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 «!شاهین نجفی»با دوست و هنرمند عزیزمان  خنیس                   

     
 بهرام رحمانی 

 
اسفند  13شنبه شب که پنج یدشاهین گرامی، شما یکی از چند خواننده مهمان در یک برنامه کنسرت راک بود

از کنسرت به اسرائیل آمده شاهین نجفی چند روز قبل »بق گزارش رادیو اسرائیل، ط، در تل آویو برگزار شد. 1395
 «بود.

اسرائیلی حضور یافت و  معروفساز خواننده و آهنگ« آویو گفن»ساله و ساکن آلمان، در کنسرت  36شاهین نجفی 
سابقه نیست اما همکاری مشترک نجفی و با او قطعات مشترکی را اجرا کرد. حضور هنرمندان ایرانی در اسرائیل بی

همکاری با « تابوی»گفن با پوشش گسترده خبری مواجه شده و شاهین گفته خیلی خوشحال است که توانسته 
 .اسرائیل را بشکند

های موسیقی راک در اسرائیل است که ترانه او درباره یکی از چهره ،ساله 43و نوازنده  سراگفن خواننده، ترانه
 وزیر پیشین اسرائیل شهرت زیادی دارد. اسحاق رابین، نخست

زبان و غربی های فارسیکنسرت مشترک شاهین نجفی و آویو گفن، با استقبال گسترده گرایشات راست و رسانه
داند و حضورش در اسرائیل با انتقاد برخی می« گراچپ»شاهین که خود را  ها،رسانهبه گفته این  مواجه شده و

 .های اجتماعی مواجه شده استوسیالیست و آنارشیست ایرانی در شبکهسگرایشات چپ و 
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رو، ربطی هم به آزادی سفر شما ندارد. بحث یک بحث عمومی نیست از این با شما دارمجا شاهین گرامی، بحثی که در این
کرده است، بلکه  اشغالها را های فلطسینیاست سرزمین بیش از پنج دههمشخص در رابطه با حکومتی است که نه تنها 

 سال دارند، همواره زیر فشار و تهدید و سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی حکومت اشغالگر 60حدود مردمی که اکنون 
در عین  اند.گاه اسرائیل جان سالم بدر بردهوقفه و گاه و بیشانس آورده و از حمالت بی که ییهاالبته آن .اندبزرگ شده اسرائیل

در میان   دهند.را سر می از صحنه روزگارحذف نقشه اسرائیل شعار حل این بحث من، هیچ قرابتی با بحث کسانی ندارد که 
تمایالت سیاسی و اجتماعی مختلفی نیز دارند.  که ی وجود داردمانند همه مردم جهان، اقشار و طبقات مختلفه نیز ردم اسرائیلم

کنند. این کشور زندگی می ر و ترور و جنگ درگها گرفته تا طرفداران حکومت اشغالها، ضداشغالها، ضدجنگیالیستساز سو
بنابراین، هر کس شعار نابودی اسرائیل را سر دهد خصومت و دشمنی با بشریت دارد و در مقابل هر کسی که اشغال فلسطین 
توسط اسرائیل را تایید کند و به این حکومت بگوید سکوالر و دموکرات است خاک در چشم جامعه می پاشد و رسما در روز 

 د.گویروشن دروغ می
از سر  یا انه وبست و داوطلدرجامعه اسرائیل و فلسطین از خیلی لحاظ درست و نا بیش از پنجاه سال،نهایت به باور من در این 

اسرائیلی و فلسطینی منافع مشترکی  طلبانخواهان و برابریو آزادی هایسیالیستاند و کارگران و سومیختهآبار با هم درخا
حکومت و نیروهای  اهاد اسالمی و غیره منافع مشترکی بجچنان که جریانات مرتجع فلسطین مانند حماس و هم ؛دارند

نه صلح و  بینندکوب و اشغال و جنگ میرس ادامه داری دو طرف، منافع خود را درهای سرمایهسرکوبگر اسرائیل دارند. جناح
 دوستی!

پرست و استثمارگرند اما اسرائیل و فلسطین پرست و پولارتجاعی و نفع در عین حالی که تمام دول جهان امروز سرکوبگر و
های جهان و داری و دولترمایهستوان صرف این که مخالفت نمی ،رویک موقعیت ویژه در سطح منطقه و جهانی دارند. از این

 خیلی فرق دارد.رد. اتفاقا خیلیبا رفتن به کشورهای دیگر جهان ندا هیچ تفاوتیپس رفتن به اسرائیل  بودمرزهای موجود 

هرگونه اعتراض و اعتصاب مردم  شناسد، بلکهرا به رسمیت نمیمردم فلسطین هیچ حقی  حکومت اسرائیل، نه تنها برای
های اسرائیل مملو از شهروندان پیر و جوان و زن و کودک فلسطینی است. اکنون زندانهم کشد.فلسطین را به خاک و خون می

ل در مقاباند. در عین حال، ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل، خود فلسطین را به شهروندان آن به زندانی بزرگی تبدیل کرده
های هوایی و زمینی نابود انزه با بمبارغهزار تن از شهروندان ها صد ،اسرائیل مرزهای انفجار یک نارنجک حماس در

د و گور ساکنان نگردهای مسکونی یکی پس از دیگری ویران میها و مدارس و منابع آب و برق و خانهشوند. بیمارستانمی
 شوند.می هاآن

ظر نر د با اما و اگر و مالحظه و صدها با های سازمان ملل متحد که با حمایت آمریکا ونامهحکومت اسرائیل، حتی به قطع
کند و قلدرمنشانه شوند را نیز صریحا رد میهای اسرائیلی در آمریکا و اروپا و حکومت اسرائیل تصویب میالبی منافع گرفتن

 دهد.به اشغال و سرکوب خود ادامه می
 را ت اسرائیلحکوم پزشکان بدوم مرز و...، الملل،عفو بین بان حقوق بشر،دیده چونالمللی مدافع حقوق بشر همنهادهای بین

داری و این نهادهای سرمایه هاینامهمصوبات و قطع کدام ازکنند اما هیچهایش علیه بشریت محکوم میبه دلیل ارتکاب جنایت
ها دیگر این مانند.، قدرت اجرایی نداشته و در حد بحث و حرف و بر روی کاغذ میعلیه حکومت اسرائیل های جهانیدولت

نیست که کسی رد کند و یا بپذیرد. بحث خود  علیه حکومت اسرائیل نیستون و یا آن نیروی چپ و کمهای صرفا نظری ایبحث
دهند. اگر هم می هنوزاند و داه جیحومت اسرائیل را بر منافع مردم فلسطین ترکمنافع ح ا در طول تاریخ،ست که اتفاقایی دهانها

حشیانه است که در مقابل افکار عمومی وکنند ابعاد این جنایت به حدی وسیع و گسترده و هم حکومت اسرائیل را محکوم می
 توانند سکوت کنند.مردم آزاده جهان نمی

 
، تحت 1395خرداد  24که روز دوشنبه  در پنجمین گزارش سالیانه سازمان ملل درباره اراضی اشغالی فلسطینبرای مثال، 

 اسرائیل است. حکومت منتشر شد، آمده است مسبب اصلی این وضعیت« های از هم گسیختهزندگی»عنوان 
 «های مداوم است.نیازهای انسانی در اراضی اشغالی فلسطین ناشی از اشغالگری مدید اسرائیل و درگیری»این گزارش افزود: 

فلسطین در ماه جاری وارد »ه سازمان ملل در فلسطین، اعالم کرد: دیوید کاردن، رییس دفتر هماهنگی امور انسان دوستان
 «پنجاهمین سال اشغالگری اسرائیل شد. این گزارش آشکارا تاثیر مخرب وضعیت کنونی را به تصویر کشیده است.

 .ستندچنان آواره هروزه اسرائیل در غزه هم 50به خاطر جنگ « هزار فلسطینی 90حدود »چنین افزود این گزارش، هم
دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل درباره وضعیت در کرانه باختری نیز نوشت شمار افرادی که در کرانه باختری 

 .تاکنون به باالترین میزان خود رسیده است 2005شوند از سال دست نظامیان اسرائیلی کشته یا زخمی میبه
پدیده »ها اعالم کرد: نشینان علیه فلسطینیهای اسرائیل و خشونت شهرکسازیچنین با اشاره به شهرکسازمان ملل، هم
نشینان و قصور مسئوالن اسرائیلی در اجرای قوانین، امنیت جانی و معیشت جوامع فلسطینی را به مخاطره خشونت شهرک

 «انداخته است.
ها با هدف بیرون راندن این خشونت نشینان حاکی از آن است کهبنا بر این گزارش، موارد ثبت شده از حمالت شهرک

 .گیردهای خود صورت میکشاورزان فلسطینی از زمین
کن نشینان ربوده یا ریشهدست شهرکها که بهشمار درختان متعلق به فلسطینی»این گزارش درباره این حمالت افزود: 

 «یده است.تاکنون به باالترین حد خود رس 2006اصله درخت( از سال  254هزار و  11)شده
سازمان ملل در این گزارش اسرائیل را به مقابله با خشونت یهودیان علیه مردم فلسطین، پایان دادن به حصر غزه و خودداری 

 .ها فراخوانده استاز بازداشت اداری فلسطینی
اسرائیل را به کشتار ارتش اسرائیل به باریکه غزه، حکومت  2014کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در باره حمالت ژوئیه 

