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بھرام رحمانی
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سخنی با دوست و ھنرمند عزيزمان »شاھين نجفی«!
شاھين گرامی ،شما يکی از چند خواننده مھمان در يک برنامه کنسرت راک بوديدی که پنجشنبه شب  ١٣اسفند ،١٣٩۵
در تل آويو برگزار شد .طبق گزارش راديو اسرائيل» ،شاھين نجفی چند روز قبل از کنسرت به اسرائيل آمده بود«.
شاھين نجفی  ٣٦ساله و ساکن المان ،در کنسرت »آويو گفن« خواننده و آھنگساز معروف اسرائيلی حضور يافت و با
او قطعات مشترکی را اجرا کرد .حضور ھنرمندان ايرانی در اسرائيل بیسابقه نيست اما ھمکاری مشترک نجفی و گفن
با پوشش گسترده خبری مواجه شده و شاھين گفته خيلی خوشحال است که توانسته »تابوی« ھمکاری با اسرائيل را
بشکند.
گفن خواننده ،ترانهسرا و نوازنده  ۴٣ساله ،يکی از چھرهھای موسيقی راک در اسرائيل است که ترانه او درباره اسحاق
رابين ،نخستوزير پيشين اسرائيل شھرت زيادی دارد.
کنسرت مشترک شاھين نجفی و آويو گفن ،با استقبال گسترده گرايشات راست و رسانهھای فارسیزبان و غربی مواجه
شده و به گفته اين رسانهھا ،شاھين که خود را »چپگرا« میداند و حضورش در اسرائيل با انتقاد برخی گرايشات چپ
و سوسياليست و آنارشيست ايرانی در شبکهھای اجتماعی مواجه شده است.
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شاھين نجفی و آويو گفن خواننده اسرائيلی
شاھين گرامی ،بحثی که در اينجا با شما دارم يک بحث عمومی نيست از اينرو ،ربطی ھم به آزادی سفر شما ندارد.
بحث مشخص در رابطه با حکومتی است که نه تنھا بيش از پنج دھه است سرزمينھای فلطسينیھا را اشغال کرده
است ،بلکه مردمی که اکنون حدود  ۶٠سال دارند ،ھمواره زير فشار و تھديد و سرکوب نيروھای نظامی و امنيتی
حکومت اشغالگر اسرائيل بزرگ شدهاند .البته آنھائی که شانس آورده و از حمالت بیوقفه و گاه و بیگاه اسرائيل جان
سالم بدر بردهاند .در عين حل اين بحث من ،ھيچ قرابتی با بحث کسانی ندارد که شعار حذف نقشه اسرائيل از صحنه
روزگار را سر میدھند .در ميان مردم اسرائيل نيز ھمانند ھمه مردم جھان ،اقشار و طبقات مختلفی وجود دارد که
تمايالت سياسی و اجتماعی مختلفی نيز دارند .از سوسياليستھا ،ضدجنگھا ،ضداشغالھا گرفته تا طرفداران حکومت
اشغالگر و ترور و جنگ در اين کشور زندگی میکنند .بنابراين ،ھر کس شعار نابودی اسرائيل را سر دھد خصومت و
دشمنی با بشريت دارد و در مقابل ھر کسی که اشغال فلسطين توسط اسرائيل را تأئيد کند و به اين حکومت بگويد
سکوالر و دموکرات است خاک در چشم جامعه می پاشد و رسما در روز روشن دروغ میگويد.
نھايت به باور من در اين بيش از پنجاه سال ،جامعه اسرائيل و فلسطين از خيلی لحاظ درست و نادرست و داوطلبانه و
يا از سر اخبار با ھم درآميختهاند و کارگران و سوسياليستھای و آزادیخواھان و برابریطلبان اسرائيلی و فلسطينی
منافع مشترکی دارند؛ ھمچنان که جريانات مرتجع فلسطين مانند حماس و جھاد اسالمی و غيره منافع مشترکی با
حکومت و نيروھای سرکوبگر اسرائيل دارند .جناحھای سرمايهداری دو طرف ،منافع خود را در ادامه سرکوب و
اشغال و جنگ میبينند نه صلح و دوستی!
در عين حالی که تمام دول جھان امروز سرکوبگر و ارتجاعی و نفعپرست و پولپرست و استثمارگرند اما اسرائيل و
فلسطين يک موقعيت ويژه در سطح منطقه و جھانی دارند .از اينرو ،نمیتوان صرف اين که مخالفت سرمايهداری و
دولتھای جھان و مرزھای موجود بود پس رفتن به اسرائيل ھيچ تفاگستی با رفتن به کشورھای ديگر جھان ندارد .اتفاقا
خيلیخيلی فرق دارد .حکومت اسرائيل ،نه تنھا برای مردم فلسطين ھيچ حقی را به رسميت نمیشناسد ،بلکه ھرگونه
اعتراض و اعتصاب مردم فلسطين را به خاک و خون میکشد .ھماکنون زندانھای اسرائيل مملو از شھروندان پير و
جوان و زن و کودک فلسطينی است .در عين حال ،ارتش و نيروھای امنيتی اسرائيل ،خود فلسطين را به شھروندان آن
به زندانی بزرگی تبديل کردهاند .در مقابل انفجار يک نارنجک حماس در مرزھای اسرائيل ،صدھا ھزار تن از
شھروندان غزه با بمبارانھای ھوائی و زمينی نابود میشوند .بيمارچتانھا و مدارس و منابع آب و برق و خانهھای
مسکونی يکی پس از ديگری ويران میگردند و گور ساکنان آنھا میشوند.
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حکومت اسرائيل ،حتی به قطعنامهھای سازمان ملل متحد که با حمايت امريکا و با صدھا مالحظه و اما و اگر و با در
نظر گرفتن منافع البیھای اسرائيلی در امريکا و اروپا و حکومت اسرائيل تصويب میشوند را نيز صريحا رد میکند و
قلدرمنشانه به اشغال و سرکوب خود ادامه میدھد.
نھادھای بينالمللی مدافع حقوق بشر ھمچون ديدهبان حقوق بشر ،عفو بينالملل ،پزشکان بدوم مرز و ،...حکومت
اسرائيل را به دليل ارتکاب جنايتھايش عليه بشريت محکوم میکنند اما ھيچکدام از مصوبات و قطعنامهھای اين
نھادھای سرمايهداری و دولتھای جھانی عليه حکومت اسرائيل ،قدرت اجرائی نداشته و در حد بحث و حرف و بر
روی کاغذ میمانند .اينھا ديگر بحثھای صرفا نظری اين و يا آن نيروی چپ و کمونيست عليه حکومت اسرائيل
نيست که کسی رد کند و يا بپذيرد .بحث خود نھادھائی است که اتفاقا در طول تاريخ ،منافع حکومت اسرائيل را بر منافع
مردم فلسطين ترجيح داهاند و ھنوز ھم میدھند .اگر ھم حکومت اسرائيل را محکوم میکنند ابعاد اين جنايت به حدی
وسيع و گسترده و وحشيانه است که در مقابل افکار عمومی مردم آزاده جھان نمیتوانند سکوت کنند.
برای مثال ،در پنجمين گزارش ساليانه سازمان ملل درباره اراضی اشغالی فلسطين که روز دوشنبه  ٢٤خرداد ،١٣٩٥
تحت عنوان »زندگیھای از ھم گسيخته« منتشر شد ،آمده است مسبب اصلی اين وضعيت حکومت اسرائيل است.
اين گزارش افزود» :نيازھای انسانی در اراضی اشغالی فلسطين ناشی از اشغالگری مديد اسرائيل و درگيریھای مداوم
است«.
ديويد کاردن ،رئيس دفتر ھماھنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل در فلسطين ،اعالم کرد» :فلسطين در ماه جاری
وارد پنجاھمين سال اشغالگری اسرائيل شد .اين گزارش آشکارا تأثير مخرب وضعيت کنونی را به تصوير کشيده
است«.
اين گزارش ،ھمچنين افزود »حدود  ٩٠ھزار فلسطينی« به خاطر جنگ  ٥٠روزه اسرائيل در غزه ھمچنان آواره
ھستند.
دفتر ھماھنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل درباره وضعيت در کرانه باختری نيز نوشت شمار افرادی که در کرانه
باختری بهدست نظاميان اسرائيلی کشته يا زخمی میشوند از سال  ٢٠٠٥تاکنون به باالترين ميزان خود رسيده است.
سازمان ملل ،ھمچنين با اشاره به شھرکسازیھای اسرائيل و خشونت شھرکنشينان عليه فلسطينیھا اعالم کرد» :پديده
خشونت شھرکنشينان و قصور مسؤوالن اسرائيلی در اجرای قوانين ،امنيت جانی و معيشت جوامع فلسطينی را به
مخاطره انداخته است«.
بنا بر اين گزارش ،موارد ثبت شده از حمالت شھرکنشينان حاکی از آن است که اين خشونتھا با ھدف بيرون راندن
کشاورزان فلسطينی از زمينھای خود صورت میگيرد.
اين گزارش درباره اين حمالت افزود» :شمار درختان متعلق به فلسطينیھا که بهدست شھرکنشينان ربوده يا ريشهکن
شده) ١١ھزار و  ٢٥٤اصله درخت( از سال  ٢٠٠٦تاکنون به باالترين حد خود رسيده است«.
سازمان ملل در اين گزارش اسرائيل را به مقابله با خشونت يھوديان عليه مردم فلسطين ،پايان دادن به حصر غزه و
خودداری از بازداشت اداری فلسطينیھا فراخوانده است.
کميته تحقيق سازمان ملل متحد در باره حمالت جوالی  ٢٠١٤ارتش اسرائيل به باريکه غزه ،حکومت اسرائيل را به
کشتار غيرنظاميان در  ٧٧مدرسه متعلق به آنروا)آژانس امداد و کاريابی آوارگان فلسطينی( متھم کرد.
