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  بر مصلحت روز بناياسيل سيتحل و يدون احمديفر
 

 یعباس زرند
 

  دريفریدون احمد » توان سکوت کرد؟ي کنند، آیا ميفلسطين را ویران م«هء يانيبه دنبال انتشار ب
 از امضا يکیعنوان ه بمن . پرداخته استآن انتقاد از  به »در نــقد یــک بيــانــيه « تحت عنوانيمقاله ا
 .م بدهي دانم به انتقادات او پاسخيم مه الزياني بنیدگان اکنن

 
 است نه مسائل مشخص مطرح شده در مورد ي کند و قابل بررسين نقد جلب توجه میآنچه  در ا

ن نوع استدالل یبا ا. ميني بيانات کامال مختلف می از استدالل است که همواره در جرين بلکه  نوعيفلسط
  ستي استداللءوهيشن یا.  ا رد کردیه و يبدلخواه در هر زمان توج را ي متضادياسيتوان هر موضع سيم

اد تفکر يار ما را بي اختي ب کهيوه اي؛ شبندندي بکار مک و فرصت طلبير دموکراتيغکه معموال احزاب 
 را به ي و جنبشياسيان سی اندازد که هر دولت، جريو نوع استدالل آن م» يه داریر سرمايراه رشد غ«

نوع نگرش و استدالل همواره .  کرديابی ارزيا مترقی و ي ارتجاع،ان بنابر منافع روز تويدلخواه م
  يا طرفداری و یي است که همسويم کافي کنيابی ارزيم آنها را ارتجاعي خواهياگر م کسان استی

لو  غا اشتباهات آنهای  انحرافات و ، ازم و در  چند فاکتي را با آن برجسته کنيار ارتجاعيانات بسیجر
 را يار ارتجاعيانات بسی توان مخالفت جريم  مي کنيابی ارزيم آنها را مترقي خواهي اگر م،برعکس. ميکن

 .میآنها را برشمار» ديعناصر مثبت و مف«م و در چند فاکت يبا آنها برجسته کن
 ياناتیکا، جری اشغال سفارت امريمه شب بازين نوع استدالل بود که بخصوص بعد از خيهم
 مخالف آن يانات چپ انقالبیست قلمداد کردند و به جريالی ضد امپر راي اسالميجمهورم یرژ شدهشناخته 

 يمی، رژيم بعث عراق بنابر منافع حزبی رژ،ن روش استدالليبا هم. کا  زدندی با امریيمهر همسو
 را يمخات درون آن مانند يان های جري و برخي اسالميجمهور.  شدي معرفیيکایرا آمی و يستياليسوس

 ي توان زماني آنرا ميل کرد و مخالفان چپ انقالبیا بد تبدی توان به دلخواه به خوب و يدر هر زمان م
 مودبانه همسو با يلي خيدون احمدی آنها را مانند  فريا زمانید و ي نامیيکاین آمریمخالف خط امام و بنابرا

"  و غيره و غيرهيماس و جهاد اسالم ها، مال عمرها، مقتدا صدرها و رهبران حيبن الدن ها، خمين"
  .قلمداد کرد
  محافل راست يغي تبليدستگاه ها.  دهدي تا کنون ادامه مي اسالميوه استدالل را جمهورين شيهم
 ها، مال عمرها، صدام يت بن الدن ها، خمينین  حماي تخطئه جنبش فلسطيز برايل ني اسرائيستيو فاش
ن يبا هم و.  دانندين مي  مردم فلسط ترانهيوم سرکوب هرچه وحشل لزي دلنيبا جنبش فلسطرا ن ها يحس

 . دانندي ميهودین باشد ضد يمنطق هر کس که مخالف اشغال فلسط
ب ي بدون پرنسيري و موضعگياسيه هر نوع مصلحت سينگونه استدالل نه فقط در خدمت توجیا

ت تفکر ی و تقويج افراد خودييتهت وی، تقویي مظلوم نماينوع.  هم دارديگری است بلکه عملکرد دياسيس
 کودکان يليا سرباز اسرائی و يهودی يادگرايک بنیکه يزمان. ي خوديروهاين ني در بياسطوره ا

