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 بخش، در دفاع از آرمان فلسطیندر دفاع از سیاست رهایی

 های چپ و کمونیستی تحلیلی جمعی از تشکلبیانیه

گرای ایرانی خطاب به محسن های )اغلب( چپگران و آکادمیسینکنشجمعی از ای با همکاری ی سرگشاده: اخیرا نامهتوضیح

توجه کرده و با پیوستن به جنبش « مدنی فلسطین یجامعه»و در آن از وی خواسته شده تا به ندای  [۱]مخملباف انتشار یافته است 

« المللی فیلم اورشلیمی بینجشنواره»، از تصمیم خود برای شرکت در [۲] دولت اسرائیل« گذاری و تحریمبایکوت، عدم سرمایه»فراگیر 

رسانِ آزادی برای مردم ایران پیام»سینما و فرهنگ،  یدر عرصه «و مترقی برجسته»ای نظر کند؛ تا بدین ترتیب به عنوان چهرهصرف

های سیاسی این ی داللتو برخ رو با برجسته کردن تناقضات حاکم بر فرم و محتوای این نامه/بیانیه شود. ما در متن پیش« و فلسطین

شود؛ عملی که هم محسن دهیم که چگونه بیان ابزاری بخشی از حقیقت به مثابه کل آن، به تحریف حقیقت منجر میاقدام نشان می

شوند. همچنین کنندگان این نامه در رابطه با جایگاه و عملکرد مخلملباف مرتکب میی فلسطین، و هم تنظیممخلملباف در مورد مساله

ای از چپ ایرانی را به مثابه برآیندی مترقی از ی تلطیف شدهچهرهکوشد دهیم که میدر این متن به روندی هدفمند ارجاع می

های المللی عرضه کرده و وزن سیاسی حاصل از آن را در خدمت پیشبرد پروژهنیروهای سیاسی چپ ایران در ساحت درونی و بین

گذاری و بایکوت، عدم سرمایه»گردیم؛ از اهمیت پیوستن به کارزار میدهد. در پایان به فلسطین بازسیاسی معینی در داخل ایران قرار 

 کنیم.با سیاست معطوف به حقیقت و عدالت تاکید می« ی فلسطینمساله»گوییم و بر نسبت ناگزیرِ می «تحریم دولت اسرائیل

 سیاسی آن هایمحتوای نامه و داللتتناقضات . ۱

های درونی آن، کنشی قابل ای، تنها با در نظر گرفتن داعیهپردازیم که آیا نفس تنظیم و همراهی با چنین نامهاین پرسش میابتدا به 

گرایانه )پراگماتیستی( و صرفا با برجسته کردن محتوای این نامه و توان با رویکردی تماماً عملدفاع است؟ به عبارت دیگر آیا می

-های سیاسی پوشی از برخی پرنسیپی چشمگری رسید؟ ضرورتی که بناست دستمایهبه ضرورت این دخالتی آن، واسطهکارکرد بی

 و نیز پیامدهای جانبی این اقدام قرار گیرد. -های سیاسی ناهمسواز جمله همراهی با طیف

اطب صوری آن(، ما نیز در این ی یاد شده محسن مخملباف نقشی محوری دارد )هم میانجی طرح بحث و هم مخاز آنجا که در نامه

کشیم. در این مسیر مشخصا این های سیاسی این اقدام را به چالش میبخش ضمن نقد تصویر ترسیم شده از مخملباف، برخی داللت

ای داشته است سیاسی خود چه عملکرد مترقی و برجسته-فرهنگی-کنیم که محسن مخملباف در زندگی هنریپرسش را برجسته می

 آور آزادی شود؟صدا شده و پیامخواهی فلسطینیان همرود با فریاد عدالترفته/میی انتظار میکه از و

 . زندگی سیاسی مخملباف جوان۱.۱

ای که مستقیما به عنوان یکی از اعضای محسن مخلملباف چه در دورهی شود، گذشتهی مورد اشاره بیان میچه در نامهبر خالف آن

کرد و چه به عنوان یکی از حاکمیت نوپای جمهوری اسالمی ایفای نقش می در دستگاه سرکوب« ب اسالمیسازمان مجاهدین انقال»

اقع این که امروزه . در و[۳]گذارد روشنی بر جای نمی ینقطه« ی هنری سازمان تبلیغات اسالمیحوزه»های سینمایی فعال در چهره

ای است که از یکسو گیرد، مدیون همان گذشتهمورد تقدیر و تکریم قرار می« ی ایرانساز برجستهفیلم»محسن مخملباف به عنوان 

شان را به دستگاه بودن« خودی»گرفت که هایی قرار میها و  شخصیتسازی به طور انحصاری در اختیار جریانمنابع و مجوز فیلم

ی مساعدی برای ظهور ناگهانی اثبات کرده بودند و از سوی دیگر، حذف سیستماتیک دگراندیشان و روشنفکران مترقی زمینهحاکم 

 مند و همبسته.کرد؛ حذف و ظهوری نظامهمچون محسن مخملباف فراهم می« خودی»روشنفکران 

http://www.rahesabz.net/story/72815/
http://docs.praxies.org/BDS.pdf
http://www.equal-rights-now.com/ny_side_379.htm
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است و در کارهای « های دولت ایرانرحمینسبت به بی جاهنرمندی با حساسیت باال و به»در متن نامه گفته شده است که مخملباف 

هایی که وی را تصویر کرده است؛ این در حالی است که در سال« ی ایرانی جامعهرانده شدهحاشیههای بههای تلخِ بخشواقعیت»خود 

آغاز کرد، فعالین و  -ت بدل شده بودندعلیه انقالبیونی که اینک به اپوزیسیون حکوم-های سفارشی اش را با ساختن فیلمکار فیلمسازی

 شدند. های مخوف جمهوری اسالمی در ابعاد وسیع شکنجه و اعدام میخواهان و دگراندیشان در زندانمبارزان سیاسی و آزادی

ی تاریک دهههای آقای مخملباف در دوران کنیم: یکی از فیلمای نمادین بسنده میها، تنها به اشارهبه جای مرور مضمون این فیلم

خواه جمهوری اسالمی و تثیبت ایدئولوژی تمامیت ی حذف نیروهای چپ و کمونیستنام دارد که در راستای پروژه« بایکوت»شصت 

گرای ایرانی برای پیوند دادن مخملباف با کمپین ی فرهنگی و گفتمانی ساخته شده بود. اینک تالش جمعی از فعالین چپدر عرصه

کند. اما با در نظر آوردن مضامینی تداعی می -در تالقی با نام آن کمپین-اختیار نام این فیلم را ی مورد بحث، بینامه در...« بایکوت، »

سازی دیگری، چیزی جز تهی کردن دومی از مضمون ی برجستهسازی یک نام در سایهاند، پنهانها( همبستهکه با این دو نام )بایکوت

 اش نیست.سیاسی

اند، مطلع بوده -حداقل در سطح نکاتی که برشمرده شد-ی سیاسی مخملباف گمان از گذشتهه تنظیم کنندگان این نامه بیاز آنجا ک

نیز از طرف جناح « جنبش سبز»ای که در دوران ای آگاهانه است؛ رویههای تاریخی رویهتحریف واقعیتتوان دریافت که این می

رویکرد تاکتیکی طیف  ایگاه فرادست و رهبری بر خیزش مردمی به کار بسته شد و اینک نیز باطلبان و به منظور کسب و حفظ جاطالح

در « امید»چنان که برای تزریق ایران همبسته است. هم مشخصی از نیروهای چپ برای پیشبرد یک خط مشی معین در فضای سیاسی

