سلطه انديشه نو�  اس WXار}ا dTران از `نVن�Yرو`cTه سائW و مرزVYنY Wد. حمايت بخشW از
WTدوقط bاZری و نVن�Yم_افل رو Wبر برخ sدر نقد ^ر`yل آل احمد"ی ديZر از روYن�Vران، و   و اردوkاهW به `cان،  "Wدر ميان بخش

qانه اZواحد و ي qكه م\يار و ارز WاهZر و نVت� syاست. در سال های انقبويbi خود انقsy و كي�يت انVشا� آن ، از منونه های قابل �كر
bاZايتا اين نو� نcآورد و نبه `cان،  همسوئW درضديت با امپرياليس[ و آمريVا بود، در برابر بنيادkرايW اسyمW و اسyم سياسW سرفرود

Wkرxب dرا به بار آورد و در سال های 59 تا 62 بخ dتلخbكشاند.  ميو Wمyاساز چپ ايران را به حمايت سياسW از `مcوری

برخW ازامmاكنندkان بيانيه مورد ب_ث از منتقدين aابر`ای آن سياست بودb اند، اما انديشهناظر بر اين بيانيه در بنياد خود حاوی و 
نشانZر همان خطاها و اYتTاهات است.

و انتخاs روبرويند.  روYن�Vرانو ف\الني سياسW كشور ما ه[ در ايران و ه[ در منطقه ه[ اكنون نيx با همان م\mل

با Xرl م\pرت فراوان از تدوين كنندkان وامmاكنندkان اين بيانيه كه برای تک تک آنcائW كه مY Wناس[ احترام ويbi قائل[، بايدبZومي  
نيx مW توانست امmا كند، اkر `مله "ماايرانيان مخالف رژمي   انديشه حاك[ بر بيانيه به kونه ای است كه آن را Xينا سيد XلW خامنه ای

به مj بيانيه چسTاندb منW    `مcوری اسyمW... اوضا� تاسف بار كنونW به ويbi در فلسطني وXراق، را با نZرانW متام دنTال مW كني[...."
Yد.

.wسري Wويk اسخa نه تقابل واميد استاين نقد، xXيxان تدوين كنندb بيانيه را به تامل و ت\مق در زمينه مورد ب_ث وادارد و

به روندهای سياسW در منطقه و آكتورهای  بني اhللW بر روندهای سياسW كشور، ن_وb برخورد و نو� نZاb نيروهای اaوزيسيون  تاثير Xامل 
م_لW و`cانW آن، از مcمترين مTاحث در `نdT ما هستند كه بايد به ~ور `دی به آن ها aرداخت. 

------------------------

اين مقالهقyT در اخTار روز به چاپ رسيدb است