ارتش اسرائيل از تاريخ  ١٦جوالی تا  ٢٦اگست  ،٢٠١٤با گلولهھای توپ و موشک به  ٧مدرسهای که فلسطينیھا
بهآن پناه برده بودند ،حمله کرد که در اين حمالت توپخانهای و موشکی  ٤٤فلسطينی کشته و  ٢٢٧نفر نيز زخمی شدند.
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کميته سازمان ملل در گزارش خود افزود :در يکی از اين حمالت ،توپخانه اسرائيل روز  ٢٤جوالی مدرسهای ابتدائی
را به گلوله بست که در اين حمله حداقل  ١٢فلسطينی کشته و  ٩٣نفر ديگر زخمی شدند و يکی از جنگندهھای اسرائيل
نيز روز  ٣اگست موشکی بهسوی يک موتورسيکلت در نزديکی يک مدرسه ابتدائی شليک کرد که در اين حمله نيز
 ١٥فلسطينی کشته و  ٣٠نفر ديگر زخمی شدند.
مسأله مھم در گزارش کميته سازمان ملل متحد اين است که آنروا پيوسته ارتش اسرائيل را از محل دقيق مدارسی که به
عنوان پناھگاهھای فلسطينيان بیدفاع استفاده میشد ،مطلع میکرد ولی ارتش اين حکومت ،ھمين مدارس را زير آتش
میگرفت.
دبير کل سازمان ملل متحد ،نومبر  ٢٠١٤اين کميته را به رياست » ِپتريک َکمارت« برای تحقيق درباره تجاوز حکومت
اسرائيل به غزه تشکيل داد.
تجاوز ارتش اسرائيل به باريکه غزه ٥٠ ،روز ادامه داشت و حدود  ٢ھزار و  ٢٠٠کشته برجای گذاشت که
بيشتر آنھا غيرنظامی بودند.
بان کی مون ،در واکنش به کشتهشدن فلسطينیھای پناھنده به مدارس آنروا گفت» :کسانی که به اميد يافتن سرپناه به
مدارس آنروا پناه برده بودند ،اميدشان به نااميدی تبديل شد«.
ديدبان حقوق بشر نيز اسرائيل را به »جنايت جنگی« در غزه متھم کرد .اين سازمان در گزارش
پنجشنبه  ١١سپتمبر  ٢٠ - ٢٠١٤شھريور ،١٣٩٣نوشته است:
اسرائيل با حمله به سه مدرسه سازمان ملل متحد در نوار غزه در جريان درگيری اخيرش با شبه نظاميان فلسطينی
مرتکب جنايات جنگی شده است.
بر اساس گزارش اين نھاد ،در حمالت ھوائی اسرائيل به اين مدارس يا مناطق مجاور آنھا در ماهھای جوالی و اگست
دستکم  ۴۵غيرنظامی که در اين اماکن پناه گرفته بودند کشته شده اند.
ديدبان حقوق بشر ،گزارش خود را که روز پنجشنبه  ١١سپتمبر منتشر شد نخستين تحقيق جامع و فراگير درباره
بمباران مدارس سازمان ملل در نوار غزه خوانده است.
ديدبان حقوق بشر ،با تشريح جزئيات حمالت ھوائی اسرائيل به »محدوه کامال مشخص مدارس« میگويد  ١٧کودک در
ميان  ۴۵غيرنظامی کشته شده در مناطق بيت حانون ،جباليا و رفح بودهاند.
ارتش اسرائيل میگويد خود چند پرونده تحقيق جنائی را در اين کشور برای پيگيری موضوع کشتهشدن غيرنظاميان
فلسطينی به جريان افتاده است.
با اين ھمه ديدبان حقوق بشر ،میگويد به اعتبار اين تحقيقات جنائی که ارتش اسرائيل اعالم کرده بدبين است.
بهگفته ديدبان حقوق بشر ،در بعضی موارد بهنظر میرسد که توپخانه اسرائيل تفاگستی بين اھداف نظامی و غيرنظامی
قائل نشده و چنين اقدامی میتواند نقض قوانين بينالمللی و حتی از مصاديق جنايات جنگی باشد.
روز چھارشنبه  ١٠سپتمبر ارتش اسرائيل ،اجبارا اعالم کرد که درباره موضوع کشتهشدن غيرنظاميان در جنگ غزه
از جمله حمله به مدارس سازمان ملل تحقيق میکند.
پيتر لرنر ،سخنگوی ارتش اسرائيل گفت» :ھر تصميمی که دادستانی ارتش بگيرد توسط نھادھای غيرنظامی بررسی
میشود .از ھر تصميمی که ارتش بگيرد میتوان به ديوان عالی اسرائيل شکايت برد و در آن تجديد نظر کرد .بهھمين
سبب ما به نظام قضائیمان اعتماد میکنيم«.
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با اين پز ،اسرائيل خواست اين پيام را به دنيا بدھد که ارتش و نظام قضائیاش قادرند که با ھرگونه تخلف احتمالی
برخورد کنند.
بنا به گزارشھا ،در اين دور از حمالت اسرائيل به نوار غزه دستکم  ٢۵٠ھزار فلسطينی به مدارس پناه بردند و حدود
نيم ميليون نفر ،يعنی بيش از يکچھارم کل جمعيت ،در داخل اين باريکه آواره شدند.
قطعنامه دسمبر سال  ٢٠١٦شورای امنيت سازمان ملل در مورد محکوميت شھرکسازیھا در کرانه باختری رود اردن،
تأثيری بر سياست داخلی تل آويو نداشته و بهھمين دليل ،اين شھرکسازیھا ادامه دارد.
بنا بر اعالم آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطينی در خاور نزديک )آنروا( ،در سال ١٩٤٨
حدود  ٧٥٠ھزار فلسطينی از سرزمين خود اخراج و در اردوگاهھای آوارگان در کرانه باختری ،نوار غزه ،اردن،
لبنان و سوريه پراکنده شدند .شمار اين آوارگان امروز به بيش از  ٥ميليون نفر رسيده است.
طبق گزارش بیبیسيف عفو بينالملل» :اسرائيل در غزه مرتکب جنايات جنگی شد «.عفو بينالملل گزارش کرده است
که اسرائيل در جريان حمالتی که شش ماه پيش به نوار غزه کرد ،مرتکب جنايات جنگی شده ،حمالت نظامیاش به اين
منطقه غيرمسؤوالنه بوده و ھمچنين دست به تخريبھای عمدی و وحشيانه زده است.
اين سازمان بينالمللی ،که مدافع حقوق بشر است ،در گزارش خود آورده که گروھی از صدھا غيرنظامی فلسطينی که
در اين حمالت کشته شدند ،ھدف تسليحات پيشرفته اسرائيلی قرار گرفته بودند و گروھی ديگر نيز از نزديک به آنھا
شليک شده بود.
اين گزارش ،ھمچنين راکتپرانیھای فلسطينيان به جنوب اسرائيل را جنايت جنگی دانسته و گروه حماس را متھم کرده
است که جان غيرنظاميان فلسطينی را با مخاطره مواجه کرده است.
اسرائيل شماری از تلفات غيرنظامی را مربوط به »اشتباھات حرفهای« دانسته اما زير بار انتقادات گستردهتر نرفته و
انکار کرده است که حمالتش خارج از تناسب و فاقد تشخيص صحيح بوده است.
عفو بينالملل می گويد حدود  ١٤٠٠فلسطينی در حمالت  ٢٢روزه اسرائيل به نوار غزه کشته شدهاند .اين حمالت ٢٧
دسمبر  ٢٠١٤آغاز شد و تا ھفده جنوری  ٢٠١٥ادامه داشت.
گزارش عفو بينالملل آورده است که بيش از نھصد تن از کشتهشدگان فلسطينی غيرنظامی بودهاند که از اين تعداد،
 ٣٠٠نفر کودک و  ١١٥نفر زن بودهاند.
گزارش  ١١٧صفحهای عفو بينالملل ،آورده که نمیتوان مرگ بسياری از فلسطينيانی که در حمالت سه ھفتهای
اسرائيل به غزه کشته شدند را تحت عنوان »اتفاقی اشتباه« يا ناشی از »صدمات ثانوی« که در ھر حمله قانونی ھم
امکان رخ دادن آن وجود دارد ،ناديده گرفت يا غيرقابل طرح دانست.
عفو بينالملل میگويد »مسائل ناراحت کنندهای« ھمچنان روشن نشده است .از جمله اين که چرا کودکانی که روی بام
خانه خود بازی میکردند يا پرسنل پزشکی که به مجروحان رسيدگی میکردهاند ،با »موشکھائی ھدفگيری شده بودند
که از دقت باال برخوردار است و سربازانی که با آنھا کار میکنند به خوبی قادرند ھدف خود را ببينند«.
اين گزارش عفو بينالملل میافزايد که جان بسياری از دست رفت چون نيروھای اسرائيلی »اغلب به گروهھای پزشکی
اجازه دسترسی به مجروحان را نمیدادهاند «.اين گزارش مانند گزارشھای متعدد ديگری که در گذشته منتشر شده،
تأکيد دارد که اسرائيل در کنار سالحھای »دقيق« از سالحھای »غير دقيق« ،مانند فسفر سفيد و آتش توپخانه نيز استفاده
کرده است.

afgazad@gmail.com

۵

www.afgazad.com

عفو بينالملل تخريب خانهھا ،محلھای کسب و اماکن عمومی نوار غزه توسط اسرائيل را »عمدی و وحشيانه« توصيف
کرده و گفته است که اين تخريبھا »تحت عنوان ملزومات نظامی ،قابل توجيه نيست«.