 های سیاسی خلق شد.فسنجانی توسط همین طیفای از هاشمی رمحابا تصویر دگرگونهکمپین انتخاباتی اخیر نیز بی

آنها بسته نشود؛ « مردمی شدن»هایی نظیر مخملباف باز گذاشت تا راه برای شود که باید عرصه را برای بازگشت چهرهمی البته گفته

ت باید پرسید آیا این کار بپذیریم، در این صور« دستیابی به حقیقت و عدالت»روندهای حتی اگر این انگاره را به رغم منافات آن با 

 ی سیاسیِ این افراد صورت گیرد؟!ی تصویری نادرست از گذشتهو عرضهسازی حقیقت لزوما باید با وارونه

 ۱۳۸۸نقش مخملباف در جنبش مردمی پس از انتخابات  .۱.۱

های اخیر وی در جایگاه سی سالی شصت اساسا از مشی سیامخملباف در دهه یفرض کنیم گذشته -همانند بسیاری-با این حال اگر 

 ۱۳۸۸رسیم. طی خیزش مردمی پساانتخاباتی ی قابل اتکایی نمیاپوزوسیون نظام جمهوری اسالمی قابل جداسازی است، باز هم به نقطه

دن انحصاری از برهایی بود که با بهره یکی از چهره، [۴]طلبان مدار اصالحجناح قدرت« صدای خارج از کشورِ»مخملباف به عنوان 

کردند، تا از یکسو ی جنبش ترسیم میرا برای بدنه« جنبش سبز»مدام خطوط قرمز و مرزهای « صنعت سبز»ای رسانه هایتریبون

طلبان بر خیزش مردمی فراهم گردد؛ و از سوی دیگر صداهای ناهمگون و گرای اصالحریان راستی گفتمانی جزمینه برای بسط سلطه

 از جناحی ارتباطی یحلقه -دیگر ایعده و–بدیل در درون جنبش سرکوب شوند. در عین حال مخملباف به اتفاق محسن سازگارا 

ای در آمریکا بودند. به عنوان مثالی مشخص، مخملباف طی مقاله خارجی سیاست دستگاه در افراطی راستگرایان با «سبز طلباناصالح»

ی و عراق( پروژه خواهد که به جای بمباران ایران )همچون افغانستانهای غربی میتلویحا از قدرت [۵]استریت ژورنال ی والنشریه

های زبان رسانهخواهد به یاری بخش فارسیو آلترناتیوسازی سیاسی را در دستور کار قرار دهند. او مشخصاً از آنان می« تغییر رژیم»

کنند و رهبران سیاسیِ « بمباران اطالعاتی»در ایران، افکار عمومی داخل کشور را « دموکراسی»جهانیِ خود و در راستای گذار به 

آور پیام»چنین مواضع و عملکردی را  حامل  -از منظری مترقی -توان ی گذار را خلق کنند. روشن نیست که چگونه میمناسبِ پروسه

 خواند؟!« آزادی

 های اقتصادی علیه ایرانمخلمباف و حمایت از تحریم .۳.۱

ست که برای تحت فشار قرار دادن دولت ایران به های غربی دعوت کرده اها و مقاالت متعددی از دولتمحسن مخملباف در مصاحبه

 ۲۵را در پیش بگیرند. برای مثال او در مصاحبه با گاردین در تاریخ « های هوشمندانهتحریم»ای، مسیر جای پیگیری مذاکرات هسته

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jun/19/iran-election-mousavi-ahmadinejad
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704312104575298363129163620.html
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ار بیرونی از سوی شود که برای تغییر وضعیت سیاسی در ایران فشار از درون کافی نیست و اعمال فشیادآور می ۲۰۰۹نوامبر 

دهد که اگر های خارجی نیز ضروری است. او در همین مصاحبه مشخصا ضمن دفاع از تحریم سپاه پاسداران، رهنمود میقدرت

ها شود، مردم از آن تحریمشان را شامل میها تنها دشمنانمردان/زنان غربی بتوانند مردم ایران را متقاعد کنند که این تحریمدولت

 .[۶]خواهند کرد استقبال 

قید و شرط منطق امروزیِ  های خارجی منجر به پذیرش بیروشن است که تاکید مخملباف بر لزوم اعمال فشار از سوی قدرت

ی خارجی عمال دهد چنین رویکردی نسبت به مداخلهی عراق نشان میر که تجربهطوگردد و همانگری امپریالیستی میدخالت

راهکاری که مخملباف  محدود بماند. در عمل هم -مثال بر نهادهایی همچون سپاه پاسداران-های هوشمندانه ی تحریمتواند به دایرهنمی

ی آماج های هوشمندانه از طریق ارائهم برای پذیرش تحریمدهد، متقاعدسازی مردهای غربی قرار میدر این زمینه پیش روی دولت

تر های گستردهسازی برای اعمال تحریمی تحریم و زمینههاست؛ رهیافتی که الجرم به تابوزدایی از مقولهمادی موجهی برای این تحریم

 انجامد.در جهت موثرسازیِ فشارهای خارجی می

های امپریالیستی گری قدرتزمان به دخالتتوان همل دیگری است در تایید اینکه نمیی مخملباف هم مثابه این ترتیب، نمونه

 ها علیه ایران شد.مشروعیت داد و بر لزوم آن پای فشرد، و در عین حال خواستار محدود و هوشمند بودن تحریم

 ی فلسطینمخملباف، اسرائیل و مساله .۱.۱

مخاطب قرار « آور آزادی فلسطینپیام»گرا محسن مخملباف را در جایگاه عالین چپای از فپرسش دیگر آن است که چگونه عده

اتخاذ « ی فلسطینمساله»گرایانه و ناسیونالیستی در رابطه با تر آشکارا موضعی راستها پیشدهند، در حالی که خود وی از مدتمی

 دهد؟را وارونه جلوه می« ی فلسطینهمسال»کرده است و با رویکردی جانبدارانه، به آشکارترین شکل ممکن 

ر ضرورت بدر حالی که  [۷]ای با خبرگزاری فرانسه تنها چند روز پیش از انتشار این نامه، در مصاحبه به عنوان مثالی متاخر، مخملباف

ایرانی « نیروهای دموکرات»به روشنی خواهان حمایت دولت اسرائیل از  کند،تاکید می« گفت و گوی فرهنگی میان ایران و اسرائیل»

، دلیل بغرنج بودن گر اسرائیل و جامعه مدنی فلسطین در این مناقشهارزسازیِ نقش دولت اشغالشود. او در این مصاحبه، با هممی

گری، بلکه در ی مساله را نه در سیاست صهیونیستی و اشغالدهد و ریشهمداران تقلیل میی سیاسترویکرد نابالغانهوضعیت را به 

گیری نسبت به آن، ضمن دفاع از گرا، و در موضعی فعالین چپکند. وی همچنین پس از انتشار نامهخالصه می« فرهنگ و مذهب»

« نفرت مذهبی»ی فلسطین را ی مساله، بار دیگر ریشه[۸]المقدس در شهر اشغالی بیت المللی فیلمی بینحضور خود در جشنواره

 کاهد.و میفر« ی اعراب و اسرائیلمقابله»کند و موضوع را به قلمداد می

ی فلسطین برای وی اهمیتی در رابطه با مساله« دستیابی به حقیقت و عدالت»تنها همین اظهارات به روشنی گواه آن است که نه تنها 

با  ایران، به طور آگاهانه حقایق تاریخی را انکار  نژادی اسرائیل در رابطه-دولت قومی« مساعد»ندارد، بلکه وی به منظور جلب نظر 

ای از فعالین نئولیبرال و جهت نیست که عدهشود. بیصدا میگر اسرائیل همگرای رژیم اشغالو بدین ترتیب با جریانات راست کرده