 .)آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی( متهم کردمدرسه متعلق به آنروا 77غیرنظامیان در 
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آن پناه ها بهای که فلسطینیمدرسه 7های توپ و موشک به ، با گلوله2014اوت  26ژوئیه تا  16از تاریخ  ارتش اسرائیل
 .نیز زخمی شدند نفر 227فلسطینی کشته و  44ای و موشکی وپخانهبرده بودند، حمله کرد که در این حمالت ت

ای ابتدایی را به ژوئیه مدرسه 24کمیته سازمان ملل در گزارش خود افزود: در یکی از این حمالت، توپخانه اسرائیل روز 
 3های اسرائیل نیز روز زخمی شدند و یکی از جنگنده نفر دیگر 93فلسطینی کشته و  12گلوله بست که در این حمله حداقل 

فلسطینی کشته و  15سوی یک موتورسیکلت در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی شلیک کرد که در این حمله نیز اوت موشکی به
 زخمی شدند. نفر دیگر 30

نوان را از محل دقیق مدارسی که به ع مساله مهم در گزارش کمیته سازمان ملل متحد این است که آنروا پیوسته ارتش اسرائیل
 .گرفتهمین مدارس را زیر آتش می کرد ولی ارتش این حکومت،شد، مطلع میدفاع استفاده میهای فلسطینیان بیپناهگاه

برای تحقیق درباره تجاوز حکومت « پِتریک َکمارت»این کمیته را به ریاست  2014دبیر کل سازمان ملل متحد، نوامبر 
 .اسرائیل به غزه تشکیل داد

ها آن ترکشته برجای گذاشت که بیش 200هزار و  2روز ادامه داشت و حدود  50به باریکه غزه،  سرائیلتجاوز ارتش ا
 .غیرنظامی بودند

کسانی که به امید یافتن سرپناه به مدارس »های پناهنده به مدارس آنروا گفت: شدن فلسطینیبان کی مون، در واکنش به کشته
 «.ناامیدی تبدیل شدآنروا پناه برده بودند، امیدشان به 

 
 در غزه متهم کرد. این سازمان در گزارش« جنایت جنگی»دیدبان حقوق بشر نیز اسراییل را به 

 ، نوشته است:1393شهریور 20 - 2014سپتامبر  11شنبه پنج
فلسطینی مرتکب اسراییل با حمله به سه مدرسه سازمان ملل متحد در نوار غزه در جریان درگیری اخیرش با شبه نظامیان 

 .جنایات جنگی شده است
کم های ژوئیه و اوت دستها در ماهبر اساس گزارش این نهاد، در حمالت هوایی اسراییل به این مدارس یا مناطق مجاور آن

 .غیرنظامی که در این اماکن پناه گرفته بودند کشته شده اند 45
 تامبر منتشر شد نخستین تحقیق جامع و فراگیر درباره بمبارانسپ 11شنبه دیدبان حقوق بشر، گزارش خود را که روز پنج

 .مدارس سازمان ملل در نوار غزه خوانده است
کودک در میان  17گوید می« محدوه کامال مشخص مدارس»دیدبان حقوق بشر، با تشریح جزییات حمالت هوایی اسراییل به 

 .اندفح بودهغیرنظامی کشته شده در مناطق بیت حانون، جبالیا و ر 45
شدن غیرنظامیان فلسطینی گوید خود چند پرونده تحقیق جنایی را در این کشور برای پیگیری موضوع کشتهارتش اسراییل می

 .به جریان افتاده است
 .گوید به اعتبار این تحقیقات جنایی که ارتش اسرائیل اعالم کرده بدبین استبا این همه دیدبان حقوق بشر، می

رسد که توپخانه اسرائیل تفاوتی بین اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نشده نظر میبان حقوق بشر، در بعضی موارد بهگفته دیدبه
 .المللی و حتی از مصادیق جنایات جنگی باشدتواند نقض قوانین بینو چنین اقدامی می

شدن غیرنظامیان در جنگ غزه از جمله شتهسپتامبر ارتش اسراییل، اجبارا اعالم کرد که درباره موضوع ک 10روز چهارشنبه 
 .کندحمله به مدارس سازمان ملل تحقیق می

شود. هر تصمیمی که دادستانی ارتش بگیرد توسط نهادهای غیرنظامی بررسی می»پیتر لرنر، سخنگوی ارتش اسراییل گفت: 
همین سبب ما به نظام آن تجدید نظر کرد. بهتوان به دیوان عالی اسرائیل شکایت برد و در از هر تصمیمی که ارتش بگیرد می

 «کنیم.مان اعتماد میقضایی
اش قادرند که با هرگونه تخلف احتمالی برخورد با این پز، اسرائیل خواست این پیام را به دنیا بدهد که ارتش و نظام قضایی

 .کنند
هزار فلسطینی به مدارس پناه بردند و حدود نیم  250کم ها، در این دور از حمالت اسراییل به نوار غزه دستبنا به گزارش

 .چهارم کل جمعیت، در داخل این باریکه آواره شدندمیلیون نفر، یعنی بیش از یک
ها در کرانه باختری رود اردن، تاثیری شورای امنیت سازمان ملل در مورد محکومیت شهرکسازی 2016قطعنامه دسامبر سال 

 ها ادامه دارد.همین دلیل، این شهرکسازیو به سیاست داخلی تل آویو نداشته  بر
 750حدود  1948بنا بر اعالم آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک )آنروا(، در سال 

وار غزه، اردن، لبنان و سوریه پراکنده در کرانه باختری، ن های آوارگانهزار فلسطینی از سرزمین خود اخراج و در اردوگاه
 .میلیون نفر رسیده است 5شدند. شمار این آوارگان امروز به بیش از 

 
الملل گزارش کرده است که عفو بین« .اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شد»: المللعفو بینسیف بیطبق گزارش بی

اش به این منطقه کرد، مرتکب جنایات جنگی شده، حمالت نظامی اسرائیل در جریان حمالتی که شش ماه پیش به نوار غزه
 .های عمدی و وحشیانه زده استچنین دست به تخریبمسئوالنه بوده و همرغی

که مدافع حقوق بشر است، در گزارش خود آورده که گروهی از صدها غیرنظامی فلسطینی که در این ، المللیبین سازماناین 
 .ها شلیک شده بودسلیحات پیشرفته اسرائیلی قرار گرفته بودند و گروهی دیگر نیز از نزدیک به آنحمالت کشته شدند، هدف ت

های فلسطینیان به جنوب اسرائیل را جنایت جنگی دانسته و گروه حماس را متهم کرده است که پرانیچنین راکتهم ،این گزارش
 .جان غیرنظامیان فلسطینی را با مخاطره مواجه کرده است

تر نرفته و انکار دانسته اما زیر بار انتقادات گسترده «ایاشتباهات حرفه»سرائیل شماری از تلفات غیرنظامی را مربوط به ا
 .کرده است که حمالتش خارج از تناسب و فاقد تشخیص صحیح بوده است



 

4 

 

دسامبر  27اند. این حمالت روزه اسرائیل به نوار غزه کشته شده 22فلسطینی در حمالت  1400الملل می گوید حدود عفو بین
 ادامه داشت.  2015آغاز شد و تا هفده ژانویه  2014

نفر  300اند که از این تعداد، شدگان فلسطینی غیرنظامی بودهالملل آورده است که بیش از نهصد تن از کشتهگزارش عفو بین
 .اندنفر زن بوده 115کودک و 
ای اسرائیل به توان مرگ بسیاری از فلسطینیانی که در حمالت سه هفتهآورده که نمی ،المللای عفو بینصفحه 117گزارش 

که در هر حمله قانونی هم امکان رخ دادن آن  «صدمات ثانوی»یا ناشی از  «اتفاقی اشتباه»غزه کشته شدند را تحت عنوان 

 .وجود دارد، نادیده گرفت یا غیرقابل طرح دانست
چنان روشن نشده است. از جمله این که چرا کودکانی که روی بام خانه هم «ایمسائل ناراحت کننده»گوید الملل میعفو بین

گیری شده بودند که از دقت هایی هدفموشک»اند، با کردهکردند یا پرسنل پزشکی که به مجروحان رسیدگی میخود بازی می
 «.کنند به خوبی قادرند هدف خود را ببینندها کار میبا آنباال برخوردار است و سربازانی که 

های پزشکی اجازه اغلب به گروه»افزاید که جان بسیاری از دست رفت چون نیروهای اسرائیلی الملل میگزارش عفو بیناین 
ر شده، تاکید دارد که های متعدد دیگری که در گذشته منتشاین گزارش مانند گزارش «.انددادهدسترسی به مجروحان را نمی

 .، مانند فسفر سفید و آتش توپخانه نیز استفاده کرده است«غیر دقیق»های از سالح «دقیق»های اسرائیل در کنار سالح
توصیف کرده و  «عمدی و وحشیانه»های کسب و اماکن عمومی نوار غزه توسط اسرائیل را ها، محلالملل تخریب خانهعفو بین

 «.تحت عنوان ملزومات نظامی، قابل توجیه نیست»ها خریبگفته است که این ت
ها در این تخریب»سی گفت: بیالملل در این زمینه را بر عهده داشته است به بیدوناتال روورا، که هدایت تحقیقات عفو بین

 «.ها را تکرار تخریب و جنایت جنگی دانستابعادی است که باید آن
چنین در گزارش خود جزئیاتی را از کشتار غیرنظامیان فلسطینی مطرح هم ،مدافع حقوق بشرالمللی مستقل بین سازماناین 