دوناتال روورا ،که ھدايت تحقيقات عفو بينالملل در اين زمينه را بر عھده داشته است به بیبیسی گفت» :اين تخريبھا
در ابعادی است که بايد آنھا را تکرار تخريب و جنايت جنگی دانست«.
اين سازمان بينالمللی مستقل مدافع حقوق بشر ،ھمچنين در گزارش خود جزئياتی را از کشتار غيرنظاميان فلسطينی
مطرح کرده و آورده است که شمار زيادی از کشتهشدگان ،از جمله زنان و کودکان که ھيچ خطری برای ارتش اسرائيل
نداشتهاند ،در حالی که از خانهھای خود میگريختهاند از نزديک ھدف گلولهھای نظاميان اسرائيل قرار گرفتهاند.
عفو بين الملل بنا به مواردی که مطالعه کرده است ،میگويد که مرگ غيرنظاميان در جنگ  ٢٢روزه اسرائيل در غزه
را »نمیتوان آنطور که اسرائيل میگويد ،نتيجه حضور جنگجويان در ميان غيرنظاميان و استفاده از آنھا بهعنوان
سپر انسانی دانست و توجيه کرد«.
اما ،عفو بينالملل ،اسرائيل را متھم میکند که در عمليات خود در غزه از غيرنظاميان ،از جمله کودکان ،بهعنوان سپر
انسانی استفاده کرده است چون آنھا را وادار میکرده در خانهھائی که اين نيروھا بهعنوان مواضع نظامی از آنھا
استفاده میکرده است ،بمانند.
اسرائيل از اين مواضع از جمله برای بازرسی محلھائی استفاده میکرده است که ظن داشته پيکارجويان در آنھا تله
انفجاری کار گذاشتهاند.
در اين گزارش ،ھمچنين آمده است که راکتپرانی گروهھای فلسطينی به جنوب اسرائيل »فاقد تشخيص صحيح و
بهھمين دليل بنا به قوانين بينالمللی غيرقانونی بوده است« ،البته اين راکت پرانیھا به ندرت باعث تلفات غيرنظامی
شده است.
در جريان حمالت  ٢٢روزه اسرائيل در غزه ،راکتپرانیھای حماس ١٣ ،نفر اسرائيلی از جمله سه غيرنظامی را
کشت.
پزشکان بدون مرز نيز کشتار غيرنظاميان در
غزه را محکوم کرده است.
خودروی متعلق به پزشکان بدون مرز در حالی
در فلسطين مورد ھدف قرار داده شد که مقامات
حکومت اسرائيل عبور و مرور امن پزشکان
بدون مرز را به سوی شھر غزه برای انتقال تيم
جراحی به غزه تضمين کرده بودند.
بهگزارش خبرگزاریھا ،سازمان پزشکی بينالمللی
و بشردوستانه پزشکان بدون مرز ) (MSFاعالم
کرد :از ابتدای شروع عمليات حفاظتی در مرز نوار غزه بيشتر مجروحان و کشتهشدگان در غزه افراد غيرنظامی بوده و
فعاالن بھداشتی ھم از اين حمالت در امان نماندهاند .پس از بمباران شديد در طول يک شبانهروز در منطقه شھر الشجاعيه،
جمع کثيری از مجروحانی که صبح روز يکشنبه  ٢٩تير در بخش اورژانس بيمارچتان الشفا در غزه بستری شدهاند) جائی که
تيم پزشکان بدون مرز در حال خدمترسانی است( را زنان و کودکان تشکيل میدھند .به شھادت کارکنان پزشکان بدون مرز
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حاضر در منطقه ،صدھا تن در حال فرار از خانه و کاشانه خود ھستند .پزشکان بدون مرز از اسرائيل تقاضا دارد بمباران
شھروندان محاصره شده در نوار غزه را متوقف و امنيت فعاالن پزشکی و مراکز درمانی را تأمين کند.
بر اساس نظر نيکوالس پارالوس مسؤول پروژه پزشکان بدون مرز در غزه ،گلولهباران و حمالت ھوائی ،شديد و غيرقابل
پيشبينی است بهھمين علت پزشکان بدن مرز و ديگر فعاالن پزشکی نمیتوانند به راحتی خدمات اورژانسی الزم را تھيه کنند.
در ميان صدھا فرد زخمی در شھر الشجاعيه ٢ ،برادر ۴ ،و  ٨ساله وجود دارند .اين  ٢تن ،کنار ھم در بخش سوختگیھای
شديد بيمارچتان بستری شدهاند .آنھا به دليل اصابت موشک به منزل محل سکونتشان دچار سوختگی شديد شدهاند .فقط در
سپيدهدم بود که مردم موفق به فرار از منطقه با پای پياده يا با خودرو شدند و مصدومان شخصا يا با آمبوالنس برای مداوا به
بيمارچتان آورده شدند.
آدری الندمن ،ھماھنگکننده امور پزشکی پزشکان بدون مرز در غزه میگويد :در بخش احياء در عرض چند دقيقه نصف
افرادی که صدمات شديدی ديده بودند ،جان باختند و نصف ديگر نيازمند عمل جراحی اورژانسی بودند .در بيمارچتان نيز
پزشکان بدون مرز شاھد مرگ  ٢امدادگر و زخمیشدن  ٢تن ديگر از امدادگرانی بودند که سعی داشتند مجروحان را از شھر
الشجاعيه منتقل کنند.
بر اساس گفته پارالوس بايد به فعاالن پزشکی و درمانی احترام گذاشت و آنھا را حمايت کرد و ھدف بمباران و شليکھا نبايد
خودروھا و بيمارچتانھای پزشکی باشد و حتی نزديک آنھا ھم نبايد بمبارانی اتفاق بيفتد .از زمانی که اسرائيل حمالت زمينی
خود را آغاز کرده است ،آمار قربانيان بهصورت تصاعدی در حال افزايش است.
پارالوس میگويد :در حالی که مقامات ادعا میکنند که ھدف حمالت زمينی ،تخريب تونلھای منتھی به اسرائيل است ،آنچه ما
در واقعيت میبينيم بمباران ھمه را مورد ھدف قرار میدھد و اين غيرنظاميان ھستند که کشته میشوند ٣ .خانواده کارکنان
پزشکان بدون مرز در کلينيک پس از عمل جراحی پزشکان بدون مرز در شھر غزه سکونت دارند .پارالوس میافزايد :آنھا
جائی را ندارند که بروند و عبور از مرز به نظر تصميم عاقالنهای نمیآيد .پناھگاهھای سازمان ملل اکنون مملو از جمعيت بوده
و وضع بھداشت بسيار نگران کننده است.
در پاسخ به مواقع اورژانس ،پزشکان بدون مرز به کمک يک تيم کامل جراحی و تجھيزات پزشکی و اورژانسی از بيمارچتان
الشفا در شھر غزه حمايت کرده و  ٢انبار تجھيزات اورژانسی را به انبار مرکزی داروی غزه در شمال و جنوب اھدا کرده
است .کلينيک پس از عمل جراحی پزشکان بدون مرز از  ١٠تا  ٣٠درصد ظرفيت خود استفاده میکند ،زيرا شدت بمباران،
بيماران را از دسترسی به اين مرکز بازداشته است .فعاليتھای منظم پزشکان بدون مرز در بيمارچتان ناصر در خان يونس به
علت درگيری ھا مختل شده است .بيش از  ١٠سال است که پزشکان بدون مرز در غزه خدمترسانی میکنند و خدمات
پزشکی ،جراحی و راونپزشکی ارائه میدھند .اين سازمان ھمچنين در مواقع اورژانس در سالھای  ٢٠٠٩و  ٢٠١٢خدمات
ارائه کرده است.
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شاھين عزيز ،يادآوری میکنم ماه گذشته نيز آرش سبحانی خواننده مشھور گروه »کيوسک« ،در اسرائيل برنامه اجرا
کرده بود من و شما انتقاد شديدی به سبحانی داشتيم از جمله در امضای نامهای به ترمپ که در آن خواسته شده ايران را
تحريم اقتصادی کنند؛ محکوم کرديم .اما اکنون شما ھمان راھی رفتيد که سالھا پيش بسياری از خوانندگان ايرانی
لوسآنجلسنشين که شما ھمواره به آنھا انتقاد داشتيد بارھا اين راه طی کردهاند .از نظر من نبايد به خوانندگان راست
ايراد گرفت که چرا در تل آويو کنسرت برگزار کردهاند .چرا که برای اينھا فرقی نمیکند چه بالئی سر مردم بيايد مھم
آن است که منافع شخصی و حقيرشان تأمين شود و بهلحاظ مادی و معنوی و موقعيت ارضا گردند .اما برای شاھين
نجفی که در نقد تمام گرايشات ارتجاعی سرمايهداری و ستم و استثمار آن برای کارگران ،زنان ستمديده ،کودکان خوانده
و مذھب را نقد کرده اين انتقاد وارد است و اتفاقا ً از سر دلسوزی ھم وارد است .بنابراين شاھين جان ،شما ما بايد به
انتقادات جواب منطقی و قانع کنندهای بدھيد .اين انتظار از يک ھنرمند جوان و معروف و مسؤول و متعھد ،انتظار
زيادی نيست .انتقادی به خوانندگانی چون آرش ،ستار و شھرام صولتی ندارم که چرا در اسرائيل برنامه اجرا کردهاند!
اما شاھين نجفی ،جايگاه و خواستگاه متفاگستی با آنھا دارد از اين روست که به اين اقدام شما انتقاد دارم .اميدوارم به
اين سخنان خود که در رسانهھا مطرح کردهايد يکبار ديگر دقيق گوش کنيد و شايد به اين نتيجه برسيد که موضعات
اشتباه بوده است و شايد ھم به من بگوئيد که »عمو بھرام« ،بهشما چه ربطی دارد.