های وابسته به دولت امپریالیستی آمریکا هستند، از شنیدن سخنان راستگرای اپوزوسیون ایران که عمدتا تحت حمایت نهادها و سازمان

ای از ایرانی، خشنود شده و با انتشار بیانیه« نیروهای دموکرات»ایشان، از جمله لزوم حمایت دولت اسرائیل از و مواضع خود از زبان 

 .[۹] اندکرده تمجید «اسراییل در مخملباف محسن دوستی صلح»

من شما را دوست دارم، لطفًا به »و برخی اظهارات وی مانند « هادوستی ملت»و « صلح»از سوی دیگر، دریافت مخملباف از مقوالت 

های انتقادی زیادی ، که سال گذشته بحث[۱۰]است « کمپین دوستی ایران و اسرائیل»، یادآور شعارهای متناقض «ایران حمله نکنید

 . [۱۱]رید آف

http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/25/iran-mohsen-makhmalbaf-sanctions
http://www.persian.rfi.fr/محسن-مخملباف-در-اسرائیل-به-ایران-حمله-نکنید-20130711/خاور-میانه
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/07/130713_l41_cinema_makhmalbaf_reaction_jeresalem_festival.shtml
http://bamdadkhabar.com/2013/07/29511/
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Loves_Iran
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44657
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ی جشنواره»المقدس حضور یافته و از سوی ی مذکور، مخملباف در شهر اشغالی بیتذکر این نکته هم الزم است که پیش از انتشار نامه

ای به وی اهدا شده جایزه« مبارزه طوالنی او برای آزادی و دموکراسیدستاوردهای هنری و تالش و »بابت « المللی فیلم اورشلیمبین

 .است -اشهای هنریدر مقابل جنبه-های سیاسی آن آن به تنهایی گویای وزن سویه ای که عنوانبود. جایزه

 های سیاسی نامتجانسبا طیف تناقضات همنواییِ عملگرایانه .۱

گیری درست با یک موضع -در این نامه-با فرض اینکه به لحاظ مضمونی بند پیشین، یعنی در پرسش طرح شده حال با وارونه کردن 

ی های ناهمگون و بعضا متنافر چپ ایران در این نامههمراهی و همکاری طیفآیا  پردازیم که، به این پرسش میایمو به موقع مواجه

 سرگشاده امری نامتناقض و قابل دفاع است؟

 سازروندهای سیاسیِ یکدست رویکرد کلی به .۱.۱

ها را از گیریها و موضعتوان مضمون این قبیل بیانیهتوان پرسش را این گونه مطرح کرد که آیا اساسا میی پاسخ کلی میبرای ارائه

 ی جدا کرد؟ی گفتمانشان در عرصهها و نیز کارکردهایمندیسیاسی آنها، از جمله نیروهای سیاسی دخیل در آنها، نوع نیتبستر 

توان یک امر سیاسی را به طور مجرد و جدا از مناسبات و بستر از دید ما پاسخ این پرسش منفی است؛ چرا که اساسا از منظر چپ نمی

افتد، بررسی نمود. بلکه باید هر امر جزیی را در پیوند با مناسبات کلی حاکم درک کرده و در عین حال سیاسی که در آن اتفاق می

 ی مواجهه با آن امر جزیی بازنمایی گردد.تا نوع رویکرد به امر کلی در نحوه تالش کرد

توان گفت حضور در یک همکاری سیاسی تنها تابع مضمون صوری آن همکاری نیست، بلکه فاکتورهای ی کلی میبا توجه به این گزاره

اقدام در متن یک فضای سیاسی معین است. از مهمترینِ های سیاسی آن دیگری را هم باید مورد مالحظه قرار داد که ناشی از داللت

ها و نیروهای سیاسی حاضر در این کار مشترک و نقش آنها در فضای پیکارهای گفتمانی است؛ که این فاکتورها، رویکرد کلی چهره

 ی باشد.ی پیامدها و چگونگی تاثیرگذاری این همکارتواند تا حد زیادی تعیین کنندههمین مورد به تنهایی می

ای ی نمادینی هستند که در متعین شدن باور و رویکرد سیاسیشان دارای سرمایه فعالین و جریانات سیاسی به میانجی گفتار و پراتیک

تضادهای های سیاسی بدیل و دیگرگون که به ی نمادین برای طیفکند. اهمیت این سرمایهکه حاملش هستند نقش مهمی ایفا می

در ساحت اجتماعی و سیاسی باور دارند به مراتب بیشتر است، چرا که آنها تنها با حفظ صدای مستقل خود  پذیرنا)منافعِ( آشتی

های سیاسی و منطق کلی حاکم بر آن مقاومت کنند. حال آنکه همراهی و توانند در برابر ادغام شدن در گفتمان غالب بر جریانمی

شود تا ای که در پیشبرد گفتمان هژمونیک نقش فعالی دارند، سبب میات سیاسیها و جریانبا طیف رادیکالهمکاری این صداهای 

به حاشیه رانده شدن  -الجرم-تر شدن آن جریان سیاسی غالب و شان کارکردی متناقض بیابد و به قویی نمادینناخواسته سرمایه

 صداهای بدیل کمک کند.

ی نمادین در سیاست واقف هستند و در متن نامه پیداست اهمیت و نقش سرمایهی سرگشاده نیز کامال به از قضا نویسندگان این نامه

 در وی ایحرفه فعالیت از فراتر -درستی به- المقدس رافیلم در شهر بیت یرهی تاثیرگذاری حضور مخلملباف در جشنواکه آنها حیطه

استفاده خواهد کرد تا سرپوشی بر نقض ی مخملباف سوءوازهدولت اسرائیل از نام و آ» که معتقدند و دانندمی سینما و فیلم یعرصه

دولت اسرائیل از حضور وی در جشنواره به عنوان شاهدی برای »کنند که آنها تاکید می«. مند حقوق مردم فلسطین گذاشته باشدنظام

ارترین قوانین استعماری علیه مردم خود استفاده خواهد کرد. این در حالی است که این دولت به اِعمال غیررواد "رواداری"اثبات 

 «.های کمرشکن علیه مردم ایران استترین تحریمسابقهکند، و مدافع بیفلسطین اقدام می

اثیر گیرند که تدهند. آنها در نظر نمیرا مورد توجه قرار نمیهای غیرمستقیم این کنش خود صدا با این نامه، سویهاما فعالین چپِ هم

روی چپ از همراهی فعالین های میانهماند؛ چرا که طیفی فلسطین نمیی دفاع از مردم ستمدیدهتنها در حیطهحضور این همراهی 

تر هایی را در پیشبرد هر چه وسیعبرند و اعتبار به دست آمده از چنین کنشبرای مترقی جلوه دادن گفتار خود بهره می چپ رادیکال
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 -های تاریخی مشخصی همچون انتخاباتنگاهزبه ویژه در ب-ی خود، در ساحت سیاسی ایران نهجویاطلبانه و آشتیورزی اصالحسیاست

 بندند.به کار می

 در پیوند با فضای سیاسی ایران .۱.۱

در طی چهار -پس از جنبش مردم ایران  ی سیاسی/تاریخیزمان به تجربهتر به پرسش فوق در فضای سیاسی ایران همپرداختن عمیق

برد. و البته پاسخ نهایی، تابع نوع باورها و و گفتارهای سیاسی راه میتجدید آرایش اخیر نیروها ه و نیز به نوع درک ما از سال گذشت

 در خصوص ملزومات دخالتگری موثر در چنین فضایی است. -به عنوان فعالین سیاسی چپ-های سیاسی ما پرنسیپ

طلبان با همکاری تنگاتنگ نیروهایی از طیف چپ همراه ی برون مرزیِ اصالح، روند حرکت بازوها۱۳۸۸پس از افول جنبش مردمی 

ی جویانههای انفعالی و مماشاتکردند و از چنین منظری بر سیاستاین نیروها را ایفا می« ویترین چپ»بوده است که نقش 

ی نیروهای چپ ایران شده بود که اخیرا در بدنهسبب بروز شکافی  -دیگر دالیل کنار در–زدند. همین روند طلبان مهر تایید میاصالح

تری رسید؛ وضعیتی که تا حد زیادی یادآور شکافی است که ی جدیبازنمایی آن به مرحله ۹۲در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 

 در ابتدای انقالب نیروهای چپ را به دو بخش نامساوی تقسیم کرده بود.