اند، در شدگان، از جمله زنان و کودکان که هیچ خطری برای ارتش اسرائیل نداشتهکرده و آورده است که شمار زیادی از کشته
 .اندظامیان اسرائیل قرار گرفتههای ناند از نزدیک هدف گلولهگریختههای خود میحالی که از خانه

روزه اسرائیل در غزه را  22گوید که مرگ غیرنظامیان در جنگ عفو بین الملل بنا به مواردی که مطالعه کرده است، می
عنوان سپر انسانی ها بهگوید، نتیجه حضور جنگجویان در میان غیرنظامیان و استفاده از آنطور که اسرائیل میتوان آننمی»
 «.ست و توجیه کرددان

عنوان سپر انسانی کند که در عملیات خود در غزه از غیرنظامیان، از جمله کودکان، بهالملل، اسرائیل را متهم میاما، عفو بین
کرده ها استفاده میعنوان مواضع نظامی از آنهایی که این نیروها بهکرده در خانهها را وادار میاستفاده کرده است چون آن

 .، بماننداست
ها تله انفجاری کرده است که ظن داشته پیکارجویان در آنهایی استفاده میاسرائیل از این مواضع از جمله برای بازرسی محل

 .اندکار گذاشته
همین دلیل فاقد تشخیص صحیح و به»فلسطینی به جنوب اسرائیل  هایگروهپرانی چنین آمده است که راکتهم ،در این گزارش

 .ها به ندرت باعث تلفات غیرنظامی شده است، البته این راکت پرانی«المللی غیرقانونی بوده استقوانین بین بنا به

 یلی از جمله سه غیرنظامی را کشت.نفر اسرائ 13 حماس،های پرانیروزه اسرائیل در غزه، راکت 22در جریان حمالت 
 

کشتار غیرنظامیان در غزه را نیز  پزشکان بدون مرز
  ه است.محکوم کرد

خودروی متعلق به پزشکان بدون مرز در حالی در 
حکومت که مقامات  شدفلسطین مورد هدف قرار داده 

عبور و مرور امن پزشکان بدون مرز را به  اسرائیل
ه برای انتقال تیم جراحی به غزه سوی شهر غز

 .بودند تضمین کرده
المللی و سازمان پزشکی بین ها،گزارش خبرگزاریبه

: از  (MSF) بشردوستانه پزشکان بدون مرز اعالم کرد
تر ابتدای شروع عملیات حفاظتی در مرز نوار غزه بیش

شدگان در غزه افراد غیرنظامی بوده و مجروحان و کشته
اند. پس بهداشتی هم از این حمالت در امان نماندهفعاالن 

روز در منطقه شهر از بمباران شدید در طول یک شبانه
الشجاعیه، جمع کثیری از مجروحانی که صبح روز 

تیر در بخش اورژانس بیمارستان الشفا در  29 شنبهیک
دهند. به شهادت کارکنان را زنان و کودکان تشکیل می (ترسانی اسجایی که تیم پزشکان بدون مرز در حال خدمت )اندغزه بستری شده

پزشکان بدون مرز حاضر در منطقه، صدها تن در حال فرار از خانه و کاشانه خود هستند. پزشکان بدون مرز از اسرائیل تقاضا دارد 
 .تامین کند بمباران شهروندان محاصره شده در نوار غزه را متوقف و امنیت فعاالن پزشکی و مراکز درمانی را

بینی باران و حمالت هوایی، شدید و غیرقابل پیشبر اساس نظر نیکوالس پارالوس مسئول پروژه پزشکان بدون مرز در غزه، گلوله
توانند به راحتی خدمات اورژانسی الزم را تهیه کنند. در میان صدها همین علت پزشکان بدن مرز و دیگر فعاالن پزشکی نمیاست به

های شدید بیمارستان بستری تن، کنار هم در بخش سوختگی 2ساله وجود دارند. این  8و  4برادر،  2شهر الشجاعیه،  فرد زخمی در
دم بود که مردم موفق به اند. فقط در سپیدهشان دچار سوختگی شدید شدهها به دلیل اصابت موشک به منزل محل سکونتاند. آنشده

 .یا با آمبوالنس برای مداوا به بیمارستان آورده شدند اودرو شدند و مصدومان شخصفرار از منطقه با پای پیاده یا با خ

http://media.mehrnews.com/old/Original/1393/05/02/IMG14524622.jpg
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گوید: در بخش احیاء در عرض چند دقیقه نصف افرادی که کننده امور پزشکی پزشکان بدون مرز در غزه میهماهنگ ،آدری الندمن
ژانسی بودند. در بیمارستان نیز پزشکان بدون مرز شاهد صدمات شدیدی دیده بودند، جان باختند و نصف دیگر نیازمند عمل جراحی اور

 .تن دیگر از امدادگرانی بودند که سعی داشتند مجروحان را از شهر الشجاعیه منتقل کنند 2شدن امدادگر و زخمی 2مرگ 
ها نباید خودروها ن و شلیکها را حمایت کرد و هدف بمبارابر اساس گفته پارالوس باید به فعاالن پزشکی و درمانی احترام گذاشت و آن

ها هم نباید بمبارانی اتفاق بیفتد. از زمانی که اسرائیل حمالت زمینی خود را آغاز کرده های پزشکی باشد و حتی نزدیک آنو بیمارستان
 .صورت تصاعدی در حال افزایش استاست، آمار قربانیان به

چه ما در های منتهی به اسرائیل است، آندف حمالت زمینی، تخریب تونلکنند که هگوید: در حالی که مقامات ادعا میپارالوس می
خانواده کارکنان پزشکان بدون  3شوند. دهد و این غیرنظامیان هستند که کشته میبینیم بمباران همه را مورد هدف قرار میواقعیت می

ها جایی را ندارند که بروند افزاید: آنمرز در کلینیک پس از عمل جراحی پزشکان بدون مرز در شهر غزه سکونت دارند. پارالوس می
بسیار نگران های سازمان ملل اکنون مملو از جمعیت بوده و وضع بهداشت آید. پناهگاهای نمیو عبور از مرز به نظر تصمیم عاقالنه

 .کننده است
در پاسخ به مواقع اورژانس، پزشکان بدون مرز به کمک یک تیم کامل جراحی و تجهیزات پزشکی و اورژانسی از بیمارستان الشفا در 

انبار تجهیزات اورژانسی را به انبار مرکزی داروی غزه در شمال و جنوب اهدا کرده است. کلینیک پس از  2شهر غزه حمایت کرده و 
کند، زیرا شدت بمباران، بیماران را از دسترسی به این درصد ظرفیت خود استفاده می 30تا  10از   عمل جراحی پزشکان بدون مرز

های منظم پزشکان بدون مرز در بیمارستان ناصر در خان یونس به علت درگیری ها مختل شده است. بیش مرکز بازداشته است. فعالیت
دهند. این پزشکی ارائه میکنند و خدمات پزشکی، جراحی و راونرسانی میبدون مرز در غزه خدمتسال است که پزشکان  10از 

 .خدمات ارائه کرده است 2012و  2009های چنین در مواقع اورژانس در سالسازمان هم
... 

 

  
 

در اسرائیل برنامه اجرا کرده  ،«کیوسک»کنم ماه گذشته نیز آرش سبحانی خواننده مشهور گروه یادآوری می، عزیزشاهین 
ن خواسته شده ایران را تحریم آای به ترامپ که در از جمله در امضای نامه به سبحانی داشتیم من و شما انتقاد شدیدی بود

نشن که آنجلسلوس رانیانندگان ایوی از خارها پیش بسیاکنون شما همان راهی رفتید که سالاما  محکوم کردیم. ؛اقتصادی کنند
از نظر من نباید به خوانندگان راست ایراد گرفت که چرا در تل  اند.طی کردهاین راه ها انتقاد داشتید بارها شما همواره به آن

اید مهم آن است که منافع شخصی و بیکند چه بالیی سر مردم نمی یها فرقاند. چرا که برای اینآویو کنسرت برگزار کرده
ند. اما برای شاهین نجفی که در نقد تمام گرایشات ارتجاعی گردارضا  و موقعیت مادی و معنوی لحاظحقیرشان تامین شود و به

این انتقاد وارد است و  کردهو مذهب را نقد  خواندهدیده، کودکان داری و ستم و استثمار آن برای کارگران، زنان ستمسرمایه
د. این یدهبای ما باید به انتقادات جواب منطقی و قانع کننده ا، شمبنابراین شاهین جان وارد است. اتفاقا از سر دلسوزی هم

ستار و  آرش، ظار از یک هنرمند جوان و معروف و مسئول و متعهد، انتظار زیادی نیست. انتقادی به خوانندگانی چوننتا
 اند!که چرا در اسرائیل برنامه اجرا کرده مشهرام صولتی ندار

امیدوارم به این  ها دارد از این روست که به این اقدام شما انتقاد دارم.جایگاه و خواستگاه متفاوتی با آن ،شاهین نجفیاما 
ات اشتباه بوده بار دیگر دقیق گوش کنید و شاید به این نتیجه برسید که موضعاید یکها مطرح کردهسخنان خود که در رسانه

  شما چه ربطی دارد.، به«عمو بهرام»به من بگویید که  هم است و شاید
ویو، پایتخت اسرائیل اشاره آکنسرت تل ای دربرنامه رابطه با اجرای درهم صرفا گیری شما آندر ادامه بحث به چند موضع

 کنم.می
و راجر  یدرا که خواهان تحریم اسرائیل است شدیدا نکوهش کرد «بی دی اس»کارزار  ،در یک گفتوگو در فضای مجازی شما

