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 ٢٠١۴ اگست ٠۶

  
  روشنفکران چپ

  !ی به نام غزها" بازی ناجوانمردانه"و 
 

فلسطين در حاکميت جمھوری اسالمی به طور مشخص متکی به دو گرايش ألۀ برخورد با مسۀ  خطوط عمد.يکم

 :است

ياسی حاکم که در متن دفاع از جريان ھای اسالمی و تقويت اين جنبش ھا حرکت می کند، گروه ھای گرايش نظام س

چپ فلسطينی را بر نمی تابد ، ساف را سازشکار می داند و با وجود بريدن حماس از دولت سوريه و چرخش 

بلند کردن دستان رجب آشکار به سوی دولت محمد مرسی ، بازگشت  تمام عيار به اصالت  اخوان المسلمينی و 

ناگفته پيداست که اين گرايش . ھنوز از اين جنبش دفاع می کند....و) به عنوان رھبر جھان اسالم(طيب اردوغان 

اگرچه تسليحات و پول در اختيار حماس می گذارد و رھبران آن را در تھران با آغوش باز می پذيرد اما در اعماق 

.  دھد که جريانی مانند حزب هللا حسن نصرهللا در فلسطين عروج کندقلبش از حماس راضی نيست و ترجيح می

نزديک شدن حماس به عربستان و مصر و قطر و ترکيه برای جمھوری اسالمی مطلوب نيست اما در حال حاضر 

  .حماس برای اين گرايش در واقع خيرالموجودين است

 است که کسی بخواھد با ارزان خريدن تحقيقات لی حماس روشن تر از آنیئياسرا ماھيت ارتجاعی و خاستگاه پرو

  !خود را حراج کند" راديکاليسم"امثال دريفوس و گران فروختن آن 

گرايش ديگر درون حاکميت ايران که در حال حاضر خود را با دولت روحانی و جريان ھای اصالح طلب تعريف 

ح ريخته و زمانی ديگر با ابراھيم يزدی و می کند، گرايشی است که زمانی با رفسنجانی برای فلسطين اشک تمسا

مستقل از اين که شعار ارتجاعی و ناسيوناليستی . نھضت آزادی، عرفات را برای عکس گرفتن به تھران کشيده است

 آقای زيبا کالم  که اخيراً - به عنوان يکی از پالتفرم ھای جنبش سبز شعار اين جناح باشد يا نباشد" نه غزه نه لبنان"

اردوغان قند در دلش آب می شود، يکی از ۀ  و مستقل از اين که اين جناح برای تبديل شدن به ترکي- ستفرموده ھ

آن جا که موسوی سياست خارجی احمدی .  شکل بست٨٨شفاف ترين مواضع ايشان در جريان مناظرات انتخاباتی 

اغی که به خانه رواست به مسجد چر"چيزی شبيه اين که . نژاد و گرايش حاکم را نقد کرد و به غزه نيز پرداخت

  ."حرام است
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ۀ به نظر می رسد موضع سياسی اين گرايش در برخورد با کشتار غزه را بتوان به نوعی در يک کارتون روزنام

ديگری ای بسا کارکنان ۀ اين روزنامه ارگان نيمه رسمی دولت روحانی است و مانند ھر رسان. آرمان آب بندی کرد

 "خوش سليقه"و به ھمين شکل کارتونيست ! هللا اعلم. ان آن دل خوشی از روحانی نداشته باشندنويس" سرمقاله"و يا 

اين کارتون که می کوشد . اين روزنامه را کشيده است) ٢۵٢٧ۀ شمار(١٣٩٣ ]اسد[ مرداد۴ی که کارتون شنبه ا

گرايش حاکم به جانب ميان طرفين دعوا بی طرف باشد و جانب مردم غزه را بگيرد از سوی محافظه کاران و 

فلسطين که ألۀ از دعواھای سياسی دو جناح  و بروز آن در مس. يل و حمله به حماس متھم شده استئاسراداری از 

آن دسته " ضد ارتجاعی"و " راديکال"بگذريم واقعيت اين است که کارتون مزبور بی شباھت به موضع گيری 

 کاسه می نھند تا گفته باشند ما طرف دار ارتجاع اسالمی يل را در يکئنيست که حماس و اسرا" روشنفکرانی"

 اتفاقی باشد  می تواند کامالً ئینگفته پيداست که اين ھمسو! چه خوب. ل را ھم محکوم می کنيمئينيستيم و دولت اسرا

  .اتفاقی.  دولت روحانی نداشته باشدو ھيچ ربطی به حمايت از اصالح طلبان و مشخصاً 

 برداشت ھای شگفت ناک کرده اند ئیکسانی از اين ھمسو. م بايد در مجالی ديگر سخن گفتالجر" ئیھمسو "ۀدربار