ی جهانی نیز به ده، بر آن است که خود را نه تنها در فضای عمومی داخل کشور، بلکه در عرصهاینک برآیند آن نیروهای چپ یاد ش

کوشد به میانجی دسترسی به ای از نیروهای چپ ایرانی عرضه کند. در متن چنین راهبردی این طیف میمثابه سرآمد و عصاره

« معتدل و معقول»های با جناح های سیاسی معینی همچون همکاریهای وجاهت دریافتیِ متقابل خود را در راستای پروژهای رسانهاهرم

ای که عملی در ایران خرج کند. پروژه« دموکراسی»آمیز به سوی حاکمیت ایران در راستای گشایش فضای سیاسی و تغییر مسالمت

برای چنین مقصودی، این طیف ست. امستلزم کسب هژمونی در ساحت درونی نیروهای چپ نیز  -در کنار سایر ملزومات-کردن آن 

نمادین چپ را از  گاننشانهکند تا مشخصا تالش می -ایهای رسانههای شاخص آکادمیک و آیکونبا همراهی چهره-از نیروهای چپ 

، تا سپس المللی از جایگاهی ممتاز اعالم موضع کندکارگیریِ مناسبِ نمادهای انتقادی و مترقی چپ در فضای بینآنِ خود کرده و با به

گذاریِ نمادین، مشی سیاسیِ خود در رابطه با روندهایِ داخلی را با قوت بیشتری پی گرفته و به نام چپ در بتواند از کنار این سرمایه

 کند.« عرضه»فضای عمومی 

های چپ است؛ که بدون شک یکی از مهمترین المان-های( دولت اسرائیل ی فلسطین و مخالفت با )سیاستدفاع از مردم ستمدیده

های ی مبادالت نمادین در فضای بیرون از ایران(؛ و نیز حمایت از کمپینامپریالیستی )در عرصهترویج گفتمان پسا استعماری و ضد 

های چپ مورد بحث تنها نمایند، اما اتخاذ این رویکردها از سوی طیفمخالفت با جنگ و تحریم، اگر چه همگی رویکردهایی مترقی می

رود که مشی آنان در ساحت سیاسی ایران نیز در ی نمادین( فراتر میاز حد ژست سیاسی رادیکال )در راستای اندوختن سرمایهزمانی 

-بخش نباشد. وگرنه حتی جمهوری اسالمی نیز خود را ضدامپریالیست و حامی ستمدیدگان جهان تناقض و تقابل با سیاست رهایی

های حاکم داخلی یکی از ستمگرترین و اقتدارگراترین رژیم یکه در عمل نه تنها در حوزهحالیزند، در جا می -خصوصا مردم فلسطین

های امپریالیستی را المللی نیز در راستای پیشبرد منافع خود به طور آشکاری پیشبرد سیاستی مناسبات بیناست، بلکه در حوزه

های چپی است که حمایت فعال، غیر مشی سیاسی همان طیف بهمشا -در سطحی متفاوت-کند. چنین رویکرد متناقضی تسهیل می

ی انتقادی با آنکه مواجههاند، بیطلبان را خط مشی اصلی و استراتژیک خود تعریف کردههای اصالحگرانه از سیاستانتقادی و توجیه

نولیبرالی )گذشته و آینده( را در  گری آنان در تثبیت مناسبات اقتصادیطلبان یا همدستی و متولیستیزی همیشگیِ اصالحچپ

 یِ خود وارد کنند.«عملگرایانه»محاسبات 

اعتنا با مسیر سیاسی و کارکردهای این توان بیی کنشگری چپ جریان دارد، نمیبنابراین، با توجه به این تقابل جدی که امروز در حوزه

ی پ سخن گفت. به عکس، از منظر چپ، هر کنشی در پهنههای ناهمگون چهای سیاسی میان طیفچالش درونی، از امکان همکاری

سیاسی را باید در بستر تاثیرات آن بر فضای پیکارهای هژمونیک بررسی کرد. بر این اساس سیاست رادیکال چپ در تقابل با اولویتِ 
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یز معطوف به نتیجه و توام با گیرد. با این حال، کنشگری رویکرد بدیل چپ نگراییِ صرف و پراگماتیسم خام سیاسی قرار مینتیجه

 سازد. دورتر های پیروزی را متفاوت وهایی ویرانگر که افقهایی به دور از تناقضاست، اما با شیوه« اراده به پیروزی»

 ی سرگشادهبندی تناقضات حاکم بر نامهجمع .۳

ها را بر شمردیم و های متناقض آنو برخی داللت هویت سیاسی محسن مخملباف در دو بخش پیشین، تحریفات متن نامه در ارتباط با

های نمادین یکسویه میان اشاره کردیم و از آنجا همکاری -و رایج-مند سپس به مشی سیاسی همبسته با این قبیل تحریفات نظام

دیم نشان دهیم نه متن های ناهمگون چپ ایرانی در شرایط حاضر را از منظری انتقادی مورد بررسی قرار دادیم. در مجموع کوشیطیف

ی چپ ایران نامه، متنی مترقی و قابل دفاع است و نه نفس همکاری با نیروهای قدرتمداری که در مسیر تحمیل هژمونی خود بر گستره

و  از یکدیگر چه که باید در اینجا مورد تاکید قرار گیرد جدا نبودن این دو سویههستند، اقدامی مترقی و هوشمندانه است. اما آن

های آنان در فضای وارهمدار یا اندامآنهاست: چرا که فرم و محتوای عمل مشترکی که توسط جریانات قدرت تاثیرگذاری متقابل

راستا نباشد. به عبارت ی پیکارهای سیاسی همتواند با رویکردهای سیاسی و جایگاه آن جریانات در حیطهشود، نمیعمومی هدایت می

شود های وابسته به آنها( منجر به همنوایی با تناقضات جایگاه سیاسی آنان میاری با چنین جریاناتی )و یا چهرهدیگر تن دادن به همک

دهد. به این ترتیب نفس این همکاری در مسیری متفاوت از که این امر مضمون و کارکرد آن عمل خاص را نیز تحت تاثیر قرار می

 داد.که در نگاه نخست آن را موجه جلوه می گیردای قرار میعملگرایانه یهاانگیزه

کنندگان آن های مورد نظر تنظیمایم که تنها با کارکردمواجههایی نشانهی سرگشاده با بر همین مبنا، در فرم و محتوای این نامه

توان مواردی از این زمینه میکنند. در این های هدفمند آن همراهی همخوانی دارند، و امضاکنندگان عملگرای نامه ناگزیرند با سویه

 دست را بر شمرد:

زند، های تاریخی بر جایگاه کاذب مخملباف به عنوان یک فیلمساز مترقی مهر تأیید میای که با تحریف واقعیتانتشار نامه -

ین تحریف شود که در عهایی متحمل میتواند به یاریِ تنهایی ملتی بیاید که بیشترین ضربه را از جانب سیاستهرگز نمی