غرب  را نیز که حتی در «گراچپ»و روشنفکران  قرار دادید انتقادمورد نیز شدیدا  را خواننده فعال در کارزار بی دی اس واترز
کنند در حالی که فلسطینی فعالیت می -کنند و عمال همگام با رژیم ایران علیه صلح اسرائیلینشسته و از اسرائیل انتقاد می

هایی بخش» باره گفته است:رادیو اسرائیل در این .ایدهسختی مورد انتقاد قرار دادناسند، بهشخودشان اصال جهان را واقعا نمی
 «.باره که از فضای مجازی برگرفته بودیم، امشب از رادیو اسرائیل پخش کردیماز این سخنان شاهین نجفی را در این

دمد بر شیپور جنگ علیه مردم فلسطین می ،رادیو این اسرائیل که همیشه در رادیو نظامی –، این تئوریسین سیاسی منشه امیر
اعالم « اورشلیم»در  شما، آمادگی خود را برای پذیرایی گسترده از «منشه امیر» برخاسته است. شمابه ستایش از این مواضع 

 (2017مارس  4 - 1395اسفند ماه  14اورشلیم: شنبه ).ه استکرد

http://www.asemooni.com/culture/history/history-of-the-palestinian-israeli-war
http://www.asemooni.com/culture/history/history-of-the-palestinian-israeli-war


 

6 

 

هایی کردید که هیچی به تل آویو سفر کردید و این همه انتقاد به هنرمندان و چپ بارال از شاهین این است که شما یکوسئ
هستند؟ به راستی چه دلیل و چه عواملی شما  خبرکه دیگران از آن بی ایدبرده پیهایی دانند. آیا واقعا شما اکنون به واقعیتنمی

؟ آیا این دنب اسرائیل بگیریاومت اسرائیل سخت بتازید و جرا در این مدت کوتاه به این موضع کشانده است که به منتقدان حک
 برگشتن نیست؟ پیروزیک طرفه قاضی رفتن و سرمست و 

غرب نشسته و  را نیز که حتی در« گراچپ»روشنفکران »زنید که: شما از چه منبعی و با چه منطقی به نیروهای چپ اتهام می
کنند در حالی که خودشان اصال فلسطینی فعالیت می -یم ایران علیه صلح اسرائیلیکنند و عمال همگام با رژاز اسرائیل انتقاد می

 چرا؟ «.ایدهسختی مورد انتقاد قرار دادشناسند، بهجهان را واقعا نمی
 ها کسانی هستند که در خارج در گتوهای خود محصور هستند و با جهان واقعی ارتباطی ندارنداکثر آن»اید که: یا در جایی گفته

از کی تا حاال، شما  «.دانندکنند جز رفع برخی نیازهای اولیه نمیهاست در آن زندگی میو حتی زبان کشوری را که سال
 اید؟شناسی شدهمتخصص گتوشناسی و زبان

 
کم سه دین ابراهیمی، از فشار شدید و ضمن اشاره به اهمیت تاریخی سرزمین اسراییل و جایگاه آن برای دستشما، 

اند که هر کسی پا در آن ای درست کردهاسراییل چاله»که از  دهیدحکم می« جهان»تبلیغات ایران و بخشی از « اکوحشتن»
 «...شودبگذارد،غرق می

آیا این تبلیغات حکومت جهل و جنایت و ترور حکومت اسالمی نبود اسرائیل گلستان بود و فلسطین سرسبز؟ ارگ چنین است 
های ستانه حکومت پهلوی و حومت وقت اسرائیل چه می گویید؟ دو حکومتی که در همه عرصهدر رابطه سیار نزدیک و دو

)سازمان ها پلیس مخفی آمریکااقتصادی، سیاسی و نظامی با ه همکاری داشتند و حتی ساواک مخوف حکومت شاه را سازمان
 )موساد( ب وجود آوردند و آموزش دادند.سیا( و اسرائیل

آغوشی ایدئولوژیک کیهان و فالن بسیجی چپ موضوعی جذاب برای هم» اید:و جدی گفته م با شوخیاتو با لحنی زیز؛ شاهین
نامد؛ فاشیستی که معتقد می« فاشیست»ها رفتار کند، هر کسی را که علیه دوستی و مودت میان انسان اید،و افزوده «من است.

د درباره بسیجی چپ و رابطه فاشیسم با مارکس توضیح دهید و تواینآیا می «تونه پشت مارکس هم پنهان بشه.نمی»است: 
 د؟!یروشنگری نمای

 
از آشنایی خود با نام و کارهای شاهین در جریان سفرهایش به  آویو،کنسرت تل به صحنه شماپیش از ورود  ،«آویو گفن»

 آلمان سخن گفت و یادآور شد که اولین دیدار با شاهین را به خواسته این هنرمند ایرانی، نه در آلمان که در ایتالیا انجام داد.
ریان گذاشتتید تا ترتیب سفر و دعوت ها پیش درصد سفر به اسرائیل بودید و این موضع را با این فرد نیز در جپس شما از مدت

 شما را بدهد.
او گفت، شاهین در روز « .در مقایسه با من، شاهین یک هنرمند واقعی و به راستی بزرگ است»آویو به مخاطبانش گفت که 

 زده بوده و احساس امنیت کرده است.ورود به اسرائیل هیجان
شود نشان از دموکراسی واقعی در رائیل میزبان یک هنرمند ایرانی میبه گفته آویو گفن، این که در این شرایط زمانی، اس

 اسرائیل دارد.
تا که وضع خوب بشه( یکدیگر را در آغوش )«عاد شه یهیه توو»آویو و شاهین در زمان اجرای ترانه اسرائیلی دیگر با 

 ...گرفتند و 
توصیف کرده « در اسرائیل به دنیا آمده اجهانی که اتفاقیک خواننده »در سخنانی در فضای مجازی آویو گفن را  ،شاهین نجفی

 است.
وقت وزیر ، اسحاق رابین نخست1995از زمانی در اسرائیل اوج گرفت که در سال  اوشهرت است و  ساله ۴۳آویو گفن، 

تقدیر کرد و لئا و آویو در کنار هم در  یشهااز آویو گفن به خاطر خواندن ترانه «لئا رابین»کشته شد و همسر او،  اسرائیل
 میان جوانان ظاهر شدند.

تر های دست و پای معترضان را بشکنند، و بیشاول به ارتش اسرائیل دستور داد تا استخوان اسحاق رابین، در انتفاضه
 ها پس از پیمان اسلو تحت کنترل او ساخته شدند. شهرک

اسرائیل در غزه گفته  2014های سال ای در مورد حمالت و جنایتده و در مصاحبهگفن، از حمالت اسرائیل به غزه دفاع کر
ای که سربازی در این جنگ های اسرائیلیاست که االن برهه مناسبی برای اعتراض نیست، و اکنون باید به همراه خانواده

کار جنگی ائیلی در جنگ غزه را جنایتکند که از دست افرادی که سربازان اسرچنین تاکید میدارند غمگین باشیم. او هم
ای برای یک سرباز اسرائیلی که در غزه کشته شد نوشت و از ارتش خواست رو ترانهخوانند بسیار عصبانی است؛ از اینمی

 .که با حضور او کنسرتی برای سربازان برگزار کند
اطالعات درست ندارید و یا این که  اوال یا شما از ح ،دهدهای شما درباره گفن را نشان میها خالف گفتهواقعیتبنابراین، 

از آشنایى و همكارى با هنرمند مطرح عرصه راك جهانى آویو گفن بسیار »اید؛ گفته کنید!آگاهانه او را خواننده صلح معرفی می
 «.میهمان شركت كنمآویو به عنوان خواننده خوشحالم. آویو از من دعوت كرد تا در كنسرت بزرگ دوم مارس او در تل

 
کن لوچ، ربکا اوبرایان و پل چون شاهین گرامی؛ حتما در جریان هستید که هنرمندان و کارگردانان معروفی سینمایی هم

در »شان اسرائیل در این فستیوال، فیلم که به دلیل حضور کرده بودنداز فستیوال فیلم ملبورن درخواست  2009در سال  الورتی
حقوق  غزه با مسئول موسسه کمی بعد از محاصره»نویسند: ای توضیحی میها در نامهحذف کنند. آنرا « جستجوی اریک

جا صحبت کردیم و او به ما گفت که اسرائیل مواد الزم برای آب غزه را قطع کرده است، که این موضوع خود مثال بشر در آن
اندرکاران این فیلم در آن متن ضمن اعالم مسئولیت نند. دستکست که چطور نیمی از جمعیت را به این شکل تنبیه میروشنی

سازان، گذاری و تحریم، از دیگر فیلمخود نسبت به درخواست مردم فلسطین برای پیوستن به جنبش بایکوت، عدم سرمایه
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که مهم است پیش از کنند کید میابازیگران و هنرمندان برای ملحق شدن به این کارزار جهانی بایکوت فرهنگی دعوت کرده و ت
عدم حضور دولت اسرائیل توجه کنند، از این موضوع مطمئن شوند و در صورت ارتباط آن  شرکت در هر فستیوالی به مساله

 .سسات اسرائیلی آن را بایکوت کنندوفستیوال با دولت یا م
 .هستند« در جستجوی اریک»یس فیلم نوکننده و فیلمنامهترتیب کارگردان، تهیهکن لوچ، ربکا اوبرایان و پل الورتی به

 ای به خانوادهدر نامه ،2013در سال  ویراجر واترز است.  هفلسطین وفادار ماند آزادی مردم به چنانهم هنرمند دیگری که
ر برادران و خواهرانم د به من و همه الطف»کند: کید میاعلیه اسرائیل ت« اسدی.بی.»راک اند رول بر پیوستن به کارزار 