را ضرب " دلواپسان"ۀ با احمدی نژاد يافته و روی ديگری از سکئیفی المثل نقد دولت روحانی را ھمسو. که مپرس

يل نبرد ارتش سرخ عليه ھيوالی البد در متن اين تحل! سوسياليستیۀ گيرم به نام ضديت با گرايش بازدارند. کرده اند

البد دفاع از دست .  و انگلستان بوده  و ناگزير محکوم استامريکابا ارتجاع امپرياليسم  " ئیھمسو"فاشيسم ھيتلری 

 و بی کم و کاست بايد ءو البد در نقد خشونت نيز ابتدا.  با دولت ستالين استئیبر نيز ھمسووآوردھای انقالب اکت

چنان که آقای مھاجرانی روز روشن و . چين و کامبوج و شاخی زير چشم سوسياليسم کاشترفت سراغ شوروی و 

ھمين امروز نيز کسانی در نقد خشونت به سرپيچی حماس از آتش بس اشاره . پرگار بی بی سی می کاردۀ در برنام

  .... می گويندسخن" جنگ ميان دو دولت ارتجاعی" فلسطين و غزه از ۀ می کنند و برای تحليل سياسی فاجع

البد ." حاکم استۀ دولت ابزار سرکوب طبق" و " سياست استۀ جنگ ادام" بچه که بوديم ياد گرفته بوديم که .دوم

سياست است و حماس می خواھد با اشغال سرزمين ھای اشغالی و رونق ۀ ل نيز ادامئيحماس عليه اسرا"  جنگ"

ه به درستی دانسته نيست که بورژوازی حماس در اين بر نگارند. لی ھا را کم کندئيشھرک سازی روی اسرا

ھمان طور که نمی دانم . سرزمين باريک و ھميشه گرفتار بمباران روند انباشت سرمايه را چه گونه سازمان می دھد

آيا بورژوازی حماس نيز مانند بورژوازی . فی المثل ارزش اضافه و سود در اين منطقه چه سان تجميع می شود

ن و کار آفرينانی در حد رفيق دوست و شھرام جزايری و آريا و بابک زنجانی ھمراه دارد؟ آيا فی المثل وطنی دوستا

 دم و دستگاه ۀخانه و کارخانه و اتوموبيل اسماعيل ھنيه و خالد مشعل و ساير اعضای دفتر سياسی حماس به انداز

 است که من نمی خواھم وارد تفاوت  ھست؟ واضحئیفی المثل آقای ھدايتی و دوست گرامی اش جناب علی دا

 که حماس در -  و اگر خطا می روم يکی من را حالی کند–سرمايه داران و سرمايه داری شوم اما اين قدر می فھمم 

حماس مھم . حماس ارتجاعی است؟ قبول. آن نيست" غير متعارف"تا " متعارف"  از ئیيک دولت بورژواۀ قوار

ممکن است حماس در يک . اما حماس دولت نيست. اکم بر غزه است؟ قبولترين نيروی نظامی و بوروکرات ح

، شکی نيست که در صورت استقالل فلسطين و -  که زده است- برھه تو سر چند اعتراض مردم فلسطين زده باشد

عروج حماس به شکل يک دولت تمام عيار چيزی شبيه دولت محمد مرسی يا اردوغان تکرار خواھد شد اما اين ھا 

تحليلی که حماس را يک دولت .  نمی شود که حماس را يک دولت بدانيم و از اين جا به جنگ دولت ھا برويمسبب

 ملت سازی در فلسطين چه گونه شکل بسته است؟ آيا در حال حاضر ما با يک ۀمی داند بايد به ما بگويد که پروس

ۀ گاه طبق ملت جاي– متن اين دولت جھيم؟ درملت فلسطينی در چارچوب يک جفرافيای سياسی نضج گرفته موا
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 سرمايه آشنا –کارگر فلسطين کجاست؟ در متن اين تحليل ما بايد با فاکت ھای مشخصی از مصاف دو اردوی کار 

 برگزار شده و چند نفر در غياب جريان ھا و افراد چپ و یا به اين که يک انتخاباتی در باريکه ءبا اتکا. باشيم

 زھوار در رفته کادو می گيرند که به راکتبه تھران و قاھره و استانبول می روند و چند تا مترقی انتخاب شده اند و 

من فی الجمله از . نمی توان يک سازمان مسلط را دولت خواند.... سختی از سپر موشکی تل آويو عبور می کند و 

ليس و دستگاه امنيتی متشکل وو پم با سود و بدون وجود ارتش أاين می گذرم که بدون بازرگانی خارجی منسجم و تو

 که –و قوام يافته و بدون وجود وزير و وکيل در سازمان ملل متحد و پذيرفته شدن از سوی ھمين مجامع بين المللی 