زند. به بیان دیگر همراهی با فلسطین خواهی دم می طلبی و آزادیهای تاریخی همواره از صلحمند و ریاکارانه واقعیتنظام

 تواند جدا از پایبندی به حقیقت و عدالت باشد.نمی

 -تلویحا–قوق فلسطینیان المقدس را از منظر دفاع از حفیلم بیت یاین نامه در عین این که حضور مخلمباف در جشنواره -

( «شدگانراندهحاشیه به صدای») خواهآزادی روشنفکر و مترقی فیلمساز یک مثابه به تصویری وی از دهد،می قرار نقد مورد

کند تا باورهای ناروا و یگاهی عطا میجا او به ایرسانه فضای در مخملباف کردن برجسته با تصویرسازی، این. کندمی ترسیم

تری تکرار کند ]لینک به باورهای فلسطین را با اعتماد به نفس بیشتر و رو به مخاطبان وسیع یآمیزش در باب مسالهتحریف

ی این نامه از شخصیت سیاسی دستانهمخملباف درباره اسرائیل[. بیراه نیست اگر بگوییم خویشاوندی نزدیک توصیف گشاده

فیلم اسرائیلی نثار وی شده است، به طور سمبولیک همین تناقض  ییی جشنوارهی اعطامخملباف با القابی که در عنوان جایزه

 کند.را بازنمایی می

در این نامه، در راستای ترویج آن گفتمان « آمیزمسالمت»بند و تکرار ترجیع BDSآمیز بودن کمپین تاکید بر غیرخشونت -

کند و کانالیزه می« قابل قبول»فلسطینیان را در مسیرهایی ی های مقاومت و مبارزهای قرار دارد که پیشاپیش شیوهسیاسی

نیز کمابیش « جنبش سبز»شناسد. در طی قرار داده و به رسمیت نمی« طلبیخشونت» یتلویحا سایر اشکال مبارزه را در زمره

طلبان، غاتی اصالحصدا با دستگاه تبلیو هم« پرهیزیخشونت»ی های چپ، متأثر از درک مسلط جهانی از مقولههمین طیف

 مبلغان پرشور چنین رویکردی بودند.

های گفتمان سیاسی یاد شده را مشاهده کرد: القاب توصیفی استفاده شده برای توان انگارهحتی در شکل انتشار نامه نیز می -

سو با دهد که از یکیی سیاسی داللت دارد و بار سیاسی خنثایی را بازتاب ممبارزه رتقدم فعالیت مدنی ب هکنندگان بامضاء
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ی از فعالین چپ «خطربی»ی تلطیف شده و گرایان از مضمون کنشگری همخوان بوده و از سوی دیگر چهرهدرک رایج راست

سازی مخاطبان و در راستای مرعوب-های آکادمیک از سایر اسامی کند. ضمن این که جداسازی ممتاز اسامی چهرهعرضه می

چپ  یطلبانههای برابریواجد نوعی هیرارشی و نابرابری است که هیچ نسبتی با سنت -یاسی نامهسازی آنان به وزن سمجاب

 ندارد.

های سیاسی در ی همکاریتوان پرسش بنیادین دیگری را در ارتباط با حیطهچه تا کنون بیان شد، میی آناینک با توجه به همه

های همکاری در این گرا حتی به قیمت پذیرش تناقضات و نارساییی چپ مطرح کرد: چگونه است که این دست فعالین چپنحله

با تاکید بر ضرورت -کنند، ولی این رویکرد پراگماتیستی طلبِ چپ همراهی میرو و اصالحی جمعی با نیروهای میانهنامه

های چپی که علنا خود را مارکسیست و شود که آنها با فعالین و جمعسبب نمی -چنینیگیری های مترقی در مواردی اینموضع

فوبیای جنگ کنند کار مشترکی کنند؟ گویا این بخش از نیروهای چپ، همچنان متأثر از هیبت کمونیستکمونیست معرفی می

ها ی نامربوط بودن کمونیستها را با انگارهی جزامی بودن کمونیستی باورهای نئولیبرالی، صرفاً انگارهسرد و نیز تهاجم گسترده

هایی از چپ که آشکارا از سیاست گرا، با طیفاند، طوری که به رغم تساهل سیاسی در همکاری با نیروهای راستجایگزین کرده

موجود و  ناپذیر در نظمزنند مرزبندی محکمی دارند. و این در حالی است که باور به وجود تضادهای آشتیکمونیستی دم می

های همسو و اتحاد عمل آنها را را رقم بزند. از قضا بندی طیفضرورت شکل آنتاگونیستی مبارزه، باید مبنای اصلی صف

گری در این زمینه الجرم در یک کند و هر گونه دخالتناپذیر، سیاست را دوشقه میهمان جایی است که تضاد آشتی« سطینلف»

 گردد.ای منجر به پشت کردن به حقیقت و عدالت میجویانهی که هر نوع رویکرد مماشاتاگیرد؛ به گونهسمت آن قرار می

 «بی.دی.اس.»چپ و کارزار  .۱

تیم و کوشیدیم نشان دهیم ها و مشکالت مضمونی و کارکردی آن پرداخی سرگشاده به مخملباف، تا اینجا به برخی نارساییدر نقد نامه

ای تناقضات درونی و عملی، نه تنها از منظری مترقی ضرورت پایبندی به حقیقت و عدالت در پارهمربوطه، به دلیل  گیریکه موضع

نسبت به اهمیت جنبش  ی خودمخاطبان بالقوهی سازد، بلکه حتی در جلب نظر همدالنهی فلسطین را برجسته نمیرابطه با مساله

ای به این نامه، ضمن ماند. از سوی دیگر، مخملباف در واکنش رسانهیمنیز ناکام  -ظاهرا موضوع محوری این نامه است که-بایکوت 

ارائه نماید. و « بایکوت»، کوشید تا تصویری سطحی و دگماتیک از کارزار «ی فیلم اورشلیمجشنواره»دفاع از اقدام خود برای حضور در 

اقبال عمومی نسبت به   ،های جریان اصلیلیغات رسانههمصدا با تب– سازی جایگاه کاذب مخملبافی مورد بحث، با برجستهالبته نامه

بر دولت اشغالگر و  -از طرق مختلف-ی اینها سبب شد تا اهمیت اعمال فشار آمیز مخملباف را تقویت کرد. همهاین توجیهات تحریف

کنار ستمدیدگان فلسطینی  ، حتی از جانب آنها که خود را در«بی.دی.اس»نژادپرست اسرائیل به حاشیه رفته و حمایت از کارزار 

ای طرح شده در رابطه با کارزار بینند، نیز جدی گرفته نشود. طوری که حتی برخی فعالین چپگرا نیز، با ارجاع به انتقادات کلیشهمی

 ی فیلم اسرائیلی حمایت کردند.، تلویحا از حضور مخملباف در جشنواره«بی.دی.اس.»

اشاره کنیم و با تاکید بر اهمیت « بی.دی.اس.»کارزار  یهانارساییو  قوت نقاطکنیم به الش میی این متن تاز این رو، ما در ادامه

ی کسانی که خواهان پایان یافتن رنج کارکردهای استراتژیک این ابتکار فلسطینیان، ضرورت پیوستن به این جنبش جهانی را به همه

 مردم فلسطین هستند، یادآوری کنیم.