فلسطینی بپیوندید و از همه بخواهید که در اسرائیل هیچ  مدنی جهانی در نفی آپارتاید در اسرائیل و اراضی اشغال شده جامعه
 «.المللی و اصول جهانی حقوق بشر پایبند باشدای اجرا نکنند تا زمانی که اسرائیل به قوانین بینبرنامه

کارزار بایکوت، شاهین نجفی که خودش را صدای اعتراض  از شروع به کارسال پس  12، یعنی حدود 2017اکنون، در سال 
 .معرفی کرده بود

 
؛ که اولین بار در زمان جنگ ویتنام خلق و اجرا شده بود، توری را «دیوار»گرد انتشار آلبوم امین سالدر سی« راجر واترز»

نظیر و . او قصد دارد تا نسل جدید را با این آلبوم کمبرده استکند و این آلبوم را مانند یک داستان بر روی صحنه مبرگزار می
وال ئآپارتاید اسرائیل را زیر س حکومتهای سیاسی و اجتماعی آن از زمان جنگ ویتنام تا جنگ غزه آشنا کند. پیامی که پیام
 .کندبرد و محاکمه میمی

  

 
 

راجر واترز که با همکاری دیوید   آشنا و با شهرت جهانی است.، نامی «پینک فلوید»نام گروه موسیقی پرآوازه و مشهور 
 .این گروه را به اوج خود رساند و آن را جهانی کرد 1970 گیلمور، نیک میسن و ریچارد رایت در دهه

سراسر دنیا، از  در « دیوار»های معروف سعی کرده تا با استفاده از ابزار موسیقی و با برگزاری کنسرت ،راجر واترز
فلسطین دفاع کند و به همین دلیل نام او در موسیقی دنیا به نمادی  دیدهردم رنججهان به خصوص م دیدگانمحرومان و ستم
 .تبدیل شده است حکومت اسرائیلبرای مبارزه با 

آمریکا و طرفدار حکومت اسرائیل در « یهود» هایالبیهای او توسط های کنسرتهای غربی و نه تحریمنه بایکوت رسانه
 .خوانند، نتوانست او را از این هدف؛ یعنی دفاع از مردم فلسطین منصرف کندمی« تبلیغات ضدیهود»چه که به خاطر آن اروپا،

است. او در کنار نیک  انگلیسی سازآهنگ و سراترانه خواننده، ،1943سپتامبر  6متولد  (Roger Waters) راجر واترز
موسس پینک فلوید بوده است. خالقیت واترز در پدید آوردن سبک خاصی از موسیقی  میسن و ریچارد رایت از اعضای

 عنوان یکی از خالقمیالدی به راه انداخت. از واترز به 70و  60سایکدلیک راک موج جدیدی را در جامعه موسیقی دهه 
 .کنندمیکنندگان تمام تاریخ موسیقی راک یاد سرایان و تهیهسازان، ترانهآهنگ ترینجریان

گیتار بیس و خواننده فعالیت  هو در پوشش نوازند پینک فلوید عنوان عضوی از گروهبه ،1985تا  1966های او بین سال
ای ایفا کرد و های پینک فلوید نقش عمدهسرا و مفهوم دهنده اصلی آلبومعنوان ترانهسید برت، وی به کرد. پس از جداییمی

، «جا بودیکاش این»، «تاریک ماه هنیم» های مفهومیآلبوم راه با پینک فلوید، با عرضهمیالدی هم 70ه توانست در ده

ها بیش از ، این آلبوم2013طوری که تا سال ؛ بهکسب کردگیری الملی چشمهای بینموفقیت( 1979«)دیوار»و  «جانوران»
 .میلیون نسخه مختص ایاالت متحده بوده است 5/74 اند که از این تعداد تنهامیلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخته 250

، «مزایا و معایب اتواستاپ زدن»های استودیویی واترز پس از ترک گروه، پروژه شخصی خود را شروع کرد و به ساخت آلبوم
های ترین کنسرتو اجرای کنسرت به صورت انفرادی روی آورد. او یکی از بزرگ« تفریح تا سرحد مرگ»و « رادیو کیاس»

شنونده آن را از نزدیک به تماشا  200،000 میالدی برگزار کرد که حدود 1990را در سال « دیوار برلین»تاریخ به نام 
تاالر مشاهیر راک اند »به  2005شد و در سال  ایاالت متحده« تاالر مشاهیر راک اند رول»وارد  1996نشستند. او در سال 

 .راه پیدا کرد« رول انگلستان
الهام گرفته شده است. اواخر همان  انقالب کبیر فرانسه را نوشت که از موضوع «کا ایرا»به نام  پراییا ، وی2005در سال 

پینک  سال، اجرایی را در کنار سه عضو دیگر 24شرکت کرد و پس از  «8الیو »ژوئیه در لندن، واترز در کنسرت  2سال، 
صورت کامل به 2006-2008 رت شخصی برگزار کرده و در تورصوچندین تور به 1999فلوید انجام داد. واترز از سال 

http://rahnava.ir/wp-content/uploads/2015/10/Roger-Waters-The-244Wall.jpg
http://rahnava.ir/wp-content/uploads/2015/09/Roger-Waters_wenn_1200.jpg
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گیلمور و میسن  2011آغاز کرد و در سال  2010خود را در سال  تور دیوار ، را زنده اجرا کرد. او«نیمه تاریک ماه» آلبوم 
وسط یک هنرمند به پرسودترین تور برگزار شده ت 2013برای اجرای آلبوم در لندن به او پیوستند. این تور او در سال 

 .نفره تبدیل شدتک
کند در کنندگی و نواختن گیتار بیس، فعالیت میسازی، شاعری، خوانندگی، تهیههای آهنگدان که در حوزهاین موسیقی

 .کار کرده است« اپرا»و « آوانگارد»، «هارد راک»، «آرت راک»، «سایکدلیک راک»، «پراگرسیو راک»  هایی چونسبک
های او با وجود کوشد با آثارش شنوندگان و مخاطبان خود را تکان داده و ذهن آنان را بیدار کند. ترانههمواره می ،راجر واترز

راحتی قادر به فهم و درک شوند که شنونده بهای روایت میبرند اما همواره به گونهکه از مضامین پررنگ فلسفی بهره میاین
 ها بپردازد. ترانهن معاصر از جمله موضوعاتی است که او سعی دارد در آثارش به آنخانمانی انساجنگ و بی ها است.پیام
 .از آلبوم دیوار، یک نمونه از این آثار است« بدرود، ای آسمان صاف»

های راجر واترز است. آلبوم مفهومی اخیر او ها و ساختهاجتماعی و اخالقی هم یکی از عناصر همیشگی ترانه سیاسی، نقدهای
رسانی نادرست و کتمان حقیقت گیرد و از اطالعهای غرب را به باد انتقاد میرسانه «Amused to death» عنوان با

 .گویدها سخن میتوسط آن
در برابر  حکومت اسرائیلهای عنوان شخصیتی شناخته شده که سالیان سال از مخالفان سیاستها بهاین سال درراجر واترز، 

اسرائیل را با دولت آفریقای جنوبی در زمان  حکومتهای مکرر، ز در مقاطع مختلف و صحبتفلسطینیان است؛ واتر
 .کند)تبعیض نژادی( مقایسه کرده و میآپارتاید

های راجر واترز ستاره موسیقی راک و چهره برجسته گروه پینک فلوید در برابر مسائل سیاسی و العملها نخستین عکساین
های تهاجمی جرج دبلیو بوش، سیاسی نیز فعال بوده؛ برای مثال او از سیاست او همواره در صحنهاست.  اجتماعی نبوده

 .خواهی در چین انتقاد کرده استهای دموکراسیجمهور آمریکا در افغانستان و عراق یا سرکوب جنبشیسیر

و به همین دلیل با نوعی بایکوت  بودهیز برانگای بحثهمواره از نظر سیاسی چهره ،ترتیب ستاره جهانی پینک فلوید بدین
 .ای توسط دنیای غرب مواجه شده استرسانه

پروا بی ه،مصاحبه کرد اسرائیلاشغالگر  حکومتیک روزنامه طرفدار  اسرائیلی که، خبرنگار «آلون هادر»راجر واترز با 
 .آیدتر کسی بر میکمکاری که در غرب از  آورده است؛به زبان  حکومت اسرائیلاعتقاداتش را درباره 

دیوار شما صد برابر »های اشغالی گفت: در سرزمین حکومت اسرائیلدر بخشی از این مصاحبه او با اشاره به دیوار حائل 
 «.ها قبل ویران شده، دیوار حائل شما هنوز وجود داردکه دیوار برلین سالتر از دیوار برلین است. در حالیوحشتناک

  
واترز در سال  اند.کردهخوانند، تحریم می« تبلیغات ضدیهود»چه که های او را به خاطر آنبارها کنسرت ،«یهود» هایالبی

 .منتقل کرد« نوه شالوم»نشین به دهکده عرب ،آویوها، کنسرتش را از شهر تلمیالدی، به درخواست فلسطینی 2006
ما نیازی به کنترل »سراییل بوده است و با شعری با عنوان ترین حامیان کمپین بایکوت ااو پس از دیدار از غزه، از مهم

 .را مورد خطاب قرار داد حکومت اسرائیلبود، « دیوار»از آلبوم « پینک فلوید»که اقتباسی از شعر مشهور « نداریم
داستان بر روی  را مانند یک« دیوار»، راجر واترز توری را برگزار کرد و آلبوم «دیوار»آلبوم  گرد انتشارامین سالدر سی