 ۀ و رواديد و سفارت خانه و مھم تر از ھمه بدون شکل بندی پروس-ل ھستندئيکم و بيش غالبا متحد و ھمدست اسرا

اشغالی ۀ چه رسد به اين که چنين دولتی قصد دارد در منطق. حاکميت دولت بالوجه استملت سازی سخن گفتن از 

به ھر شکل تحليل و استداللی که حماس را دولت ! ل را در بياوردئياسرا" کارگرۀ طبق"دست باال بيابد و البد دخل 

ملی در فلسطين را به تاق لۀ أکولونياليزم قرن بيست و يکمی را زير فرش می کند و مسألۀ می خواند از يک سو مس

کارگر فلسطين می ۀ نسيان می سپرد و حل شده می پندارد و از سوی ديگر و بنا به يک حکم مارکسيستی از طبق

 يک سره ساختن کار ءعاجل کارگران فلسطينی ابتداۀ به اين تعبير وظيف.  کار دولت خودی را تمام کندءخواھد ابتدا

است و سپس اگر از دست قلع و قمع حماس به سالمت جھيدند و رمقی برای حماس و بورژوازی خودی " دولت"

  !مصيبتی است اين استدالل. شان باقی ماند می توانند به مصاف ھارترين ارتش دنيا بروند

به . را منتشر کرد" جنگ"سايت بی بی سی فارسی آمار کشته شدگان اين ) يازدھم مرداد (گست شنبه دوم ا.سوم

ۀ  تا لحظ-پوشش داده" لئيجنگ حماس و اسرا" که بی بی سی ھوشمندانه آن را تحت عنوان –موجب اين آمار 

 ٢٨٠. تن کودک بوده اند٢٨۶ نفر غير نظامی و ٩٢۶ نفر کشته شده اند که از اين ميان ١۴٣٩گزارش در غزه 

آمار اما به . امی بوده اند نفرشان غير نظ٢ نفر کشته شده اند که ۶۶ل اما ئيدر اسرا. ھزار نفر نيز آواره شده اند

  . نشده اشاره نمی کندئیاجساد شناسا

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/08/140802_l20_gaza_rafah.shtml  

" دولت" ھای راکتقدرت آدم کشی . پی ببرد" جنگ"مل می تواند به ابعاد اين أھر آدم نسبتا عاقلی با کوچک ترين ت

 ھای بالستيک قاره پيمای مجھز به کالھک ھای اتمی ھستند و راکت می شود پنداری یئحماس که چنان بزرگ نما

که اھداف  کما اين. ارد؛ از متن اين آمار به وضوح پيداستذ طرف ايرانی نيز سنگ تمام می گئیدر اين بزرگ نما

 غير نظامی و به ويژه ل که از قرار برای سرکوب حماس به غزه لشکر کشيده نيز از آمار کشته شدگانئيدولت اسرا

گی در غزه خوابيده  ھم نشده فعال نامعلوم است و اين اجساد احتماالً ئیکودکان ھويداست و البته آمار اجساد شناسا

  !اند

 اسرائيل "به قول نوام چامسکی . آن چه که در غزه می گذرد نه فقط جنگ نابرابر نيست بل که اساسا جنگ نيست

کند که قصد  دولت اسرائيل ادعا می. کشتار است. اما اين جنگ نيست. است گ گذاشتهنام اين نبرد نابرابر را جن

کند محافظت  ھا ظلم می گری بايد از خودش در برابر مردمی که به آن ھر اشغال. خب بله. از خود را دارد» دفاع«

» دفاع«د که داريد از خودتان توانيد ادعا کني ايد، نمی اما وقتی سرزمين ديگران را به زور اسلحه اشغال کرده. کند

  "ش دفاع نيستاما نام. بگذاريدھر اسم ديگری دوست داريد رويش . اسم اين دفاع نيست. کنيد می

بی ترديد ۀ کشتار در غزه آن قدر عيان و به دور از منطق جنگ ميان دولت ھاست که حتا خانم ناوی پيالی با سابق

راکت "لوف ديپلوماتيک أسخن گفته است و البته به رسم م" ر نوار غزهلی ھا دئيجنايت جنگی اسرا"لی از ئيپرواسرا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ل به يک نوار ئيراکت پراکنی کجا و ھجوم ارتش تا بن دندان مسلح اسرا. حماس را نيز محکوم کرده است" پراکنی

  پرترافيک انسانی کجا؟

  

  بعد از تحرير

العموم به مباحثی است که اين روزان و شبان در  علی یادر اين يادداشت منظور نگارنده از روشنفکران چپ اشاره 

  .جنجالی مد نظرم نيستۀ  کنندگان بيانيءمورد کشتار در غزه جاری است و به ھيچ وجه نويسندگان و امضا

 محمد قراگوزلو

  ١٣٩٣ ]اسد[دوازدھم مرداد/ تھران

 

  

 

 