در ادامه بحث به چند موضعگيری شما آنھم صرفا در رابطه با اجرای برنامهای در کنسرت تلآويو ،پايتخت اسرائيل
اشاره میکنم.
شما در يک گفتوگو در فضای مجازی ،کارزار »بی دی اس« را که خواھان تحريم اسرائيل است شديدا نکوھش کرديد
و راجر واترز خواننده فعال در کارزار بی دی اس را نيز شديدا مورد انتقاد قرار داديد و روشنفکران »چپگرا« را نيز
که حتی در غرب نشسته و از اسرائيل انتقاد میکنند و عمال ھمگام با رژيم ايران عليه صلح اسرائيلی -فلسطينی فعاليت
میکنند در حالی که خودشان اصال جھان را واقعا نمیشناسند ،بهسختی مورد انتقاد قرار دادهايد .راديو اسرائيل در
اينباره گفته است» :بخشھائی از اين سخنان شاھين نجفی را در اينباره که از فضای مجازی برگرفته بوديم ،امشب از
راديو اسرائيل پخش کرديم«.
منشه امير ،اين تئوريسين سياسی – نظامی راديو اسرائيل که ھميشه در اين راديو ،بر شيپور جنگ عليه مردم فلسطين
میدمد به ستايش از اين مواضع شما برخاسته است» .منشه امير« ،آمادگی خود را برای پذيرائی گسترده از شما در
»اورشليم« اعالم کرده است).اورشليم :شنبه  ١۴اسفند ماه]حوت[  ۴ - ١٣٩۵مارچ (٢٠١٧
سؤال از شاھين اين است که شما يکبار به تل آويو سفر کرديد و اين ھمه انتقاد به ھنرمندان و چپھائی کرديد که ھيچی
نمیدانند .آيا واقعا شما اکنون به واقعيتھائی پی بردهايد که ديگران از آن بیخبر ھستند؟ به راستی چه دليل و چه
عواملی شما را در اين مدت کوتاه به اين موضع کشانده است که به منتقدان حکومت اسرائيل سخت بتازيد و جانب
اسرائيل بگيريد؟ آيا اين يک طرفه قاضی رفتن و سرمست و پيروز برگشتن نيست؟
شما از چه منبعی و با چه منطقی به نيروھای چپ اتھام میزنيد که» :روشنفکران »چپگرا« را نيز که حتی در غرب
نشسته و از اسرائيل انتقاد میکنند و عمال ھمگام با رژيم ايران عليه صلح اسرائيلی -فلسطينی فعاليت میکنند در حالی
که خودشان اصال جھان را واقعا نمیشناسند ،بهسختی مورد انتقاد قرار دادهايد «.چرا؟
يا در جائی گفتهايد که» :اکثر آنھا کسانی ھستند که در خارج در گتوھای خود محصور ھستند و با جھان واقعی
ارتباطی ندارند و حتی زبان کشوری را که سالھاست در آن زندگی میکنند جز رفع برخی نيازھای اوليه نمیدانند «.از
کی تا حاال ،شما متخصص گتوشناسی و زبانشناسی شدهايد؟
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شما ،ضمن اشاره به اھميت تاريخی سرزمين اسرائيل و جايگاه آن برای دستکم سه دين ابراھيمی ،از فشار شديد و
»وحشتناک« تبليغات ايران و بخشی از »جھان« حکم میدھيد که از »اسرائيل چالهای درست کردهاند که ھر کسی پا
در آن بگذارد،غرق میشود«...
آيا اين تبليغات حکومت جھل و جنايت و ترور حکومت اسالمی نبود اسرائيل گلستان بود و فلسطين سرسبز؟ ارگ چنين
است در رابطه سيار نزديک و دوستانه حکومت پھلوی و حومت وقت اسرائيل چه می گوئيد؟ دو حکومتی که در ھمه
عرصهھای اقتصادی ،سياسی و نظامی با ه ھمکاری داشتند و حتی ساواک مخوف حکومت شاه را سازمانھا پوليس
مخفی امريکا)سازمان سيا( و اسرائيل)موساد( ب وجود آوردند و آموزش دادند.
شاھين زيز؛ با لحنی توام با شوخی و جدی گفتهايد» :ھمآغوشی ايدئولوژيک کيھان و فالن بسيجی چپ موضوعی جذاب
برای من است «.و افزودهايد ،ھر کسی را که عليه دوستی و مودت ميان انسانھا رفتار کند» ،فاشيست« مینامد؛
فاشيستی که معتقد است» :نمیتونه پشت مارکس ھم پنھان بشه «.آيا میتوايند درباره بسيجی چپ و رابطه فاشيسم با
مارکس توضيح دھيد و روشنگری نمائيد؟!
»آويو گفن« ،پيش از ورود شما به صحنه کنسرت تلآويو ،از آشنائی خود با نام و کارھای شاھين در جريان سفرھايش
به المان سخن گفت و يادآور شد که اولين ديدار با شاھين را به خواسته اين ھنرمند ايرانی ،نه در المان که در ايتاليا
انجام داد.
پس شما از مدتھا پيش درصدد سفر به اسرائيل بوديد و اين موضع را با اين فرد نيز در جريان گذاشتتيد تا ترتيب سفر
و دعوت شما را بدھد.
آويو به مخاطبانش گفت که »در مقايسه با من ،شاھين يک ھنرمند واقعی و به راستی بزرگ است «.او گفت ،شاھين در
روز ورود به اسرائيل ھيجانزده بوده و احساس امنيت کرده است.
به گفته آويو گفن ،اين که در اين شرايط زمانی ،اسرائيل ميزبان يک ھنرمند ايرانی میشود نشان از دموکراسی واقعی
در اسرائيل دارد.
آويو و شاھين در زمان اجرای ترانه اسرائيلی ديگر با »عاد شه يھيه توو«)تا که وضع خوب بشه( يکديگر را در آغوش
گرفتند و ...
شاھين نجفی ،در سخنانی در فضای مجازی آويو گفن را »يک خواننده جھانی که اتفاقاً در اسرائيل به دنيا آمده«
توصيف کرده است.
آويو گفن ۴٣ ،ساله است و شھرت او از زمانی در اسرائيل اوج گرفت که در سال  ،١٩٩۵اسحاق رابين نخستوزير
وقت اسرائيل کشته شد و ھمسر او» ،لئا رابين« از آويو گفن به خاطر خواندن ترانهھايش تقدير کرد و لئا و آويو در
کنار ھم در ميان جوانان ظاھر شدند.
اسحاق رابين ،در انتفاضه اول به ارتش اسرائيل دستور داد تا استخوانھای دست و پای معترضان را بشکنند ،و بيشتر
شھرکھا پس از پيمان اسلو تحت کنترول او ساخته شدند.
گفن ،از حمالت اسرائيل به غزه دفاع کرده و در مصاحبهای در مورد حمالت و جنايتھای سال  ٢٠١۴اسرائيل در
غزه گفته است که االن برھه مناسبی برای اعتراض نيست ،و اکنون بايد به ھمراه خانوادهھای اسرائيلیای که سربازی
در اين جنگ دارند غمگين باشيم .او ھمچنين تأکيد میکند که از دست افرادی که سربازان اسرائيلی در جنگ غزه را
جنايتکار جنگی میخوانند بسيار عصبانی است؛ از اينرو ترانهای برای يک سرباز اسرائيلی که در غزه کشته شد
نوشت و از ارتش خواست که با حضور او کنسرتی برای سربازان برگزار کند.
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بنابراين ،واقعيتھا خالف گفتهھای شما درباره گفن را نشان میدھد ،حال يا شما از او اطالعات درست نداريد و يا اين
که آگاھانه او را خواننده صلح معرفی میکنيد! گفتهايد؛ »از آشنايى و ھمكارى با ھنرمند مطرح عرصه راك جھانى
آويو گفن بسيار خوشحالم .آويو از من دعوت كرد تا در كنسرت بزرگ دوم مارچ او در تلآويو به عنوان خواننده
ميھمان شركت كنم«.
شاھين گرامی؛ حتما در جريان ھستيد که ھنرمندان و کارگردانان معروفی سينمائی ھمچون کن لوچ ،ربکا اوبرايان و پل
الورتی در سال  ٢٠٠٩از فستيوال فيلم ملبورن درخواست کرده بودند که به دليل حضور اسرائيل در اين فستيوال،
فيلمشان »در جستجوی اريک« را حذف کنند .آنھا در نامهای توضيحی مینويسند» :کمی بعد از محاصره غزه با
مسؤول مؤسسه حقوق بشر در آنجا صحبت کرديم و او به ما گفت که اسرائيل مواد الزم برای آب غزه را قطع کرده
است ،که اين موضوع خود مثال روشنیست که چطور نيمی از جمعيت را به اين شکل تنبيه میکنند .دستاندرکاران
اين فيلم در آن متن ضمن اعالم مسؤوليت خود نسبت به درخواست مردم فلسطين برای پيوستن به جنبش بايکوت ،عدم
سرمايهگذاری و تحريم ،از ديگر فيلمسازان ،بازيگران و ھنرمندان برای ملحق شدن به اين کارزار جھانی بايکوت
فرھنگی دعوت کرده و تأکيد میکنند که مھم است پيش از شرکت در ھر فستيوالی به مسأله عدم حضور دولت اسرائيل
توجه کنند ،از اين موضوع مطمئن شوند و در صورت ارتباط آن فستيوال با دولت يا مؤسسات اسرائيلی آن را بايکوت
کنند.
کن لوچ ،ربکا اوبرايان و پل الورتی بهترتيب کارگردان ،تھيهکننده و فيلمنامهنويس فيلم »در جستجوی اريک« ھستند.