 ( علیه اسرائیلBDS« )گذاری و تحریمبایکوت، عدم سرمایه»ای کارزار جنبش جهانی بر .۱.۱
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از جوامع مدنی و مردم آگاه در سراسر جهان خواست تا زمانی که ی مدنی فلسطینی اکثریت قاطعی از جامعه  ۲۰۰۵در نهم جوالی 

گذاری و بایکوت، عدم سرمایه»ای شامل ار گستردهبه رسمیت شناخته نشده، کارزالمللی در انطباق کامل با قوانین بینحقوق فلسطینیان 

 اندازی نمایند.علیه اسرائیل راه« تحریم

های وسیع محور بنا نهاده شده است و بخش-بر مبنای رویکردی حقوق« گذاری و تحریمبایکوت، عدم همکاری و سرمایه» کارزارِ

یا که  ،)سال نکبت( و رویدادهای پیامد آن ۱۹۴۸ز پاکسازی نژادیِ سازد: پناهندگان برآمده ای مردم فلسطین را برجسته میگانهسه

تحت اشغال مناطق برند؛ ساکنین یا به عنوان تبعیدی در سایر کشورها به سر میو کنند های پناهندگی خاورمیانه زندگی میدر کمپ

. ساکن هستند ۱۹۴۸ مرزهای یی که درون هادر نوار غزه؛ و نیز فلسطینیمحاصره تحت مناطق ی باختری و ساکنین نظامی در کرانه

المللی در های بینمختلف بایکوت علیه دولت اسرائیل است، تا زمانی که به تعهدات خود تحت مصوبهع اخواستار اعمال انواین فراخوان 

 های زیر تن دهد:حوزه

 و از میان برداشتن دیوار حایل؛ ۱۹۶۷وئن های عربیِ اشغال شده در ژی سرزمینسازی همه. پایان دادن به اشغال و مستعمره۱

 تا برابری کامل؛ ،شهروندان عربِ فلسطینی ساکن اسرائیل ین. به رسمیت شناختن حقوق بنیاد۲

سازمان  ۱۹۴ یکه در مصوبه شان، همچنانها و امالک. پذیرش، حفاظت و ارتقای حقوق پناهندگان فلسطینی برای بازگشت به خانه۳

 است.ملل متحد درج شده 

یا یک   (one-statesolution)انداز سیاسی نیست و برای مثال میان راهکاری مبتنی بر دولت واحد یک چشمدر ذات خود این فراخوان 

کند که محور تعریف می-شود. این حرکت خود را به مثابه کارزاری حقوقتمایزی قایل نمی (two-state solution)« دولت-راهکار دو»

ی صهیونیستی علیه فلسطینیان اعمال شده است، اما تحلیلی سیاسی در هایی است که در متن پروژهدن به تبعیضهدف آن پایان دا

دهد که تا حدی مبتنی بر کند. در عوض، این حرکت ابزاری برای اعمال فشار بر دولت اسرائیل ارائه میآن عرضه نمی معنای وسیع

برای این پیامدهای سیاسی منفی و مثبتی چنین رویکردی ی آپارتاید است. جنوبی در دورهی کارزار بایکوت علیه دولت آفریقای تجربه

در کنار موج و مضمون راهبردی آن، « .اس.دی.بی». جنبش پردازیماین پیامدها  می تحلیل در ادامه به دارد، کهحرکت به همراه 

های یهودی رهایی های نژادپراستانه علیه اقلیتین حرکت با بایکوتی انظیر اتهامات یهودستیزی و یا مقایسه ،انتقادات قابل انتظاری

گرای غربی نظیر نوام پردازان چپاز سوی برخی نظریه با انتقادهایی ،صهیونیستی و امپریالیستی منظر یافته در اروپای قرن گذشته، از

چپ رادیکال ضروری است. با این وجود ما از  دیدگاهاز آنها  ینقادانهاشتاین نیز مواجه شده است، که بررسی چامسکی و نورمن فینکل

 که به این موارد نیز خواهیم پرداخت. نکات مثبت زیادی قایلیم« .اس.دی.بی»منظر یک رویکرد چپ برای مضمون 

 پردازان چپانتقادات نظریه یدرباره .۱.۱

اشتاین بر اشتاین. نقد فینکلچامسکی و نورمن فینکلهای چپ غربی عبارتند از نوام در میان حلقه« بی.دی.اس.»دو منتقد اصلی 

( است و بر این ادعا تکیه دارد که به رسمیت Zionist-Left«* )چپِ صهیونیست»انداز روشنی مبتنی بر چشم نحو به« بی.دی.اس.»

ما نقد شود. منجر می« اسرائیل پایان»به  ی تاریخی فلسطین عمالً شناختن حق بازگشت و حقوق برابر برای فلسطینیان به درون محدوده

در فلسطین  ارا به مثابه مفهومی صهیونیستی از یک دولت یهودی و نژادگر «.اس.دی.بی»علیه  اشتاینمطرح شده از سوی فینکل

 وی چیزی نظیر واکاوی مضمون نقد ،شود. بر این اساسنقد از منظر چپ محسوب نمیچنین دیدگاهی،  ؛ به باور ماکنیمارزیابی می

 بینیم.های مشابه از سوی لیبرمن و نتانیاهو است که ما مناسبتی برای آن در این گفتار نمیواکاوی دیدگاه

که به ویژه در گفتارهای اسرائیلی و غربی بسیار رایج است، از دید ما نوعی ترکیب متناقض است، « چپِ صهیونیست»]* اصطالح 

ای از بینش چپ نبوده و نخواهد بود؛ ست و بنابراین هرگز واجد هیچ سویهچون صهیونیسم در بنیاد خود مفهومی استعماری ا

هستند تا ضمن حفظ برتری « راهکار دو دولت»هایی در درون جنبش صهیونیستی و دستگاه سیاسی اسرائیلی/غربی خواهان یک جریان
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دهیم برای توصیف چنین ما ترجیح می گری متهم نشوند.اسرائیل، به حمایت از اشغال ۱۹۴۸یهودی موجود در صورتبندی دولت 

 را به کار ببریم[.« صهیونیسم لیبرال»ها و جریاناتی ترکیب نگرش

شود، به همین دلیل ارجاع به آن و مطرح می« دولت واحد» یکانداز از سوی دیگر، نقد چامسکی، از موضعی ضد صهیونیستی و چشم

نه به « بی.دی.اس.»پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که چامسکی، به درستی، به ی آن برای ما اهمیت بیشتری دارد. بررسیِ نقادانه

هایش، و در پیوند با ید و زیانوانگرد که باید آن را با در نظر گرفتن فمی عنوان یک مفهوم سیاسی، بلکه به عنوان یک استراتژی

کند که از کارزارِ بایکوت، این نگرانی را مطرح می اییکآمری اهدافش تحلیل کرد. او با ابراز تردید نسبت به دریافت درستِ مخاطبان

بیشتر تأثیر منفی داشته باشد و به  -کندمی چه که چامسکی ضعف درونی این کارزار تلقی به میانجی آن-ممکن است این حرکت 

توانند مدعی شوند که ب آمریکایی میطلکاران جنگها از اسرائیل بیانجامد؛ به این معنا که: محافظههای آمریکاییافزایش حمایت

که سایر نیروهای امپریالیستی نیز به همان بدی  گیرد، در حالیریاکارانه است، چرا که فقط اسرائیل را نشانه می اقدامی «بی.دی.اس.»

که در حال حاضر  گیردهستند. هر چند که این مدعا از نظر سیاسی درست است، اما از نظر استراتژیکی، این نکته را نادیده می

 به مثابه کارزاری با خاستگاه فلسطینی موجودیت دارد و باید پی گرفته شود.« بی.دی.اس.»