 .نظیر آشنا کندصحنه برد. او قصد دارد تا نسل جدید را با این آلبوم کم
خلق کند. او معتقد است که اجرای دوباره، « دیوار»فراموش نشدنی  راجر واترز تصمیم دارد اجرایی جدید و بیانی نو از قطعه

 «.دیوار»سی و اجتماعی آلبوم خاطر پیام سیااز دو جهت اهمیت بسیاری دارد. پیش از هر چیز به
اکنون نیز در عراق یا آلبوم دیوار و قطعات آن در زمان جنگ ویتنام خلق و اجرا شدند. هم»ای گفته است: واترز در مصاحبه

 «.شودافغانستان جنگ وجود دارد. بنابراین پیام ضدجنگ آلبوم دیوار هرگز کهنه نمی
ما غلبه خواهیم «)we shall overcome» ای جدید از آهنگ معروفراجرز واترز نمونه ،2010ژوئن سال  3در تاریخ 

منتشر کرد. این موزیک توسط خود او و در شبکه  ارتش اسرائیلکرد( را برای حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به حمالت 
 .منتشر شد YouTube اجتماعی

فتم که مناسب دیدم باید نمونه جدیدی از این آهنگ را مخصوص مردم او در مورد این آهنگ نوشت: من در شرایطی قرار گر
خواهند که برای کمک به مردم فلسطین به غزه بروند اما مصر که از وی افزود: طرفداران صلح دنیا می «فلسطین منتشر کنم.

 «.ها را سد کرده استشود راه این کمکحمایت می« آمریکا و اسرائیل»طرف 
ای سرگشاده خطاب به اهالی موسیقی در سراسر جهان در نامه ،، راجر واترزحاکمیت اسرائیلهای ت و جنایتبا افزایش اقداما

 .شد حکومت اسرائیلخواستار تحریم فرهنگی 
های ما یا ناتوانند یا تمایلی برای اقدام علیه اسرائیل اکنون که دولت»هفتاد ساله در این نامه نوشته است:  بیش از این هنرمند

من و هزاران هنرمند دیگر در سراسر جهان بپیوندید تا یک تحریم  کنم در این کارزار بهدارند، من از شما هنرمندان دعوت مین
المللی از سوی بشر و قوانین و مقررات بینخاطر نقض گسترده حقوقاسرائیل به اسرائیل را اعالم کنیم. حکومت فرهنگی علیه

برادران و   المللی گناهکار شناخته شده است.وق بشری، مقامات سازمان ملل و دادگاه بینهای جهانی، نهادهای حقسازمان
های اشغالی فلسطین، با خواهران عضو جامعه مدنی جهانی، لطفا برای اعالم علنی مخالفت خود با آپارتاید اسرائیل در سرزمین

  «.ما همراه شوید
المللی و حقوق بشری را اسرائیل قوانین و مقررات بین حکومتتا زمانی که  چنین خواستار این شده است که هنرمندانهم ،وی

ای را از مقامات های اشغالی خودداری کنند و هیچ جایزهکند، از هرگونه اجرا یا برگزاری نمایشگاه در سرزمینرعایت نمی
ای که شود؛ به گونهتنها محدود به مسائل فرهنگی نمی ،هاها نپذیرند. البته این درخواستاسرائیلی و موسسات تحت حمایت آن

استفان »تاکنون کمپینی با حمایت دانشمندان انگلیسی راه افتاده که هدف آن تحریم علمی اسرائیل است.  2002از سال 
 .های سرشناس این کمپین هستنداز جمله چهره« چامسکی نوام»و  «هاوکینگ
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عنوان یکی از قهرمانان خود به« نیل یانگ»اش از ل را استعمارگر نامیده است. واترز در نامهراجر واترز، در این نامه اسرائی
عضوی از گروه « جان لنون»خواهد مانند بزرگانی چون کند و از او میهایش عشق و انسانیت را ترویج میکند که ترانهیاد می

ای اعتراض خود به این گونهور نیافتن در فلسطین اشغالی، بهای ضدجنگ بود، عمل کند و با حضها، که خوانندهمعروف بیتل
 .را نشان دهد حکومت

های مشهوری چون نیل یانگ در فلسطین اشغالی، او به نحوی بر اقدامات اسرائیل صحه او معتقد است، با حضور چهره
 .شده خواندرا جنایتی حساب صهیونیستی  حکومتای تلویزیونی، اقدامات چنین در برنامهگذارد، راجر واترز هممی

آپارتاید  حکومتکنم تو به ساکنان اصلی فلسطین پشت کنی و با این کارت به اقدامات نیل یانگ عزیز، باور نمی»نویسد: او می
 «.و استعمارگری مشروعیت ببخشی که مردم اصلی این سرزمین را از کشورشان بیرون رانده و آنها را آواره کرده است

: ادعا کرددانست و « گستاخانه و آشکار ضدیهود»های واترز را ای در نیویورک آبزرور دیدگاهی بوتیچ در مقالهخاخام شمول
قدر گستاخ هستید که که شما اینعام کردند. اینش بودند که شش میلیون یهودی را قتلکها یک حکومت نسلای واترز، نازیآق»

دهد که شما نه به ضوابط اخالقی پایبند کنید نشان میمرتکب جنایت شدند، مقایسه میها ها را با اهریمنانی که در حق آنیهودی
 «!هستید و نه قلب دارید. شما اصال روح ندارید

ها و ها را متهم کرد که اعتقاد دارند فلسطینیتوصیف و آن« عجیب و غریب»های اسرائیلی را واترز، در مصاحبه خود خاخام
 .هستند« مادون انسان»دیگر اعراب خاورمیانه 

ها چیزی به اسم سرکوب یهودی 1964تا  1933ها بودند که وانمود کردند از خیلی»او با اشاره به مسئله هولوکاست گفت: 
 «رسند.ها هستند که به قتل میوجود نداشته است. پس این یک سناریو تازه نیست. با این تفاوت که این بار این فلسطینی

من »کرد، دیدگاه خاخام بوتیچ درباره خودش را رد کرد و گفت: در نیویورک صحبت می« ستردی نایت»برنامه واترز که در 
گویم که نه با شناسم و این آمادگی را هم ندارم که با او وارد مسابقه بد و بیراه گفتن شوم، اما این را میخاخام بوتیچ را نمی

های اشغالی و غزه را یهود ستیز هم نیستم، اما خط مشی دولت اسرائیل در سرزمین ها.ها دشمنی دارم و نه با اسرائیلییهودی
ها را ادامه بدهد، ها غیراخالقی، غیرانسانی و غیرقانونی است. تا وقتی دولت اسرائیل این سیاستکنم. این سیاستمحکوم می

 «دهم.آمیز خود ادامه میبه اعتراضات مسالمت
کنم. بحث هایش گوش میهای دولت اسرائیل داشته باشد، به حرفبوتیچ بتواند توجیهی برای سیاست اگر خاخام»او ادامه داد: 

ها مرتب کنند. آنهای این دولت دشوار است. برای همین مدافعان اغلب از یک تاکتیک انحرافی استفاده میدر دفاع از سیاست
 .کنندستیزی متهم میها را به یهود کشانند و آنمنتقدان را به حوزه عمومی می

های کشید که روزگاری نماد تمام زنجیرهایی بود که قدرتهایش، دیواری را روی صحنه به تصویر میراجر واترز در کنسرت
  اندازد.خودکامه بر دست و پای انسان بسته بودند و اکنون تو را یاد دیوار حائل در کرانه باختری می

 
بون »در اسرائیل کنسرتی را برگزار کردند. خواننده اصلی این گروه یعنی  های است. آنآمریکای یک گروه راک« بون جووی»

 «.خواستم به اسرائیل بیایم اما این موقعیت پیش نیامده بودهمیشه می»: گفته استهای اسرائیلی یکی از رسانهبه« جووی
عتراض خود را به این گروه برای برگزاری کنسرت در ای ابا انتشار نامه ،های بون جووی، راجر واترزچند روز بعد از گفته

 :خوانیداسرائیل اعالم کرده است. متن این نامه را در ادامه می
 ای به بون جووی، گروه پاپنامه»

 جون بون جووی، دیوید براین و تیکو تورس عزیز
ام ها را تشویق کردهام و آنموسیقی نوشتههایی را به همکاران در عرصه صنعت کننده نامهبگاهی پیش از این با جزئیات مجا

های آپارتایدی دولت اسرائیل کمک نکنند. نظرات هفته پیش جون را در یدیعوت آحارونوت که با اجرا در اسرائیل به سیاست
 .خواندممی

که بسیاری از هنرمندان  ایکاری با دیگران در همراهی با آپارتاید در جنوب آفریقا و اقدام اخالقیمن وقت خودم را با موازی
 .اندها ایستادهها در برابر فلسطینیها ستم اسرائیلیها در مقابل دههحالی که صدها نفر از آن کنم دردهند، تلف نمیانجام می

کنسرت برگزار کنید. شما خودتان ایستادن  2015اکتبر  3تان در تاریخ خواهید که با گروهپس تغییری وجود ندارد. شما می
 .سازیدنار چیزی را میک

 ایستیدشما شانه به شانه می
 )اسرائیلی( که کودکی را سوزاندند نشینانبا شهرک

 با راننده بولدوزری که راشل کوری را ُخرد و له کرد
 «.کندبا سربازی که به پاهای بازیکن فوتبال شلیک می