 دارد که توانسته است يتی کند احساس رضايران مینها را وآ يا خانه های بندد و يرگبار مه  را بينيفلسط
 يني بودن مبارزه فلسطيکی ي و حتیيچراکه به همسو نجات دهد ي را از نابود»هودیقوم «ن عملش یبا ا

 ي را به صرف طرفداري دانش آموزي توده اای يتی اکثر فردکی که يا زمانی.  ها باور دارديها با ناز
 سپرد،احتماال ي اعدام ميم و جوخه های رژياهچالهاي به سي اسالمي ضد جمهوريانات انقالبیاز جر

 قهرمانانه ءک ضربهیکا یسم امريالینکه توانسته است به امپری ايکرد براي ميتیاحساس آرامش و رضا
احساس  زند ي تا حد مرگ مي حجابي را بعنوان بي ددمنشانه دختر بچه اي وقتيک حزب اللهیا ی. بزند

ن نوع یا.  کنديت از حفظ و نجات اسالم را در خود حس میه دشمنان اسالم و رضاي علهمزمان خشم
شود ي و نفرت عمال باعث مي قهرمانيزه هایج همزمان غريي و تهيفکر اسطوره ات تی، تقویيمظلوم نما
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 مظلوم ينجا مرزهایدر ا.  قهرمانانه بپندارندي خودشان عملي را برايف کشيت و ضعیهر نوع جنا
 .زندي امي در هم مي و آرمانپرستي، تفکر اسطوره اي، نفرت کور، احساس قهرمانیينما

 
* * * * * * * 

 
ده يچي پيمبارزات توده ا.  استي توده اين نحوه تفکر در نوع نگرش به جنبشهای از ايرگیوجه د

ا، ي دنيچ کجاي در هي اجتماعءچ جنبش گستردهيدر ه.  استيک ارتش منظم حرفه ایتر و متنوع تر از 
از  یي از جانب بخشهاير قابل چشم پوشي غيتهای جنايد و حتی شديط هاین جنبشها بدون افراط و تفریا

 و انقالب اکتبر گرفته تا انقالب سی پارر فرانسه تا کمونياز انقالب کب. روها  نبوده استيا نیمردم و 
 که  به خاطر یيهایتعداد فرانسو(ها یه اشغال نازي، جنبش مقاومت فرانسه  عل٥٧ت، انقالب يمشروط
نچ شدند وحشتناک يردم لا توسط می  شدند و يا درون جنبش مقاومت اعدام درونی با آلمانها  يهمکار
ه و عراق، مبارزات يران و ترکیتنام، مبارزات کردها در ایا، جنگ وي اسپاني، جنگ داخل)است
 کنگره ي دروني اعدامهاي است که ماجرايفقط کاف(د یه آپارتاي  علي جنوبيقاین و افري فلسطيخواهیآزاد
ان است که فقط یقت که هنوز در جري حقيابیز بايم و دادگاهایاد اوريقا و نقش همسر ماندال را بی افريمل

ک جنبش ی تخطئه ي براي تواند پوششيات نميعن واقیاما ا) .  پردازديوستان نمد پيات سفی جنايبه بررس
 .ستيد ني سفيدبانه چند جنتلمن با دستکشهاؤ، فقط  مبارزه مي مبارزات توده ايبقول. بر حق باشد
 خاص خود دارد که مستقل از خواست رهبران يسمينک جنبش اغلب مکای ي مبارزاتيوه هايش

 بودن ي بودن و توده اي جنبشها، طوالنيگستردگ.  شوديل ميز تحمي بر انان نيحتو  جنبش است ياسيس
  .کننديل مي از مبارزه را خواه ناخواه تحمياشکال گاه ي نوع دشمن همگو نوع مطالبات و

ح ندارد، ياج به توضي با ان احتيحماس و جهاد اسالمنه ي  و کي مثل الفتح  که دشمنيانینکه جریا
ن يهم عمال ،ن نوع مبارزهیدش با ایه و شدي برغم مخالفت اوليگارد االقصیق بریم از طرير مستقيغ
 .شتر داشته باشدي بأمل تي برایيد جایل شده است، شايم تح آنبهوهء کار يش