به ، فلسطین یها و مسئلهبرای فلسطینی« بی.دی.اس.»های که زیان کند مبنی بر اینچامسکی همچنین نقد مشابهی را مطرح می

 کند:بیش از فواید آن است؛ او در این زمینه مثالی فرضی طرح می ،آفریندمی در گفتمان غربی« بی.دی.اس.»ی مشکالتی که واسطه

ها حمله کند و هایش به بانکگرفت که به عنوان بخشی از فعالیت( تصمیم میBlack Panther Party« )حزب پلنگان سیاه»اگر 

شدگان همچنین به این معنی است ندی نسبت به سرکوبمدغدغه» از دید او کرد، چرا کهها حمایت نمیها را بشکند، وی از آنپنجره

از نظر ما چنین دیدگاهی، حتی اگر به صورت نظری قابل «. ها آسیب خواهد زد اجتناب کنیکنی به آنکه از انجام کاری که فکر می

منطق و  رد. در عین حالگیشدگان را نادیده میدهی سرکوبگی و خودسازمانبرانگیز است؛ چرا که سوژهفهم باشد، بسیار مشکل

 تواند سلب مشروعیت کند.کند، از هر گونه شورش یا قیام رادیکالی هم میدر اینجا استفاده می استداللی که چامسکی

اشتاین(، و از خواستی واقعی برای گفتمان آکادمیک آمریکا درست است )بر خالف فینکل های چامسکی در سطحبا این که استدالل

تنها در سطح گفتمانی در کشورهای غربی یا حتی فقط در آمریکا  اًها را تقریبخیزد، ما این استداللمیی فسطینیان برحمایت از مسئله

چامسکی با تاکید صرف بر پیامدهای  که، و آن اینانگیزاندها حاوی یک رویکرد مناقشهضمن اینکه این گونه استداللدانیم. معتبر می

اند فراخوان داده« بی.دی.اس.»هایی که برای پیوستن به مریکا، تالشی برای دیدن ماجرا از منظر فلسطینیماجرا در فضای گفتمانی آ

نمی کند و به این ترتیب به شرایط انضمامی ای که این استراتژی را در دستور کار مبارزان فلسطینی قرار داده و نیز به ملزومات 

با عمده کردن تاثیر این کمپین در آمریکا/غرب در مقابل تاثیر این  در همین راستا او، گی فلسطینیان توجه چندانی نداردگسترش سوژه

 های دیگر آن که این استداللنکته .کندمرکزپندار و الجرم باالدستانه اتخاذ میها عمال موضعی غربکمپین در فلسطین و بر فلسطینی

انداز بسیار ها، چشماند، اما ما معتقدیم که این گونه استداللبی مهمبرای مواجهه با پروپاگانداهای صهیونیستی در کشورهای غر

 کنند.کنند، عرضه مین فعالیت میکه در همبستگی با اهداف فلسطینیا محدودی را برای کنشگران سیاسی خاورمیانه،

-ن با جنبش ضدنژادپرستی )آنتیی آدارد، مقایسه« بی.دی.اس.»دار او  از مفهوم استدالل دیگر چامسکی که ریشه در فرض مشکل

گوید که کارزار دهیم. چامسکی میآپارتاید( در آفریقای جنوبی است، موضوعی که ما در ادامه در همین متن مورد واکاوی قرار می

به مردم  ها و فعاالنای که در آن گروهسازی برای آن ممکن شد، دورهسال زمینه ۲۰بایکوت علیه آپارتایدِ آفریقای جنوبی، پس از 

داند، و هنگام میرا نابه« بی.دی.اس.»دنیا در مورد این موضوع آگاهی و آموزش داده بودند. او درخواست برای پیوستن به کارزار 

ی حسن نیت او دهندهی پیوستن به کارزار بایکوت علیه اسرائیل نیست. بار دیگر، این استدالل نشاننگران است که دنیا هنوز آماده

است؛ با این حال در این مورد نیز ما درکی متفاوت با چامسکی داریم؛ چرا که ما نفس اقدام « بی.دی.اس.»موفقیت کارزار نسبت به 

کوشد مفهوم سلب مشروعیت و کنیم؛ اقدامی که میسازی تلقی میآماده فرایندسال گذشته را به عنوان  ۸در طی « بی.دی.اس.»جنبش 
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وجود ندارد، بلکه چنین « یک موقعیت ویژه»گفتمان جهانی جا بیندازد. برای یک جنبش بایکوت  سازی دولت اسرائیل را درمنزوی

 که به عقب برگردد. رود، نه اینشود و قاعدتا به جلو میجنبشی با یک فرایند طوالنی مواجه است که ساخته می

سکی بیشتر استراتژیک است و نه سیاسی. خود چامسکی، دانیم که نقدهای چامبا توجه به نکات فوق، تاکید بر این نکته را ضروری می

منتشر گردد، در راستای بایکوت کردن همکاری آمریکا با دولت اسرائیل « بی.دی.اس.»که فراخوان عمومی پیوستن به حتی پیش از آن

کدان نامدار انگلیسی[ برای بایکوت ]فیزی در ترغیب استیون هاوکینگ اً ها اقداماتی انجام داده است. وی همچنین اخیردر بعضی از زمینه

المقدس برگزار شد، نقش داشت. بایکوتی که خود یکی از گر اسرائیل در بیتای که توسط رئیس جمهور دولت اشغالکنفرانس علمی

میت چه گفته شد، نقدهای چامسکی از نظر ما دارای اهشود. بنا به آنبزرگترین دستاوردهای کمپین بایکوت آکادمیک محسوب می

به « بی.دی.اس.»، تأکید دارند: ضرورت درک «بی.دی.اس.»های مربوط به ی مهمی از بحثبسیاری هستند، چرا که این نقدها بر سویه

 عنوان یک استراتژی، نه یک هدف سیاسی. 

 هاها و چالشضعف .۳.۱

ا را برای گسترش گفتمان مربوط به این مفهوم از منظر چپ رادیکال وجود دارد، و ما این نقده« بی.دی.اس.»دالیل زیادی برای نقد 

خواهیم که چنین بکنند، ها هم میکنیم، و از بقیه ی گروهحمایت می« بی.دی.اس.»دانیم. همچنین چون ما از فراخوان بسیار مهم می

 را بیان کنیم:« بی.دی.اس.»دانیم که ابتدا نقدهای خود به بسیار ضروری می

مبتنی بر یک گفتمان لیبرالی است )یا آن طور « بی.دی.اس.»که نباید آن را فراموش کرد این است که مفهوم ای اولین و مهمترین نکته

کند که در زمین بازی پارلمانی بازی کند. یک فراخوان برای این هدف را دنبال می و، «(مبتنی بر حقوق بشر»که در فراخوان آمده، 

هیچ قید و شرطی آن را  ی دولتی و حکومتی است، که یک گفتمان چپ رادیکال، باید بیاخلهها، ناگزیر فراخوانی برای مدتحریم اعمالِ

تعهدات خود تحت قوانین »، مبنی بر تن دادن دولت اسرائیل به «بی.دی.اس.»ی ی هدف اعالم شدهرد کند. همین حرف درباره

گذاری، یک ابزار نئولیبرالی است. اقتصادی یا عدم سرمایهنیز صادق است. عالوه بر این، هر فراخوانی برای بایکوت « المللیبین

تند، از نظر سیاسی سگذاری در اسرائیل هسازی آنان به عدم سرمایههای بزرگ برای متقاعدکارزارهایی که به دنبال گفتگو با شرکت

 حریم اسرائیل.ها و مجالس برای تاند که کارزارهایی برای دعوت از دولتبه همان اندازه نارسا و مخدوش

با کارزار بایکوت علیه دولت آپارتاید « بی.دی.اس.»ی ایست که گاهی بین ایده ی تقریبن کورکورانهی انتقادی دیگر، مقایسهیک نکته

 های واضحی میان آن دو وجود دارد، و نیز نکات مثبت بسیاری در مورد کارزار بایکوتتردید شباهتشود. بیانجام می آفریقای جنوبی

های این دو کارزار یکسان نیستند. ضمن این که نقد جدیِ موجهی توان برشمرد. با این وجود از نظر ما واقعیتعلیه آفریقای جنوبی می

« بی.دی.اس.»علیه کارزار بایکوت آفریقای جنوبی وجود دارد که در این مبحث مجال پرداختن به آن نیست؛ اما تا جایی که به گفتمان 

بر اهمیت و درستی این امر تاکید دارد که این دو موقعیت و دو استراتژی نباید به طور نامشروط مورد مقایسه قرار  هم مربوط است،

 گیرند.