 
بود حامی مالی اصلی تور آمریکای شمالی راجر واترز مریکن اکسپرس، که قرار آترین اسپانسرهای واترز، یکی از سرشناس

باشد از پرداخت چهار میلیون دالر تعهدش خودداری کرده است. این شرکت اخیرا اسپانسر فستیوال اولدچال بود که در آن به 
ه اجرای های سرشناس دیگری چون باب دیلن، پل مک کارتنی، نیل یانگ و رولینگ استونز هم بجز واترز، افراد و گروه

 .برنامه پرداختند
، به سران این کشور گفت که دست از اشغال حکومت اسرائیلبه جز حمایت مجدد از تحریم  ،راجر واترز در این فستیوال

ها را در نیویورک ها خیلیهایی علیه دونالد ترامپ و دیوار مشهورش هم به زبان آورد. این صحبتطور حرفبکشند. او همین
مریکن اکسپرس هم دقیقا به همین دلیل در آستانه تور آمریکای شمالی واترز دست از حمایت او برداشته آعصبانی کرده و 

 .است
خواهد بخشی از برنامه تحریم مریکن اکسپرس به خاطر این که نمیآاعالم کرده که شرکت  ایک منبع آگاه در این کمپانی رسم

 .ر را حمایت نکندباشد، تصمیم گرفته که این تو حکومت اسرائیلعلیه 
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 :شده استفلسطین فعلی به سه بخش تقسیم 

 .که یک میلیون و یکصد هزار فلسطینی را در خود جای داده است 1948سرزمین اشغالی . 1
گیرد جمعیت فلسطینی آن قریب به کیلومتر مربع داشته و شهر قدس را در برمی 5650باختری که مساحتی بالغ بر  . کرانه2

 .یک میلیون و پانصدهزار نفر است
 .کیلومتر مربع که جمعیت فلسطینی آن حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است 350نوار غزه با مساحتی بیش از . 3

ها آواره شده و در کشورهای اردن، سوریه و به دست صهیونیستمیلیون فلسطینی نیز پس از اشغال فلسطین  ۴–۵نزدیک به 
 .کنندلبنان زندگی می

 

 
 

م جنگ چندین دهه اسرائیل علیه مردم دارد که مفهو را نظر من این اهمیت، بهو انسانی وپیشر ز سیاستاندادر این چشم

یسم و ربر مبنای جنگ و ترو که استفهم  سادگی قابلبه اجتماعی –سیاسی  ای از روابطمجموعه فلسطین و اشغال این کشور،
طلبانه و ست باید اعمال و رفتار جنگچنان به قوت خود باقیاشغال شکل گرفته است بنابراین، تا روزی که این اشکال هم

اعمال و رفتار  نبایدای هیچ عذر و بهانهامنیتی این کشور را محکوم کرد و به هایاشغالگرانه حکومت اسرائیل و ارتش و نیرو
 توجیه کرد.  ها حکومت اسرائیل راو سیاست

 گری حکومتطلبی و اشغالبر علیه جنگ باید اما مسلم است که بحث نباید بر نابودی مردم اسرائیل باشد، بلکه اساس مبارزه
د مسئله ثانویه و امر مستقیم به قدرت برس جریانیحال در فلسطین چه سیاستی و  اسرائیل باشد نه بر علیه مردم این منطقه.

طینی از تروریسم دولتی بهره سهای تروریستی فلبا توجیه جنگ با حماس و گروه کهمردم فلسطین است نه حکومت اسرائیل 
به  کشد.میکند و مردم را به خاک و خون میآب و برق، منازل مسکونی را بمباران  عها،منابگیرد و مدارس، بیمارستانمی

طلبی دارد هرگونه رفت و آمد به اسرائیل و گفتگو با خواهی و برابریو شما و هر کسی که ادعای آزادی بیانی دیگر، برای من
های کند نه این که به بهانهمید محکوم مدویژه رادیو اسرائیل که هر روز و شب بر شیپور جنگ میبه ،های این کشوررسانه

د اشتباه کرده و نیاز دارد به جای توجیه این اقدام وررو، به نظر من شاهین نجفی در این ماز این .آن بپردازدمختلف به تویجه 
خود، به انتقاد از خود بپردازد تا به جایگاه قبلی خود برگردد در غیر این صورت شاهین هر چیزی که تاکنون بافته در یک چشم 

گری قابل شغالاجنگ و  است که مسائلی مثل این اساسی و اصلی . بحثتداده اسهم زدن پنبه کرده و در معرض توقان قرار به
  پوشی نبوده و در مقابل چشمان همگان قرار دارد.پرده

دوستانه و طلبانه و صلحدوستانه، برابریانسان سیاست مشخصه که اساسی یچه در باال گفتم، عنصر نظرآن در چارچوب
قرار گیرد تا های مردمی توده آگاه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری، در نزد هر عنصر است، این باور است که  پیشرو

خطا و لغزش و انحراف  گزهر عبارتی دیگر، مردمرا محقق کنند. به موجود لمانهوضعیت ظال خود، تغییر ینش جمعبتوانند با ک
 طلبو مساوات و انقالبی پیشرودر نظر من، این الفبای سیاست  کنند.ن فرهنگی و سیاسی و مدنی خود را فراموش نمینشگراک

 است.
ندارند که آن را از مبارزه برای همان « استثنایی»گونه کنم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هیچپیش از هر چیز فکر می

 آزادی، الت اجتماعی، برابری،، عدمستقیم سیجنگند، مثل دموکراهای جهان برایشان میکه در دیگر بخش باز دارد چیزهایی
 سکوالریسم و غیره. 

علوم اجتماعی  های سیاسِی اسالمی به تجهیزات معمولدهفهم پدی» ، نوشته است:«عزیز العزمه»عرب،  طورکه نویسندههمان
 «.هاو انسانی نیاز دارد، نه به انکار آن

 خواهانه و پیشرودوستانه و آزادی، مدعی مبارزه انسانگر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هنریهر کنش به باور من، وظیفه
و دموکراتیک  دوستانهی نظری و عملی یک جنبش انسانخواهد باشد، بازسازهرجا که می پرتالطم خاورمیانه و در منطقه
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ی و سایر افرقه مذهبی، ،ملیتیهای جنسیتی، را بدون تبعیض تحت ستم و مردم انکارگر همبستگیاست، جنبشی که وحدت و 
 مردمی است.  زنان و همه طبقات محروم یو رهای ، برابریدر حقیقت، این تنها راه آزادی رها سازد.ها تبعیض

 
 دانند، عمالمی« بد و بدتر»بین  کنند و آن را انتخابهایی که از یکی از این دو نیروی ضدانقالبی حمایت میآنشاهین عزیز، 

کنند. نقش کنند که اکنون طبقات مردمِی منطقه تحت آن زندگی میای را انتخاب مینظام ناعادالنه یراه شکست و راه برقرار
سوی بازیگران  هایی که ازضدانقالب تهای متفاوبورژوازی یا شاخه تهای متفاوها این نیست که از میان شاخهانقالبی

گوناگون و  یخواهان مخالفت با نیروهای ضدانقالبنقش ترقیشوند، یکی را انتخاب کنند. ای حمایت میالمللی و منطقهبین
و  داریسرمایهدموکراتیک، سوسیالیستی و ضد یآن جبهه بر مبان یارتجاع و بنیادگذار لای مستقل از این دو شکجبهه نساخت

غییری که طبقات کارگر و های تبعیض و تالش برای تغییر رادیکال جامعه در شکلی پویا و از پایین است، تشکل مخالفت با همه

 .خواه استترقی نیروهای پیشرو و اصلی برای عامالنش هستند. این مسئله و اکثریت زنان دیدهستم
سیاسی و  یماندگولیبرال، نقش بزرگی در عقبئو ن های مستبدحکومتدیروز و امروز، با همکاری با  داریسیستم سرمایه

اند، بی انجام دادهرمخ یهای نظامغربی مداخلهقدرتمندهای های گذشته، دولت. در دههکندبازی کرده و می خاورمیانه یاقتصاد
باری آمد که بیش از ده سال بر مردم عراق های مرگدنبال تحریمای که بهنظامی در عراق، مداخله 2003از جمله در سال 

شان خاورمیانه حمایت کردند، تازه اگر به حمایت کاملبار در های خونغربی هستند که از دیکتاتوری هایتحمیل شد. این دولت
ولیبرالِی ئهای نسال به مردم فلسطین ستم کرده است اشاره نکنیم. سیاست پنجاهاسرائیل که بیش از  یاز دولت آپارتاید

م، قحطی و مرد یکل جوامع، آوارگ یالمللی که منجر به فقیرسازبین یهای غربی و نهادهای پولشده از سوی دولتتحمیل
و  اسالمی مرتجعهای زمان، جنبشاند، از جمله همین اقدامات مخرب هستند. همهای بسیاری از این دست شدهآسیب

در  طلب و پیشروهای اجتماعی حقطلب و سوسیالیستی و جنبشخواه، برابریآزادی هایبرای تضعیف جنبش ونالیستییناس
های خاورمیانه برخوردار بودند. های غربی و دیکتاتوریمیالدی، از حمایت کامل دولتپنجاه و اواخر دهه هفتاد  منطقه در دهه

بزرگ و گوناگون های ضرورتی مطلق است، و این دو اغلب نیز با هم پیوند دارند. قدرت داریسرمایهکشیدن استبداد و چالشبه
کمی نفس  های دموکراتیکی که در آن طبقات مردمیدفاع کنند تا حکومت مستبد هایحکومتدهند از ترجیح می المعمو جهان،

 بکشند و آزادی حس کنند.
 