ھنرمند ديگری که ھمچنان به آزادی مردم فلسطين وفادار مانده راجر واترز است .وی در سال  ،٢٠١٣در نامهای به
خانواده راک اند رول بر پيوستن به کارزار »بی.دی.اس« عليه اسرائيل تأکيد میکند» :لطفا به من و ھمه برادران و
خواھرانم در جامعه مدنی جھانی در نفی آپارتايد در اسرائيل و اراضی اشغال شده فلسطينی بپيونديد و از ھمه بخواھيد
که در اسرائيل ھيچ برنامهای اجرا نکنند تا زمانی که اسرائيل به قوانين بينالمللی و اصول جھانی حقوق بشر پايبند
باشد«.
اکنون ،در سال  ،٢٠١٧يعنی حدود  ١٢سال پس از شروع به کار کارزار بايکوت ،شاھين نجفی که خودش را صدای
اعتراض معرفی کرده بود.
»راجر واترز« در سیامين سالگرد انتشار آلبوم »ديوار«؛ که اولين بار در زمان جنگ ويتنام خلق و اجرا شده بود،
توری را برگزار میکند و اين آلبوم را مانند يک داستان بر روی صحنه مبرده است .او قصد دارد تا نسل جديد را با اين
آلبوم کمنظير و پيامھای سياسی و اجتماعی آن از زمان جنگ ويتنام تا جنگ غزه آشنا کند .پيامی که حکومت آپارتايد
اسرائيل را زير سؤال میبرد و محاکمه میکند.
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نام گروه موسيقی پرآوازه و مشھور »پينک فلويد« ،نامی آشنا و با شھرت جھانی است .راجر واترز که با ھمکاری
ديويد گيلمور ،نيک ميسن و ريچارد رايت در دھه  ١٩٧٠اين گروه را به اوج خود رساند و آن را جھانی کرد.
راجر واترز ،سعی کرده تا با استفاده از ابزار موسيقی و با برگزاری کنسرتھای معروف »ديوار« در سراسر دنيا،
از محرومان و ستمديدگان جھان به خصوص مردم رنجديده فلسطين دفاع کند و به ھمين دليل نام او در موسيقی دنيا به
نمادی برای مبارزه با حکومت اسرائيل تبديل شده است.
نه بايکوت رسانهھای غربی و نه تحريمھای کنسرتھای او توسط البیھای »يھود« طرفدار حکومت اسرائيل در
امريکا و اروپا ،به خاطر آنچه که »تبليغات ضديھود« میخوانند ،نتوانست او را از اين ھدف؛ يعنی دفاع از مردم
فلسطين منصرف کند.
راجر واترز ) (Roger Watersمتولد  ٦سپتمبر  ،١٩٤٣خواننده ،ترانهسرا و آھنگساز انگليسی است .او در کنار
نيک ميسن و ريچارد رايت از اعضای مؤسس پينک فلويد بوده است .خالقيت واترز در پديد آوردن سبک خاصی از
موسيقی سايکدليک راک موج جديدی را در جامعه موسيقی دھه  ۶٠و  ٧٠ميالدی به راه انداخت .از واترز بهعنوان
يکی از خالق جريانترين آھنگسازان ،ترانهسرايان و تھيهکنندگان تمام تاريخ موسيقی راک ياد میکنند.
او بين سالھای  ١٩۶۶تا  ،١٩٨۵بهعنوان عضوی از گروه پينک فلويد و در پوشش نوازنده گيتار بيس و خواننده
فعاليت میکرد .پس از جدائی سيد برت ،وی بهعنوان ترانهسرا و مفھوم دھنده اصلی آلبومھای پينک فلويد نقش عمدهای
ايفا کرد و توانست در دھه  ٧٠ميالدی ھمراه با پينک فلويد ،با عرضه آلبومھای مفھومی »نيمه تاريک ماه«» ،کاش
اينجا بودی«» ،جانوران« و »ديوار«) (١٩٧٩موفقيتھای بينالملی چشمگيری کسب کرد؛ بهطوری که تا سال ،٢٠١٣
اين آلبومھا بيش از  ٢۵٠ميليون نسخه در سرتاسر جھان فروختهاند که از اين تعداد تنھا  ٧٤/٥ميليون نسخه مختص
اياالت متحده بوده است.
واترز پس از ترک گروه ،پروژه شخصی خود را شروع کرد و به ساخت آلبومھای استوديوئی »مزايا و معايب
اتواستاپ زدن«» ،راديو کياس« و »تفريح تا سرحد مرگ« و اجرای کنسرت به صورت انفرادی روی آورد .او يکی
از بزرگترين کنسرتھای تاريخ به نام »ديوار برلين« را در سال  ١٩٩٠ميالدی برگزار کرد که حدود ٢٠٠،٠٠٠
شنونده آن را از نزديک به تماشا نشستند .او در سال  ١٩٩۶وارد »تاالر مشاھير راک اند رول« اياالت متحده شد و در
سال  ٢٠٠۵به »تاالر مشاھير راک اند رول انگلستان« راه پيدا کرد.
در سال  ،٢٠٠۵وی اپرائی به نام »کا ايرا« را نوشت که از موضوع انقالب کبير فرانسه الھام گرفته شده است .اواخر
ھمان سال ٢ ،جوالی در لندن ،واترز در کنسرت »اليو  «٨شرکت کرد و پس از  ٢۴سال ،اجرائی را در کنار سه
عضو ديگر پينک فلويد انجام داد .واترز از سال  ١٩٩٩چندين تور بهصورت شخصی برگزار کرده و در تور -٢٠٠٨
 ٢٠٠۶بهصورت کامل آلبوم »نيمه تاريک ماه« ،را زنده اجرا کرد .او تور ديوار خود را در سال  ٢٠١٠آغاز کرد و
در سال  ٢٠١١گيلمور و ميسن برای اجرای آلبوم در لندن به او پيوستند .اين تور او در سال  ٢٠١٣به پرسودترين تور
برگزار شده توسط يک ھنرمند تکنفره تبديل شد.
اين موسيقیدان که در حوزهھای آھنگسازی ،شاعری ،خوانندگی ،تھيهکنندگی و نواختن گيتار بيس ،فعاليت میکند در
سبکھائی چون »پراگرسيو راک«» ،سايکدليک راک«» ،آرت راک«» ،ھارد راک«» ،آوانگارد« و »اپرا« کار
کرده است.
راجر واترز ،ھمواره میکوشد با آثارش شنوندگان و مخاطبان خود را تکان داده و ذھن آنان را بيدار کند .ترانهھای او
با وجود اينکه از مضامين پررنگ فلسفی بھره میبرند اما ھمواره به گونهای روايت میشوند که شنونده بهراحتی قادر
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به فھم و درک پيامھا است .جنگ و بیخانمانی انسان معاصر از جمله موضوعاتی است که او سعی دارد در آثارش به
آنھا بپردازد .ترانه »بدرود ،ای آسمان صاف« از آلبوم ديوار ،يک نمونه از اين آثار است.
نقدھای سياسی ،اجتماعی و اخالقی ھم يکی از عناصر ھميشگی ترانهھا و ساختهھای راجر واترز است .آلبوم مفھومی
اخير او با عنوان » «Amused to deathرسانهھای غرب را به باد انتقاد میگيرد و از اطالعرسانی نادرست و کتمان
حقيقت توسط آنھا سخن میگويد.
راجر واترز ،در اين سالھا بهعنوان شخصيتی شناخته شده که ساليان سال از مخالفان سياستھای حکومت اسرائيل در
برابر فلسطينيان است؛ واترز در مقاطع مختلف و صحبتھای مکرر ،حکومت اسرائيل را با دولت آفريقای جنوبی در
زمان آپارتايد)تبعيض نژادی( مقايسه کرده و میکند.
اينھا نخستين عکسالعملھای راجر واترز ستاره موسيقی راک و چھره برجسته گروه پينک فلويد در برابر مسائل
سياسی و اجتماعی نبوده است .او ھمواره در صحنه سياسی نيز فعال بوده؛ برای مثال او از سياستھای تھاجمی جرج
دبليو بوش ،رئيسجمھور امريکا در افغانستان و عراق يا سرکوب جنبشھای دموکراسیخواھی در چين انتقاد کرده
است.
بدين ترتيب ستاره جھانی پينک فلويد ،ھمواره از نظر سياسی چھرهای بحثبرانگيز بوده و به ھمين دليل با نوعی
بايکوت رسانهای توسط دنيای غرب مواجه شده است.
راجر واترز با »آلون ھادر« ،خبرنگار اسرائيلی که يک روزنامه طرفدار حکومت اشغالگر اسرائيل مصاحبه کرده،
بیپروا اعتقاداتش را درباره حکومت اسرائيل به زبان آورده است؛ کاری که در غرب از کمتر کسی بر میآيد.
در بخشی از اين مصاحبه او با اشاره به ديوار حائل حکومت اسرائيل در سرزمينھای اشغالی گفت» :ديوار شما صد
برابر وحشتناکتر از ديوار برلين است .در حالیکه ديوار برلين سالھا قبل ويران شده ،ديوار حائل شما ھنوز وجود
دارد«.
البیھای »يھود« ،بارھا کنسرتھای او را به خاطر آنچه که »تبليغات ضديھود« میخوانند ،تحريم کردهاند .واترز در
سال  ٢٠٠٦ميالدی ،به درخواست فلسطينیھا ،کنسرتش را از شھر تلآويو ،به دھکده عربنشين »نوه شالوم« منتقل
کرد.
او پس از ديدار از غزه ،از مھمترين حاميان کمپين بايکوت اسرائيل بوده است و با شعری با عنوان »ما نيازی به
کنترول نداريم« که اقتباسی از شعر مشھور »پينک فلويد« از آلبوم »ديوار« بود ،حکومت اسرائيل را مورد خطاب
قرار داد.
در سیامين سالگرد انتشار آلبوم »ديوار« ،راجر واترز توری را برگزار کرد و آلبوم »ديوار« را مانند يک داستان بر
روی صحنه برد .او قصد دارد تا نسل جديد را با اين آلبوم کمنظير آشنا کند.