م که اقشار و یریم و بپذيت بشناسيرسمه ب يسم را در درون هرجنبش اجتماعيورالاگر تفاوتها و پل
 متضاد ي کامال مختلف و حتي مبارزاتيوه هاي با اهداف، برنامه ها و شي کامال گوناگونيها يگروهبند

 و ک ملتیت شناختن حق مبارزه يرسمه  است که بياديصرفا ش نیک جنبش شرکت دارند،آنگاه ایدر 
 از جنبش را در یي  گروههاياشکال مبارزات و ازوک کفه تریک کشور را در یاشغال   محکوم کردن

د و هر دو يتا مختلف را با هم سنجيطرفانه گرفت و دو مقوله ماهيافه منصفانه و بيگر قرارداد و قیکفه د
) ت است یت از هر طرف که اعمال شود باز هم جنایسم و خشونت و جناینکه تروریتحت عنوان ا(را 

ک ملت یو محکوم کردن حق مقاومت کردن نفس اشغال و سرکوب ل ی جز تعدیيمحکوم کرد که معنا
  .  جنبش مقاومتي از گروهها و سازمانهاي مبارزه بخشيوهاينهم با مستمسک قرار دادن شآندارد 

 در يست بلکه مبارزه روزمره ودائمي متشکل ني صرفا مبارزه احزاب و گروههاي مردميجنبشها
د  به سازمانها و احزاب ی توده ها را نبايزات روزمره و دائممبار.  استي اجتماعيتمام ابعاد زندگ

 يدئولوژیا  مبارزه ويوه هايش. ران باشدین نمونه آن خود جامعه اید بهتریشا. ل دادي موجود تقلياسيس
 که معموال  استيه ا و منطقين المللي موجود بيگمهایدا متاثر از پارادی شدي اغلب حتياسياحزاب س

 . ندارديمطالبات و افکار و مبارزات موجود توده ارابطه برابر با 
 
ل در يات اسرائی محکوم کردن جنايت براي امني شوراي قطعنامه هايبا تمامیم که تقریاورياد بیه ب

 خواهد آنرا ي مي  که فریدون احمد-ه ين توجيکا با همی امرير فقط و فقط با مخالفت و وتويچند سال اخ
 يکا اعالم مینده امریو هر بار نما. دندي نرسیيب نهای به تصو-ان بدهد يرانیابعنوان نقد به خورد جامعه 

ز ي ها نيني فلسطيات انتحاريل است که همزمان عملي حاضر به محکوم کردن اسرائيکند فقط بشرط
  .محکوم شود
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  کندي ميندگی آنرا نمايدون احمدی که فرينشي را در مورد خود بیيه همسوی توان نظرينجامیدر ا
- بوش و باند یيکایان آمریادگرايکا و بنیئت حاکمه امرين جناح هی تريستيبکار برد و او را همسو با فاش

ن ارزش یا همسو دانستن فاقد کوچکتریکسان دانستن و ین ياست که چن معتقد نگارنده. رامسفلد قلمداد کرد
 يسمهاي ساده کردن مکانيدگاهین ديچن.  وافشاگرانه استيجيي و تهيغي تبليا حتیک، روشنگرانه و یتئور

ا یو " ست پس دشمن ماستيهر کس با ما ن"ل ي از قبیيتزها.  استياسي سيهای و گروهبندياجتماع
 يمغالبا  و  نداردياسيپ سيوشنگرانه و باپرنسل ريک تحلی در یيجا" دشمن دشمن ما دوست ماست"

  .نجامدي بيسايسم سيق توده ها و اپورتوني، تحميج  ساده نگریتواند به ترو
 يک مشکل اساسی  اندف شدهیبنا به مصلحت تعرکه  به دو جناِح ياسيشات سیتنزل کل همه گرا

 شیگران ی ايکه  مخالف هردوده است یبرگزش ین دو گرای کامال مستقل از ايانهایجردارد و آن وجود 
ن یا ایوشند که  کيو هر دو طرف با تمام قوا م. شوديحالت اساس استدالل سست م نیدر ا. هستند
 ها يتیمار گونه اکثري بينه توريک.  المقدور حذف کننديا   آنها را حتیرند و يده بگیشات مستقل  را ندیگرا