ها، کمابیش یکسان و در ای آنالمللی و منطقههای روسیه، چین، آمریکا و متحدان بینجهان امروز، نقش مخرب حاکمیتدر 
ولیبرال ئنظر اقتصادی ن و از اسیسی ارتجاع یاقتدارگر دفاع مطلق از سرمایه و استثمار است و مبتنی بر کسب سود است.

اکثریت زندگی شهروندان جهان را تباه  خود،مافیایِی نزدیک به  گروه هاییدر دستان  جوامه مختلفبا تمرکز ثروت  اقتصادی
خواهانه ترقی طلبانه و سوسیالیستی وبرابری سیاست داری وضدسرمایه ربطی به «ستیزیامپریالیسم»اند. بنابراین، کرده

و  سو، یا ایران و روسیهعربستان سعودی، ترکیه و قطر در یکاسرائیل، ما نباید انتخاب بین آمریکا،  ندارد. در واقع، مسئله
ملت »اسی مستقیم شورایی و رد صریح کرداری و گرایشات طرفداران دموضدسرمایهدر سوی دیگر باشد. نقش نیروهای  چین

استخراج منابع  اقتصادی و امپریالیستی که برای سود سیاسی وبین دو نیروی امپریالیستی یا خرده، این نیست که «و دولت
این واقعیت که  نبا کنارگذاشت نظر. این ندانتخاب بزن، دست بهو با هم رقابت دارند جنگندتر یا استثمار مردمان دیگر میبیش

شان در مبارزه دیدهمحروم و ستم در جهت منافع طبقات کارگر و مردم باید همواره خواه،طلب و آزادیمساواتپیکار نیروهای 
ی بر علیه باشد، پیکار تبعیض و نابرابری، جنگ و تروریسم، شکنجه و اعدام و استثمار اشکال برای آزادی و رهایی از همه

 ند. نکرا ویران می های آن باشد که جهانو حاکمیت داریسرمایهسیستم  کلیه
مسائل عمده در جنگ نابرابر  است. فلسطین مسئله های سیاسی و انسانی منطقه،چالشها ترین، از یکی از قدیمینیامدر این 

 باید چه موضعی در مسئله ،ایخاورمیانهداری دوست و ضدجنگ و ضدسرمایهنیروهای چپ و انسان است.اسرائیل و فلسطین 
 اسرائیل چه رابطه یها علیه اشغالگرآن مبارزه آزادی و برای دموکراسی و هافلسطینی بین مبارزهاتخاذ کنند؟ آیا فلسطین 

های با گروه چگونه موضعی باید طلب و عدالت جو،و پیشرو و آنارشیست برابری چپنیروهای وجود دارد؟  عمیق انسانی
 ها سئوال دیگر...و ده داشته باشند؟ اسالمی مثل حماس و جهاد اسالمی

، و پایان دادن به اشغال فلسطین توسط حاکمیت اسرائیل سئله حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطینمن، م عقیده به
 1956 سال از پایگاه و حیات خلوتی حاکمیت آمریکا مثابهنخستین اصل است. با این حال و به خاطر نقش اسرائیل در منطقه به

نیروهای پیشرو، چپ و سوسیالیست و  اگون منطقه برای حمله بهبریتانیا در مداخله در کشورهای گون توسط و پیش از آن
را ها در فلسطین، این بحثاسرائیل  فلسطین و مسئله کنم باید در مسئلهفکر می ،است فعالین سیاسی و فرهنگی این گرایشات

شعاری ارتجاعی و ضدانسانی ، از دهان هر کس و هر نیرو و هر حکومتی درآید «ی اسرائیلنابود» باید برجسته کرد که: شعار
برای مردم فلسطین  و سرکوب و کشتار اسرائیل که تنها رنج دیاشغالگر و آپارتای حکومت است؛ اما در عین حال باید علیه

بار نیاورده امنیت به منطقه،چه در جای  و چه در اسرائیل اسرائیلکند، هرگز برای مردم داشته و برعکس چیزی که تبلیغ می
گونه ها بدون هیچها و اسرائیلیفلسطینی و سکوالر برای همه شوراهای مردمی دموکراتیک سسیاتچنین ه کرد. هممبارز است

شته داخلی باشد چه پناهنده در یک کشور خارجی، حق دا ، چه پناهندههافلسطینی همه رسمیت شناخت و دفاع کرد.، بهتبعیضی
، نداو بعدها، با زور از آن بیرون رانده شده 1967، 1948های ی که در سالااصلی به سرزمین خود و خانهباشد آزادانه 

و  عنوان یک مردم شناخته شوند و باید از حق ماندن در فلسطین برخوردار باشنداسرائیلی نیز باید به شهرونداند. نبازگرد
و اجتماعی که بیش از پنج سال است در  به عبارت دیگر، از سیستم سیاسی شان بیرون نکند.ها را از منطقه مسکونیکسی آن
چنان ها و حمالت خونین تروریسم دولتی و غیردولتی، هم)کردستان سوریه( در جریان است و با همه تهدیدها و توطئهروژاوا

ا در دهد سیستم مناسبنی برای مردم اسرائیل و فلسطین و همه منطقه است. سیستمی که نه تنهبه بقا و مقاومت خود ادامه می
 خود را به اثبات رسانده است. و شاخص عرصه نظر، بلکه در عرصه عمل نیز حقانیت و جایگاه ویژه
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برد جمله پیش شوند، چیزهای جذابی شکل گرفته و یا در حال وقوع است، ازخوانده می« روژاوا»در رابطه با سه کانتونی که 
تر هم ویژه در یک وضعیت جنگی جذابها بهسکوالر و غیره. اینهای مذهبی و ملی، نهادهای حقوق زنان، مشارکت اقلیت

ها تحت ستم بوده، مثبت و یا دستاورد بزرگ چنین برای مردم کرد که دهههای خودمدیریتی دموکراتیک، همشوند. این تجربهمی
 .ها و همه پیکارگران راه آزادی و سوسیالیسم استبرای آن

های فلسطینی که آتش بیار شود که ما سازمانمانع آن نمی فلسطین، حقوق شهروندی مردم حق وعالوه بر این، حمایت ما از 
  وم نکنیم.ررا شدیدا مح جلمه حماس و جهاد اسالمی از معرکه و جنگ هستند

که بین  نیازمندیم جوییخواه و عدالتطلب و آزادیپیشرو و مترقی، مدرن و سکوالر، برابری فعاالن نیروها و ها وما به جنبش
محروم شهروندان عربی، فلسطین و طبقات  یپیوند برقرار کند و برای آن بجنگد. آزاد و روژاوا مردم منطقه و فلسطین یآزاد

خود و  منطقه از طبقات حاکمه حروم و آزادهطبقات م یدر پیوند با آزادی و رهای ایرانی، ترکیه ای، افغانستانی، پاکستانی و...
)مثل ایران، عربستان سعودی، یاو  ، چین، اتحادیه اروپاو روسیه آمریکا،مثل )سرمایه داری جهانیف مختل نیز از نیروهای

و  هاحکومتعلیه تالش  یعنی باید اتی ریشه دارد.مبارز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (. در همین منطقو... قطر ،ترکیه
های مذهبی، ملیت و طبقات مردمی بر اساس جنسیت، فرقه به ها راانسان ملی و مذهبی و میلیتارسیتی و فاشیستی کهنیروهای 

امان و پیگیری را اند، مبارزه بیتقسیم کردهها آن یترتیب جلوگیری از آزادی و رهایها و بدینکردن بر آنغیره، برای حکومت
 پیش برد.

 
کمونیست و آنارشیست با نام و خواه، چپ، ست که برای نیروها و فعاالن سیاسی و فرهنگی آزادیایفلسطین مساله

ها، کننده است؛ صلح در منطقه و جهان به عدالت، حق زندگی برابر، حق بازگشت برای فلسطینیبدون نام، تعیین
پایان جداسازی، اشغال و جنایت علیه فلسطین گره خوره است. این صلح با وجود حکومت سرکوبگر و اشغالگر 

که با به رسمیت  نیروهایی تر شده است.پیچیده سطینی چون حماس و...چنین جریانت مرتجع فلاسرائیل و هم
های اسرائیل را حکومت بیش از پنجاه سالهشمار های بیمردم فلسطین جنایت نشناختن درد، مقاومت و مبارزه

د شوجا که از صلح و دوستی دم زده مید؛ حتی آننشوبخشند خود تبدیل به عامل سرکوب میرسمیت سیاسی می
 تواند موثر واقع گردد!شود. اما در انکار حقیقت و تحریف افکار عمومی میارزش محسوب نمی

ها و فعالین سیاسی، اجتماعی، مدنی و هنری و فرهنگی، باید های مترقی، سازمانبنابراین، در رابطه با نقش جنبش
انجام دهند اما این کافی نیست و باید تا  های مردمیسازمان ررسانی و پیکار در کناتوانند برای کمکچه را میآن
داری و ضد استثمار گ، ضدسرمایهن، ضدجتانهدوسسوی اهداف انسانهای مردمی را بهجا که ممکن است جنبشآن

طلب و ارتجاعی مخالف با منافع طبقات محروم و آزادی خواه و سوق دهند، و در عین حال علیه نیروهای فرصت
 لت جوی جامعه مبارزه کنند!عدا

جنگد، از پیش شکست که نمیجنگد، شاید شکست بخورد، آنکه میآن»طورکه برتولت برشت زمانی گفته بود: همان
 «خورده است.
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