راجر واترز تصميم دارد اجرائی جديد و بيانی نو از قطعه فراموش نشدنی »ديوار« خلق کند .او معتقد است که اجرای
دوباره ،از دو جھت اھميت بسياری دارد .پيش از ھر چيز بهخاطر پيام سياسی و اجتماعی آلبوم »ديوار«.
واترز در مصاحبهای گفته است» :آلبوم ديوار و قطعات آن در زمان جنگ ويتنام خلق و اجرا شدند .ھماکنون نيز در
عراق يا افغانستان جنگ وجود دارد .بنابراين پيام ضدجنگ آلبوم ديوار ھرگز کھنه نمیشود«.
در تاريخ  ٣جون سال  ،٢٠١٠راجرز واترز نمونهای جديد از آھنگ معروف)« «we shall overcomeما غلبه
خواھيم کرد( را برای حمايت از مردم فلسطين و اعتراض به حمالت ارتش اسرائيل منتشر کرد .اين موزيک توسط
خود او و در شبکه اجتماعی  YouTubeمنتشر شد.
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او در مورد اين آھنگ نوشت :من در شرايطی قرار گرفتم که مناسب ديدم بايد نمونه جديدی از اين آھنگ را مخصوص
مردم فلسطين منتشر کنم «.وی افزود :طرفداران صلح دنيا میخواھند که برای کمک به مردم فلسطين به غزه بروند اما
مصر که از طرف »امريکا و اسرائيل« حمايت میشود راه اين کمکھا را سد کرده است«.
با افزايش اقدامات و جنايتھای حاکميت اسرائيل ،راجر واترز ،در نامهای سرگشاده خطاب به اھالی موسيقی در
سراسر جھان خواستار تحريم فرھنگی حکومت اسرائيل شد.
اين ھنرمند بيش از ھفتاد ساله در اين نامه نوشته است» :اکنون که دولتھای ما يا ناتوانند يا تمايلی برای اقدام عليه
اسرائيل ندارند ،من از شما ھنرمندان دعوت میکنم در اين کارزار به من و ھزاران ھنرمند ديگر در سراسر جھان
بپيونديد تا يک تحريم فرھنگی عليه حکومت اسرائيل را اعالم کنيم .اسرائيل بهخاطر نقض گسترده حقوقبشر و قوانين
و مقررات بينالمللی از سوی سازمانھای جھانی ،نھادھای حقوق بشری ،مقامات سازمان ملل و دادگاه بينالمللی
گناھکار شناخته شده است .برادران و خواھران عضو جامعه مدنی جھانی ،لطفا برای اعالم علنی مخالفت خود با
آپارتايد اسرائيل در سرزمينھای اشغالی فلسطين ،با ما ھمراه شويد«.
وی ،ھمچنين خواستار اين شده است که ھنرمندان تا زمانی که حکومت اسرائيل قوانين و مقررات بينالمللی و حقوق
بشری را رعايت نمیکند ،از ھرگونه اجرا يا برگزاری نمايشگاه در سرزمينھای اشغالی خودداری کنند و ھيچ
جايزهای را از مقامات اسرائيلی و مؤسسات تحت حمايت آنھا نپذيرند .البته اين درخواستھا ،تنھا محدود به مسائل
فرھنگی نمیشود؛ به گونهای که از سال  ٢٠٠٢تاکنون کمپينی با حمايت دانشمندان انگليسی راه افتاده که ھدف آن
تحريم علمی اسرائيل است» .استفان ھاوکينگ« و »نوام چامسکی« از جمله چھرهھای سرشناس اين کمپين ھستند.
راجر واترز ،در اين نامه اسرائيل را استعمارگر ناميده است .واترز در نامهاش از »نيل يانگ« بهعنوان يکی از
قھرمانان خود ياد میکند که ترانهھايش عشق و انسانيت را ترويج میکند و از او میخواھد مانند بزرگانی چون »جان
لنون« عضوی از گروه معروف بيتلھا ،که خوانندهای ضدجنگ بود ،عمل کند و با حضور نيافتن در فلسطين اشغالی،
بهگونهای اعتراض خود به اين حکومت را نشان دھد.
او معتقد است ،با حضور چھرهھای مشھوری چون نيل يانگ در فلسطين اشغالی ،او به نحوی بر اقدامات اسرائيل
صحه میگذارد ،راجر واترز ھمچنين در برنامهای تلويزيونی ،اقدامات حکومت صھيونيستی را جنايتی حساب شده
خواند.
او مینويسد» :نيل يانگ عزيز ،باور نمیکنم تو به ساکنان اصلی فلسطين پشت کنی و با اين کارت به اقدامات حکومت
آپارتايد و استعمارگری مشروعيت ببخشی که مردم اصلی اين سرزمين را از کشورشان بيرون رانده و آنھا را آواره
کرده است«.
خاخام شمولی بوتيچ در مقالهای در نيويورک آبزرور ديدگاهھای واترز را »گستاخانه و آشکار ضديھود« دانست و ادعا
کرد» :آقای واترز ،نازیھا يک حکومت نسلکش بودند که شش ميليون يھودی را قتلعام کردند .اينکه شما اينقدر
گستاخ ھستيد که يھودیھا را با اھريمنانی که در حق آنھا مرتکب جنايت شدند ،مقايسه میکنيد نشان میدھد که شما نه
به ضوابط اخالقی پايبند ھستيد و نه قلب داريد .شما اصال روح نداريد!«
واترز ،در مصاحبه خود خاخامھای اسرائيلی را »عجيب و غريب« توصيف و آنھا را متھم کرد که اعتقاد دارند
فلسطينیھا و ديگر اعراب خاورميانه »مادون انسان« ھستند.
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او با اشاره به مسأله ھولوکاست گفت» :خيلیھا بودند که وانمود کردند از  ١٩٣٣تا  ١٩٦٤چيزی به اسم سرکوب
يھودیھا وجود نداشته است .پس اين يک سناريو تازه نيست .با اين تفاگست که اين بار اين فلسطينیھا ھستند که به قتل
میرسند«.
واترز که در برنامه »ستردی نايت« در نيويورک صحبت میکرد ،ديدگاه خاخام بوتيچ درباره خودش را رد کرد و
گفت» :من خاخام بوتيچ را نمیشناسم و اين آمادگی را ھم ندارم که با او وارد مسابقه بد و بيراه گفتن شوم ،اما اين را
میگويم که نه با يھودیھا دشمنی دارم و نه با اسرائيلیھا .يھود ستيز ھم نيستم ،اما خط مشی دولت اسرائيل در
سرزمينھای اشغالی و غزه را محکوم میکنم .اين سياستھا غيراخالقی ،غيرانسانی و غيرقانونی است .تا وقتی دولت
اسرائيل اين سياستھا را ادامه بدھد ،به اعتراضات مسالمتآميز خود ادامه میدھم«.
او ادامه داد» :اگر خاخام بوتيچ بتواند توجيھی برای سياستھای دولت اسرائيل داشته باشد ،به حرفھايش گوش میکنم.
بحث در دفاع از سياستھای اين دولت دشوار است .برای ھمين مدافعان اغلب از يک تاکتيک انحرافی استفاده میکنند.
آنھا مرتب منتقدان را به حوزه عمومی میکشانند و آنھا را به يھود ستيزی متھم میکنند.
راجر واترز در کنسرتھايش ،ديواری را روی صحنه به تصوير میکشيد که روزگاری نماد تمام زنجيرھائی بود که
قدرتھای خودکامه بر دست و پای انسان بسته بودند و اکنون تو را ياد ديوار حائل در کرانه باختری میاندازد.
»بون جووی« يک گروه راک امريکائی است .آنھا در اسرائيل کنسرتی را برگزار کردند .خواننده اصلی اين گروه
يعنی »بون جووی« بهيکی از رسانهھای اسرائيلی گفته است» :ھميشه میخواستم به اسرائيل بيايم اما اين موقعيت پيش
نيامده بود«.
چند روز بعد از گفتهھای بون جووی ،راجر واترز ،با انتشار نامهای اعتراض خود را به اين گروه برای برگزاری
کنسرت در اسرائيل اعالم کرده است .متن اين نامه را در ادامه میخوانيد:
»نامهای به بون جووی ،گروه پاپ
جون بون جووی ،ديويد براين و تيکو تورس عزيز
گاھی پيش از اين با جزئيات مجابکننده نامهھائی را به ھمکاران در عرصه صنعت موسيقی نوشتهام و آنھا را تشويق
کردهام که با اجرا در اسرائيل به سياستھای آپارتايدی دولت اسرائيل کمک نکنند .نظرات ھفته پيش جون را در
يديعوت آحارونوت میخواندم.
من وقت خودم را با موازیکاری با ديگران در ھمراھی با آپارتايد در جنوب آفريقا و اقدام اخالقیای که بسياری از
ھنرمندان انجام میدھند ،تلف نمیکنم در حالی که صدھا نفر از آنھا در مقابل دھهھا ستم اسرائيلیھا در برابر
فلسطينیھا ايستادهاند.
پس تغييری وجود ندارد .شما میخواھيد که با گروهتان در تاريخ  ٣اکتوبر  ٢٠١٥کنسرت برگزار کنيد .شما خودتان
ايستادن کنار چيزی را میسازيد.
شما شانه به شانه میايستيد
با شھرکنشينان )اسرائيلی( که کودکی را سوزاندند
با راننده بولدوزری که راشل کوری را ُخرد و له کرد
با سربازی که به پاھای بازيکن فوتبال شليک میکند«.