ک ی بودند ي اسالمي بودنشان ضد جمهوريستيالین ضدامپري که در عياناتی ها نسبت به جريو توده ا
ا جنبش صلح ین  و يک فلسطيتح و مقاومت الئ از الفي و اسالميهودیان یادگراينمونه آن است و نفرت بن

  .زدیريشه استدالل در هم ميگر آنست چراکه کل کلیل نمونه دي اسرائيطلب
 

* * * * * * * 
 
ها یل گروهبنديان سيت بهتردر ميعي کسب موقي را به مبارزه خودمان براي مبارزات اجتماعيوقت

ن خطر یم، همواره درای بنگريوت مبارزات اجتماع به قضايپيچ پرنسي بدون هيعنی. ميل دهي تقلياسي سي
 از ه راي اولي، اصول و مبانر آن مبارزهي درگي اصليروهاي برجسته کردن نيم بود که تحت لوايخواه

سرکوب «، »يد پرستنژا«، »ک کشوری ياشغال استعمار« مثل ي توان عباراتيم. ميافکار بزدائ
 یي گراي تفاوت و نسبيا تحت لوای را  »ده و محکومنده نبويچ وجه قابل توجي به هي مردميهایآزاد

 و طرفدارانش در ي شورويکودتا. سون آن را برجسته کردینکه انحرافات اپوزیا ایه کرد و ي توجيفرهنگ
 يدر حال شد يه ميا مخالفت فئودالها توجی و ين افغانی مجاهديت ارتجاعيافغانستان با برجسته کردن ماه

 افغانستان بود به يانات چپ و روشنفکریه جريانات که علین جریه اياقا نه علانه اتفي سرکوب وحشکه
خ معاصر ین بار در تاري اولي برا حاکم بر افغانستان،يء وابسته به شورون دار و دستهی که ايگونه ا

 مبارزه  يدانهاي اعدام و مير شکنجه و جوخه هایک جامعه را در زیک يموفق شدند قشر روشنفکر و الئ
 اگر فرض ياما حت. ن و طالبان بودندی مجاهدي ماند باندهايو آنچه باق.  کامال نابود کننديکیزي نظر فاز
ک کشور ین اشغال ین باشد،ای مجاهديه اشغال منحصر به باندهايم که تمام مقاومت مردم افغانستان عليکن

م يه اشغال و کودتا صحبت کنيک ملت علیم که از مقاومت بر حق یو مجاز.  کنديه نميو کودتا را توج
 يعنی. مير با آن داشته باشيافته مشخص در گي منسجم و سازمانيروهاي با نين سمپاتینکه کوچکتریبدون ا

 ي و حتي طرفداري برايهيک مبارزه توجیر يافته  درگی  سازمانيروهاي بودن نيانحرافات و ارتجاع
ت ید به تقوی توان و باينجا میدر ا. تواند باشد ي  نمين اصول انسانی تریيسکوت در مقابل نقض ابتدا

 ي اصليروي نپداخت و باف و هر چند انگشت شمار آن ي واقعا دمکرات آن جنبش هر چند ضعيروهاين
 ي نميچ  صورتي در هياما حت؛ مبارزه کرد مسلط بر جنبش ي ارتجاعيروهاي نک طرف ویسرکوب از 

 .انه سرکوب مسلط قرار داديه مخفيوج تي برايت جنبشها را مستمسکيعن واقیتوان ا
ب ي به ترکيبا نگاه. می بنگري اسالميجمهوربا ران خودمان و به مبارزه بر حق مردم یبه ا

ن، سلطنت یمجاهد: ت اندیشه نداشته باشند چقدر در اکثري که خرده شينی مگر مبارز،رانیون ايسیاپوز
ل ي ها و خيتیها و اکثری توده ا، هاي مذهبيمل صدر گرفته تا ي از بنيبرالي مختلف ليطلبان، باندها