يکی از سرشناسترين اسپانسرھای واترز ،آمريکن اکسپرس ،که قرار بود حامی مالی اصلی تور امريکای شمالی راجر
واترز باشد از پرداخت چھار ميليون دالر تعھدش خودداری کرده است .اين شرکت اخيرا اسپانسر فستيوال اولدچال بود
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که در آن به جز واترز ،افراد و گروهھای سرشناس ديگری چون باب ديلن ،پل مک کارتنی ،نيل يانگ و رولينگ
استونز ھم به اجرای برنامه پرداختند.
راجر واترز در اين فستيوال ،به جز حمايت مجدد از تحريم حکومت اسرائيل ،به سران اين کشور گفت که دست از
اشغال بکشند .او ھمينطور حرفھائی عليه دونالد ترمپ و ديوار مشھورش ھم به زبان آورد .اين صحبتھا خيلیھا را
در نيويورک عصبانی کرده و آمريکن اکسپرس ھم دقيقا به ھمين دليل در آستانه تور امريکای شمالی واترز دست از
حمايت او برداشته است.
يک منبع آگاه در اين کمپانی رسما اعالم کرده که شرکت آمريکن اکسپرس به خاطر اين که نمیخواھد بخشی از برنامه
تحريم عليه حکومت اسرائيل باشد ،تصميم گرفته که اين تور را حمايت نکند.
فلسطين فعلی به سه بخش تقسيم شده است:
 .١سرزمين اشغالی  ١٩۴٨که يک ميليون و يکصد ھزار فلسطينی را در خود جای داده است.
 .٢کرانه باختری که مساحتی بالغ بر  ۵۶۵٠کيلومتر مربع داشته و شھر قدس را در برمیگيرد جمعيت فلسطينی آن
قريب به يک ميليون و پانصدھزار نفر است.
 .٣نوار غزه با مساحتی بيش از  ٣۵٠کيلومتر مربع که جمعيت فلسطينی آن حدود يک ميليون و سيصد ھزار نفر است.
نزديک به  ۴–۵ميليون فلسطينی نيز پس از اشغال فلسطين به دست صھيونيستھا آواره شده و در کشورھای اردن،
سوريه و لبنان زندگی میکنند.

در اين چشمانداز سياست پيشرو و انسانی ،بهنظر من اين اھميت را دارد که مفھوم جنگ چندين دھه اسرائيل عليه مردم
فلسطين و اشغال اين کشور ،مجموعهای از روابط سياسی – اجتماعی بهسادگی قابل فھم است که بر مبنای جنگ و
تروريسم و اشغال شکل گرفته است بنابراين ،تا روزی که اين اشکال ھمچنان به قوت خود باقیست بايد اعمال و رفتار
جنگطلبانه و اشغالگرانه حکومت اسرائيل و ارتش و نيروھای امنيتی اين کشور را محکوم کرد و بهھيچ عذر و
بھانهای نبايد اعمال و رفتار و سياستھا حکومت اسرائيل را توجيه کرد.
اما مسلم است که بحث نبايد بر نابودی مردم اسرائيل باشد ،بلکه اساس مبارزه بايد بر عليه جنگطلبی و اشغالگری
حکومت اسرائيل باشد نه بر عليه مردم اين منطقه .حال در فلسطين چه سياستی و جريانی به قدرت برسد مسأله ثانويه و
امر مستقيم مردم فلسطين است نه حکومت اسرائيل که با توجيه جنگ با حماس و گروهھای تروريستی فلسطينی از

afgazad@gmail.com

١۵

www.afgazad.com

تروريسم دولتی بھره میگيرد و مدارس ،بيمارچتانھا،منابع آب و برق ،منازل مسکونی را بمباران میکند و مردم را به
خاک و خون میکشد .به بيانی ديگر ،برای من و شما و ھر کسی که ادعای آزادیخواھی و برابریطلبی دارد ھرگونه
رفت و آمد به اسرائيل و گفتگو با رسانهھای اين کشور ،بهويژه راديو اسرائيل که ھر روز و شب بر شيپور جنگ
میدمد محکوم میکند نه اين که به بھانهھای مختلف به تويجه آن بپردازد .از اينرو ،به نظر من شاھين نجفی در اين
مورد اشتباه کرده و نياز دارد به جای توجيه اين اقدام خود ،به انتقاد از خود بپردازد تا به جايگاه قبلی خود برگردد در
غير اين صورت شاھين ھر چيزی که تاکنون بافته در يک چشم بهھم زدن پنبه کرده و در معرض توقان قرار داده
است .بحث اصلی و اساسی اين است که مسائلی مثل جنگ و اشغالگری قابل پردهپوشی نبوده و در مقابل چشمان
ھمگان قرار دارد.
در چارچوب آنچه در باال گفتم ،عنصر نظری اساسی که مشخصه سياست انساندوستانه ،برابریطلبانه و صلحدوستانه
و پيشرو است ،اين باور است که ھر عنصر آگاه فرھنگی ،سياسی ،اجتماعی و ھنری ،در نزد تودهھای مردمی قرار
گيرد تا بتوانند با کنش جمعی خود ،تغيير وضعيت ظاللمانه موجود را محقق کنند .بهعبارتی ديگر ،مردم ھرگز خطا و
لغزش و انحراف کنشگران فرھنگی و سياسی و مدنی خود را فراموش نمیکنند .در نظر من ،اين الفبای سياست پيشرو
و انقالبی و مساواتطلب است.
پيش از ھر چيز فکر میکنم منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ھيچگونه »استثنائی« ندارند که آن را از مبارزه برای ھمان
چيزھائی باز دارد که در ديگر بخشھای جھان برايشان میجنگند ،مثل دموکراسی مستقيم ،عدالت اجتماعی ،برابری،
آزادی ،سکوالريسم و غيره.
سياسی اسالمی به تجھيزات معمول علوم
ھمانطورکه نويسنده عرب» ،عزيز العزمه« ،نوشته است» :فھم پديدهھای
ِ
اجتماعی و انسانی نياز دارد ،نه به انکار آنھا«.
به باور من ،وظيفه ھر کنشگر سياسی ،اجتماعی و فرھنگی و ھنری ،مدعی مبارزه انساندوستانه و آزادیخواھانه و
پيشرو در منطقه پرتالطم خاورميانه و ھرجا که میخواھد باشد ،بازسازی نظری و عملی يک جنبش انساندوستانه و
دموکراتيک است ،جنبشی که وحدت و ھمبستگی کارگران و مردم تحت ستم را بدون تبعيضھای جنسيتی ،مليتی،
مذھبی ،فرقهای و ساير تبعيضھا رھا سازد .در حقيقت ،اين تنھا راه آزادی ،برابری و رھائی زنان و ھمه طبقات
محروم مردمی است.
شاھين عزيز ،آنھائی که از يکی از اين دو نيروی ضدانقالبی حمايت میکنند و آن را انتخاب بين »بد و بدتر« میدانند،
مردمی منطقه تحت آن زندگی
عمال راه شکست و راه برقراری نظام ناعادالنهای را انتخاب میکنند که اکنون طبقات
ِ
میکنند .نقش انقالبیھا اين نيست که از ميان شاخهھای متفاگست بورژوازی يا شاخهھای متفاگست ضدانقالبھائی که
از سوی بازيگران بينالمللی و منطقهای حمايت میشوند ،يکی را انتخاب کنند .نقش ترقیخواھان مخالفت با نيروھای
ضدانقالبی گوناگون و ساختن جبھهای مستقل از اين دو شکل ارتجاع و بنيادگذاری آن جبھه بر مبانی دموکراتيک،
سوسياليستی و ضدسرمايهداری و مخالفت با ھمه شکلھای تبعيض و تالش برای تغيير راديکال جامعه در شکلی پويا و
از پائين است ،تغييری که طبقات کارگر و ستمديده و اکثريت زنان عامالنش ھستند .اين مسأله اصلی برای نيروھای
پيشرو و ترقیخواه است.
سيستم سرمايهداری ديروز و امروز ،با ھمکاری با حکومتھای مستبد و نئوليبرال ،نقش بزرگی در عقبماندگی
سياسی و اقتصادی خاورميانه بازی کرده و میکند .در دھهھای گذشته ،دولتھای قدرتمندغربی مداخلهھای نظامی
مخربی انجام دادهاند ،از جمله در سال  ٢٠٠٣در عراق ،مداخله نظامیای که بهدنبال تحريمھای مرگباری آمد که بيش
afgazad@gmail.com

١۶

www.afgazad.com

از ده سال بر مردم عراق تحميل شد .اين دولتھای غربی ھستند که از ديکتاتوریھای خونبار در خاورميانه حمايت
کردند ،تازه اگر به حمايت کاملشان از دولت آپارتايدی اسرائيل که بيش از پنجاه سال به مردم فلسطين ستم کرده است
لی تحميلشده از سوی دولتھای غربی و نھادھای پولی بينالمللی که منجر به
اشاره نکنيم .سياستھای نئوليبرا ِ
فقيرسازی کل جوامع ،آوارگی مردم ،قحطی و آسيبھای بسياری از اين دست شدهاند ،از جمله ھمين اقدامات مخرب
ھستند .ھمزمان ،جنبشھای مرتجع اسالمی و ناسيوناليستی برای تضعيف جنبشھای آزادیخواه ،برابریطلب و
سوسياليستی و جنبشھای اجتماعی حقطلب و پيشرو در منطقه در دھه پنجاه و اواخر دھه ھفتاد ميالدی ،از حمايت
کامل دولتھای غربی و ديکتاتوریھای خاورميانه برخوردار بودند .بهچالشکشيدن استبداد و سرمايهداری ضرورتی
مطلق است ،و اين دو اغلب نيز با ھم پيوند دارند .قدرتھای بزرگ و گوناگون جھان ،معموال ترجيح میدھند از
حکومتھای مستبد دفاع کنند تا حکومتھای دموکراتيکی که در آن طبقات مردمی کمی نفس بکشند و آزادی حس کنند.
در جھان امروز ،نقش مخرب حاکميتھای روسيه ،چين ،امريکا و متحدان بينالمللی و منطقهای آنھا ،کمابيش يکسان
و در دفاع مطلق از سرمايه و استثمار است و مبتنی بر کسب سود است .اقتدارگری ارتجاع سياسی و از نظر اقتصادی
نئوليبرال اقتصادی با تمرکز ثروت جوامه مختلف در دستان گروه ھائی مافيائی نزديک به خود ،اکثريت زندگی
شھروندان جھان را تباه کردهاند .بنابراين» ،امپرياليسمستيزی« ربطی به ضدسرمايهداری و سياست برابریطلبانه و
سوسياليستی و ترقیخواھانه ندارد .در واقع ،مسأله ما نبايد انتخاب بين امريکا ،اسرائيل ،عربستان سعودی ،ترکيه و
قطر در يکسو ،يا ايران و روسيه و چين در سوی ديگر باشد .نقش نيروھای ضدسرمايهداری و گرايشات طرفداران
دموکراسی مستقيم شورائی و رد صريح »ملت و دولت« ،اين نيست که بين دو نيروی امپرياليستی يا خردهامپرياليستی
که برای سود سياسی و اقتصادی و استخراج منابع بيشتر يا استثمار مردمان ديگر میجنگند و با ھم رقابت دارند ،دست
بهانتخاب بزنند .اين نظر با کنارگذاشتن اين واقعيت که پيکار نيروھای مساواتطلب و آزادیخواه ،بايد ھمواره در جھت
منافع طبقات کارگر و مردم محروم و ستمديده در مبارزهشان برای آزادی و رھائی از ھمه اشکال تبعيض و نابرابری،
جنگ و تروريسم ،شکنجه و اعدام و استثمار باشد ،پيکاری بر عليه کليه سيستم سرمايهداری و حاکميتھای آن باشد که
جھان را ويران میکنند.
در اين ميان ،از يکی از قديمیترينھا چالشھای سياسی و انسانی منطقه ،مسأله فلسطين است .مسائل عمده در جنگ
نابرابر اسرائيل و فلسطين است .نيروھای چپ و انساندوست و ضدجنگ و ضدسرمايهداری خاورميانهای ،بايد چه
موضعی در مسأله فلسطين اتخاذ کنند؟ آيا بين مبارزه فلسطينیھا برای دموکراسی و آزادی و مبارزه آنھا عليه
اشغالگری اسرائيل چه رابطه عميق انسانی وجود دارد؟ نيروھای چپ و پيشرو و آنارشيست برابریطلب و عدالت جو،
چگونه موضعی بايد با گروهھای اسالمی مثل حماس و جھاد اسالمی داشته باشند؟ و دهھا سؤال ديگر...
به عقيده من ،مسأله حمايت از حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين و پايان دادن به اشغال فلسطين توسط حاکميت
اسرائيل ،نخستين اصل است .با اين حال و به خاطر نقش اسرائيل در منطقه بهمثابه پايگاه و حيات خلوتی حاکميت
امريکا از سال  ١٩۵۶و پيش از آن توسط بريتانيا در مداخله در کشورھای گوناگون منطقه برای حمله به نيروھای
پيشرو ،چپ و سوسياليست و فعالين سياسی و فرھنگی اين گرايشات است ،فکر میکنم بايد در مسأله فلسطين و مسأله
اسرائيل در فلسطين ،اين بحثھا را بايد برجسته کرد که :شعار »نابودی اسرائيل« ،از دھان ھر کس و ھر نيرو و ھر
حکومتی درآيد شعاری ارتجاعی و ضدانسانی است؛ اما در عين حال بايد عليه حکومت اشغالگر و آپارتايدی اسرائيل
که تنھا رنج و سرکوب و کشتار برای مردم فلسطين داشته و برعکس چيزی که تبليغ میکند ،ھرگز برای مردم اسرائيل
چه در اسرائيل و چه در جای منطقه ،امنيت بهبار نياورده است مبارزه کرد .ھمچنين تأسيس شوراھای مردمی
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دموکراتيک و سکوالر برای ھمه فلسطينیھا و اسرائيلیھا بدون ھيچگونه تبعيضی ،بهرسميت شناخت و دفاع کرد .ھمه
فلسطينیھا ،چه پناھنده داخلی باشد چه پناھنده در يک کشور خارجی ،حق داشته باشد آزادانه به سرزمين خود و خانه
اصلیای که در سالھای  ١٩۶٧ ،١٩۴٨و بعدھا ،با زور از آن بيرون رانده شدهاند ،بازگردند .شھروندان اسرائيلی نيز
بايد بهعنوان يک مردم شناخته شوند و بايد از حق ماندن در فلسطين برخوردار باشند و کسی آنھا را از منطقه
مسکونیشان بيرون نکند .به عبارت ديگر ،از سيستم سياسی و اجتماعی که بيش از پنج سال است در روژاوا)کردستان
سوريه( در جريان است و با ھمه تھديدھا و توطئهھا و حمالت خونين تروريسم دولتی و غيردولتی ،ھمچنان به بقا و
مقاومت خود ادامه میدھد سيستم مناسبنی برای مردم اسرائيل و فلسطين و ھمه منطقه است .سيستمی که نه تنھا در
عرصه نظر ،بلکه در عرصه عمل نيز حقانيت و جايگاه ويژه و شاخص خود را به اثبات رسانده است.
در رابطه با سه کانتونی که »روژاوا« خوانده میشوند ،چيزھای جذابی شکل گرفته و يا در حال وقوع است ،از جمله
پيشبرد حقوق زنان ،مشارکت اقليتھای مذھبی و ملی ،نھادھای سکوالر و غيره .اينھا بهويژه در يک وضعيت جنگی
جذابتر ھم میشوند .اين تجربهھای خودمديريتی دموکراتيک ،ھمچنين برای مردم کرد که دھهھا تحت ستم بوده ،مثبت
و يا دستاورد بزرگ برای آنھا و ھمه پيکارگران راه آزادی و سوسياليسم است.
عالوه بر اين ،حمايت ما از حق و حقوق شھروندی مردم فلسطين ،مانع آن نمیشود که ما سازمانھای فلسطينی که آتش
بيار معرکه و جنگ ھستند از جلمه حماس و جھاد اسالمی را شديدا محروم نکنيم.
ما به جنبشھا و نيروھا و فعاالن پيشرو و مترقی ،مدرن و سکوالر ،برابریطلب و آزادیخواه و عدالتجوئی نيازمنديم
که بين آزادی مردم منطقه و فلسطين و روژاوا پيوند برقرار کند و برای آن بجنگد .آزادی فلسطين و طبقات محروم
شھروندان عربی ،ايرانی ،ترکيه ای ،افغانستانی ،پاکستانی و ...در پيوند با آزادی و رھائی طبقات محروم و آزاده منطقه
از طبقات حاکمه خود و نيز از نيروھای مختلف سرمايه داری جھانی)مثل امريکا ،و روسيه ،چين ،اتحاديه اروپا و
يا)مثل ايران ،عربستان سعودی ،ترکيه ،قطر و .(...در ھمين منطق سياسی ،اجتماعی و فرھنگی مبارزاتی ريشه دارد.
يعنی بايد عليه تالش حکومتھا و نيروھای ملی و مذھبی و ميليتارسيتی و فاشيستی که انسانھا را به طبقات مردمی بر
اساس جنسيت ،فرقهھای مذھبی ،مليت و غيره ،برای حکومتکردن بر آنھا و بدينترتيب جلوگيری از آزادی و رھائی
آنھا تقسيم کردهاند ،مبارزه بیامان و پيگيری را پيش برد.
فلسطين مسألهایست که برای نيروھا و فعاالن سياسی و فرھنگی آزادیخواه ،چپ ،کمونيست و آنارشيست با نام و
بدون نام ،تعيينکننده است؛ صلح در منطقه و جھان به عدالت ،حق زندگی برابر ،حق بازگشت برای فلسطينیھا ،پايان
جداسازی ،اشغال و جنايت عليه فلسطين گره خورده است .اين صلح با وجود حکومت سرکوبگر و اشغالگر اسرائيل و
ھمچنين جريانت مرتجع فلسطينی چون حماس و ...پيچيدهتر شده است .نيروھائی که با به رسميت نشناختن درد ،مقاومت
و مبارزه مردم فلسطين جنايتھای بیشمار بيش از پنجاه ساله حکومتھای اسرائيل را رسميت سياسی میبخشند خود
تبديل به عامل سرکوب میشوند؛ حتی آنجا که از صلح و دوستی دم زده میشود ارزش محسوب نمیشود .اما در انکار
حقيقت و تحريف افکار عمومی میتواند مؤثر واقع گردد!
بنابراين ،در رابطه با نقش جنبشھای مترقی ،سازمانھا و فعاالن سياسی ،اجتماعی ،مدنی و ھنری و فرھنگی ،بايد
آنچه را میتوانند برای کمکرسانی و پيکار در کنار سازمانھای مردمی انجام دھند اما اين کافی نيست و بايد تا آنجا
که ممکن است جنبشھای مردمی را بهسوی اھداف انساندوستانه ،ضدجنگ ،ضدسرمايهداری و ضد استثمار سوق
دھند ،و در عين حال عليه نيروھای فرصتطلب و ارتجاعی مخالف با منافع طبقات محروم و آزادی خواه و عدالت
جوی جامعه مبارزه کنند!
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ھمانطورکه برتولت برشت زمانی گفته بود» :آنکه میجنگد ،شايد شکست بخورد ،آنکه نمیجنگد ،از پيش شکست
خورده است«.
پنجشنبه نوزدھم اسفند]حوت[  -١٣٩۵نھم مارچ ٢٠١٧
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