.  خواهندي خود در قدرت مي برایيه منظور باز کردن جا بیيا جيم را برای رژي که  سرنگونيميعظ
   کردن سرکوب مردم باشديم  و نسبیرژت يمشروع ي برايهي تواند توجينها میا ای ايول

 :ان کنديدگاه خود را در لفافه بی وارونه، ديرکانه  با طرح سوالیکند زي مي سعياحمد
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کند باید حمایت ي با آمریکا و اسرائيل مقابله ميآیا از هر کس که با هر شيوه و با هر نتيجه ا«
 »کرد؟

 با آمریکا و يهر کس که با هر شيوه و با هر نتيجه ا«نکه ید گفت صرفنظر از ای پاسخ بادر
کا  حمایت یل و امري مقاومت در مقابل اسرائين برايسطباید از حق مسلم مردم  فل" کند ياسرائيل مقابله م

تواند يچ وجه نمين انتقاد به هی را مورد انتقاد قرار دهد، اما اينيان فلسطیتواند هر جري هرکس م.کرد
   . کندين را نفيمقاومت کل مردم فلسط

 
* * * * * * * 

 
ن بکار يطئه جنبش فلسط تخي را برايانه تریوه استدالل بمراتب خطرناک تر و موذي شياحمد

ن منطق در همه جا ین دارد و کاربرد اياز مسائل جنبش فلسط  فراتريبرد که بازهم خصلت عام تريم
 يم جنبشها بکار برده مير مستقي و محکوم کردن غي ارتجاعيمهایر رژي تطهيانات براین جریتوسط ا
 :سدی نوي هوش سرشارش ميري بکارگياز براي بدون  نياحمد.  شود

بيشترین ضربه را  رد که دانسته شود این نوع مبارزهافزون بر این نياز به هوش سرشار نيز ندا«
 بيش از پيش تروریسم يبه آرمان ها و اهداف حق طلبانه فلسطينيان زده و در خدمت تقویت و قدرت یاب

 .» قرار گرفته استي فلسطين-  عرب ي بنيادگراي تروریستي اسرائيل و سازمان هايدولت
 حکومت يعلت ددمنش ١٣۵٠ يحزب توده در سالها:  استين نوع استدالل طوالنیست کاربرد ايل

 يکیم معلول مبارزات چریات رژی و جنا٦٠ سال ي دانست، کودتاي ميکی شاه را در مبارزات چريسيپل
ه ن خلق جلوه دادیدان مجاهدی معلول حمله فروغ جاوياسيان سي شد، قتل عام زندانين قلمداد میمجاهد

 ي سپتامبر جا زده م١١ت یکا و اروپا معلول جنای در امري فردي هايع آزادي وسيت هایشود، محدوديم
بدون ...  يات انتحارين معلول عملي فلسطيرانی عراق و ویيايمي شيعلت سالحهاه شود، حمله به عراق ب

نرا  آقا عکسيستند که دقينن استدالل ی برايدیي نه فقط تأيخی تاري اسناد و  فاکتهايچ موردياستثنا در ه
ع مربوطه و ی سالها قبل از وقاي مربوط به سرکوب همه جنبشها مدتها و حتيطرحها.  کننديثابت م
ن ين نوع مبارزات وجود داشته و تمام نقشه ها و تدارکات مربوطه از مدتها قبل از شروع چنیشروع ا

ه آن بودند و ي توجي برايپوشش مناسب ظر مربوطه منتيمهایهر بار رژ.  شده بودندي  سازماندهيعیوقا
ه آن ي در توجي سعي جزئيعیت وقايا غلو کردن در اهمی و يدر صورت لزوم خودشان با حوادث ساختگ

ه ياتشان در سرکوب جنبشها را توجی جنا»از به هوش سرشاريبدون ن«ن استدالل و  یتا با ا. داشته اند
  .کنند

صرفا  يا اشغالگری يمیچ رژيمه کشورها نشان داده است که هخ هیکه تار، بلاستي سينه فقط الفبا
توانند با  ي ميتي و امنيکي اقدامات تکنيکسریمها  با ی نابود نشده است و رژيکیات چريبر اثر عمل

 و تشکل و يمها است رشد آگاهی رژي برايآنچه خطر واقع.   مقابله کننديکی چريات و گروه هايعمل
 دارد ياج به بهانه اي احتي توده اياما مقابله  با مبارزات و تشکل ها. ع استيوساس ي در مقياراده توده ا
نفوذ دشمن با  وجود نداشت مبارزه ي ايکیان چریا اگر جریسم و یات مبارزه با تروري به مقتضيکه بستگ
هم  فراي توده اياسي و سي اجتماعيهای آزادي سرکوبيه الزم را براي تواند توجي و عواملش  ميخارج
 طرفانه و دلسوزانه يافه حق بجانب  و بي پاشند با قي که خاک در چشم خلق مينجا فقط کسانیدر ا.  سازد

  مقصري و حت-  يکیانات چریم سرکوبگر و جری رژ-  دو طرف يهایاده رویتحت پوشش محکوم کردن ز
 يترفندهاهات و ي در عمل  فقط  توج،ه کل جنبشيم علی در اقدامات رژيکیانات چریدانستن جر

   . کننديد میيسرکوبگران را تأ
ه ي عليات انتقامين عملياول.  تين واقعی است برايدیي ها تأينيه فلسطير اقدامات دولت شارون عليس

ب و يبترت.  بوديني فلسطيه موسسات فرهنگي و حماس که عليه جهاد اسالمي نه عليات انتحاريعمل
، اقدامات ين و موسسات فرهنگيون فلسطیزی تلوي، نابودنينترنت در فلسطی شبکه ايبمرور زمان نابود

 ي، نابودني به ترک فلسطانيحين و بخصوص مسي مجبور کردن اقشار آگاه تر فلسطيمتعدد برا
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 اردن  رودين، حمالت مکرر به کرانه باختريفلسطخودمختار الت ي تشکياسي و سي فرهنگيسازمانها
س يه الفتح و مقرعرفات و  پليدارند، حمالت متعدد عل يشتريک نفوذ بي الئيروهاي که نیي جايعنی

 يعنی درنوارغزه ي اقدام مهمين مدت تاسال جاری تمام اينکه درطیبدون ا... و خودمختار الت يتشک
ن دو ی از طرف ايات انتحاريشترعمليکه بي و حماس انجام داده باشد در صورتي جهاد اسالميگاه اصلیپا
نکه مساله ی برايش مبنیل و پوچ بودن ادعاهاي اسرائي قصد اصليل بخوبيئات اسراير عمليس. ان بودیجر
هوش  " ازي اندکاز بهي واقعا نيد احمدیو شا.  دهدي است را نشان ميات انتحاري او مبارزه با عملياصل

  .داشته باشد"  سرشار
  

* * * * * * * 
 

توان يم. ه را امضا خواهد کردياني هم بي خامنه اي علي معتقداست که با حذف چند جمله حتياحمد
. ز انرا امضا خواهد کردي شارون ني کند حتيشنهاد مي که او پيزين نحو استدالل کرد و گفت   چيبه هم
انات توده ی  معموِل جريکهايز گذاشته تا با تاکتیه تمايانيسندگان بین امضا کننده ها و نوي مزورانه بياحمد

   .محدود کنندسندگان یبه نومله را  زحي بقول خودشان، نوک تيتی اکثر ويا
 ي دهد و مينه جلوه موت را واريران واقعیه جنبش چپ ايلن که عيه جنش فلسطي نه فقط علياحمد

 :سدینو
 در ضدیت با ي که معيار و ارزش واحد و یگانه اش همسوئي انقالب تفکر و نگاهيدر سال ها«

 سرفرود آورد و نهایتا این نوع نگاه ي و اسالم سياسيالم اسيامپریاليسم و آمریکا بود، در برابر بنيادگرای
 از چپ ایران را به حمایت ي بخش بزرگ٦٢ تا ٥٩ يبه جهان، ميوه تلخش را به بار آورد و در سال ها

 ». کشاندي اسالمي از جمهوريسياس
. ت استیبلکه سازمان اکثر»  از چپ ایرانيبخش بزرگ« کند نه ي به آن اشاره ميآنچه احمد
.شتريبود و نه ب»  خلقیي فدايکهایسازمان چر «ي از اعضايت در واقع صرفا بخش بزرگیکثرا   

 ي از جمهوريبه حمایت سياس«ت را صرفا ی  مواضع و عملکرد حزب توده و اکثرياحمد
ه ي  عليم اسالي با جمهوري و جاسوسي تنگاتنگ نظامي حال آنکه به همکار، دهديل مي تقل»ياسالم

 از صادق ياري و اعدام بسيريم به دستگيرمستقيم و غي که مستق کندياشاره هم نم يانقالب چپ و يروهاين
م فراتر یاورياد بي شود که بي روشنتر ميت وقتین جنایابعاد ا. دي و  چپ انجامين عناصر  جنبش انقالبیتر

 يهايم در دام گشتيقر مستي غيشتريما لو رفتند، تعداد بمراتب بيان مستقیندو جری که توسط اياز همه کسان
 و ينکه مواضعشان نزد فالن و بهمان توده ایم به صرف این رژين و مخالفي از فعالياريبس. م افتادندیرژ
م ینان به رژینکه حتما توسط اینان از ايان شناخته شده بود و با اطمین آشنايا بی در خانواده و يتیاکثر
 است، يتوده اا ی يتیک اکثریا ترحم ید وجدان اب کر توان حسي که نميزي خواهند شد و به تنها چيمعرف

 در خبابانها يرگاا در حال آوی و ي مخفي شدند و در زندگيا محل کار و زندگی مجبور به ترک خانه
  .ر و اعدام شدنديم دستگی رژي هايتوسط گشت
و ناگهان  آورد ين ميک پائیک اشتباه تئوریت و حزب توده را تاحد یات گسترده  اکثری جناياحمد

 اشک تمساح يات انتحاري عمليلياسرائ انيقربان  يگرد و برايست را ميمانک انساندوست و اویژست  
 :سدی نويزد و با ترحم می ريم

 بودن و در اسرائيل ي و اسرائيلي که البد جرم شان یهوديآیا کودکان و جوانان و زنان و مردان«
 »ان تکه تکه شود؟ کردن است حق حيات ندارند و باید پيکرشيزندگ

 يان نمي بميند سخن بوده اآنها  قتلها مسببی ها و توده ايتی که  اکثرياني قرباناتيح از ياحمد
 يليان اسرائيعتر از قربانيشتر و وسيب چه از نظر تعداد و چه از نظر عمق فاجعه  بآورد که بمرات

 . استيات انتحاريعمل
 يا حزب توده را انتقاد میت ید که مواضع انموقع اکثر کند که به خواننده القاء کني تالش مياحمد

 نادرست »معيار و ارزش واحد و یگانه«مربوط به گذشته و صرفا به ست  ين امریا ایگونکه یاکند و 



 6

 مواضع يهمانطور که در بررس. نانآدگاه  ی و عمق ديت طبقاتيشود نه به ماهيآنزمان آنها مربوط م
 نکرده يرييدگاه انان ابدا تغیت و عمق ديشود که ماهيم مشخص میادن  نشان دي در مورد فلسطياحمد
  ينان در درون قدرت دولتی شرکت ايدي و ناامي و ناکامي جهانيهایر قطب بنديير کرده تغييآنچه تغ. است

 است که يز مدتيم نی رژيان اصالح طلبینان از جری ايدهاي پس از انقالب است بخصوص که اميجمهور
 حس کرده اند و چشم ين المللي و بير جهت باد را در مناسبات منطقه ايينان تغیا. ه استکامال قطع شد

 يران چه بعنوان تکنوکرات و چه بعنوان کادرهای اي آتي شرکت در قدرت دولتي برايگری دياندازها
ن يکا  الزمه چنیکه همسو بودن با آمربل بودن یيکای حال نه ضد امر. کنندي جستجو مي حرفه اياسيس
 . استيهدف

بته شامل که ال ي واحديريموضعگاز ست  ين نمودي آنها بر سر مساله فلسطيرين موضعگیا
انه از جمله يکا در خاورمی آمري از مداخله نظامي شود که به هواخواهي مزي نگری از روشنفکران ديبرخ
  . پردازنديران میا
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