، این رودبه شمار میدر غرب و اروپا خطری محسوس  اًهشدار دهیم، که خصوص« بی.دی.اس.»ی دیگری که مایلیم در مورد نکته

معرف یک استراتژی است و به خودی خود هدف « بی.دی.اس.»کنند که جنبش را فراموش میاست که فعالین سیاسی این امر مهم 

های ها و اقداماند؛ به این دلیل که در این کشورها کنشها در غرب با آن مواجهنیست. این خطر عامی است که بسیاری از استراتژی

شود. بنابراین اهمیت زیادی دارد که محدود می ایارهای لیبرالیبه چنین کارز اًدهد و کار سیاسی معمولرادیکالِ چندانی رخ نمی

همواره به یاد داشته باشیم که منزوی کردن رژیم صهیونیستی موجود در فلسطین تاریخی، صرفا وسیله ایست برای رسیدن به هدف، و 

 نه یک هدف سیاسی نهایی.
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 یگی مبارزاتهاستراتژی برای احیای سوژ یک«: بی.دی.اس.». ۱.۱

 «بی.دی.اس.» یتوضیح این امر بپردازیم که چرا ایده تا بهدانیم میالزم  ،«بی.دی.اس.»پس از مرور انتقادات مختلف به مضمون اینک، 

ی مدنی این ابتکار از سوی جامعهبر این مهم که  ی اول، بایدبه عنوان نکته. استمهم و سودمند  ،یک استراتژی سیاسی از نظر ما

به طور خود به خود از این حرکت حمایت  فلسطینیان یهمهکه لزوما  روشن است. ، توجه نشان دادرفته استفلسطینی شکل گ

های فلسطینی به راه افتاده است و تاکنون ها و جنبشاز گروه قابل توجهیباید در نظر داشت که این کارزار از سوی شمار اما ، کنندنمی

و پیوند با مقاومت از در همراهی  ،را« بی.دی.اس.»که ما جنبش  آن دومنی مواجه نشده است. ی مدنی فلسطیبا انتقادی از سوی جامعه

های اسرائیلی ساکن به مثابه پتانسیل بزرگی برای اعمال فشار به دولت اسرائیل و صهیونیست ،های اشغالیدر سرزمین فلسطینیان پایین

ین اعمال فشار ا) دست بردارند ،شودکه از اشغال فلسطین ناشی می ،نژادی خوداز امتیازات از این طریق تا  ،دانیممناطق اشغالی می

رژیم صهیونیستی  هایسیاستبا  فعاالنهدانند، اما شود که به رغم اینکه خود را صهیونیست نمیهایی میهمچنین شامل غیر صهیونیست

 .(کنندمخالفت نمی

پروپاگاندای  کارِ  و عیت است که این کارزار در زمین بازیِ خودش با سازاین واق «بی.دی.اس.» در رابطه بادیگر  ی مهمسویه

شود یا نه، در ساحت تغییر  پنداشته« موفق»که آیا  در بنیان خودش، فارغ از این «بی.دی.اس.»کند. کارزرار صهیونیستی مقابله می

ت زیادی داشته است. این تغییر گفتمان تاکنون به اشغال و سرکوب صهیونیستی پیشرف فلسطین و یمساله گفتار جهانی در رابطه با

در ی خودش ها مقاومت فلسطین مجبور بوده است که به شیوهدر طی سال طور آشکاری دولت اسرائیل را تحت فشار قرار داده است.

بود که مقاومت  ایمیالدی دوره  ۸۰و ۷۰ی های دههکند: سال اشغال صهیونیستی مبارزه در مورد جهانی گفتمانتغییر  جهت

ی فلسطین را در معرض مساله (PLFP« )فلسطین یی خلق برای آزادجبهه»و  (PLO« )بخش فلسطینسازمان آزادی»ی مسلحانه

و  اشغال سازیِ فلسطینیان ناچار بودند علیه عادی ،ویکمی قرن بیستو نخستین دهه ۹۰ی داد؛ در دههتوجه جهانیان قرار میو  آگاهی

، موجودکه با حمایت از وضعیت جعلی « ی اسلونامهپیمان» هایی نظیرتالش مبارزه کنند،« راهکار دو دولت»معطوف به  هایتالش

و  جعلیزدایی از این وضعیت مشروعیت تالشی نو و موثر در راستای «بی.دی.اس.»کردند. از نظر ما فلسطین را فلج می مقاومت گفتمان

این کارزار راهکار سیاسی  -که یادآور شدیم همچنان-اگر چه  است.مسایل فلسطین  یدر حوزه دعوتی به یک جابجایی گفتمانی

یا در جهت  را در تضاد «بی.دی.اس.»ماند. عالوه بر این، ما می باقی« محور-حقوق»در یک چارچوب صرفا کند و مشخصی عرضه نمی

مشروع  استراتژیبینیم، چرا که این حرکت خود را به عنوان یگانه یی مسلحانه یا سایر اشکال مقاومت نمزدایی از مبارزهمشروعیت

 کند.برای رهایی فلسطین قلمداد نمی

مراتبی ساختار غیرسلسهکه برای ما مهمترین دلیل حمایت از آن است،  ،«بی.دی.اس.»ی ابتکار ی بسیار مهم دیگر دربارهیک نکته

(non-hierarachical ) به فلسطینیان و  «بی.دی.اس.»است.  گرینخودسازماو  سازیتوانمنددر جهت  اراین کارز ماهیتآن و نیز

های کند. از گروهیابی در جهت مبارزات فلسطین عرضه میخودسازمان های متعدد و متفاوتی را برایراهآنان کنشگران حامی 

ی های اسرائیلی کرانهمستقیم را در شهرک عملیاته هایی کهای آمریکا تا فلسطینیفلسطین در دانشگاه اردانشجویی فلسطینی و هواد

اند. یافته یافتهپذیر برای طیف وسیعی از امکانات در جهت کار سیاسی سازمانرا پالتفرمی انعطاف «بی.دی.اس.»برند، میباختری پیش 

حفظ نگاه انتقادی به  اهی با آن، از مسیرو همر «بی.دی.اس.»گیری کاری حقیقی چپ برای بهاما همانند هر استراتژی دیگر، تنها شیوه

ی مهمی برای بسیج سیاسی در شیوه «بی.دی.اس.»گذرد. با این حال، به ویژه در کشورهای غربی، ها و مشکالت آن مینارسایی

 ی فلسطین است.همسویی با مساله

 ی فلسطینما و مساله :کالم آخر .۵
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ها بوده مند موجودیت آنی حقوق مردم این کشور، که بسی فراتر از آن، یعنی انکار نظامی فلسطین از همان ابتدا نه انکار دایممساله

ی فلسطین تا کنون، چیزی نظیر این ی سیاست رژیم نژادپرست اسرائیل و حامیان امپریالیستی آن، از آغاز پیدایی مسالهاست. چکیده

از همین روست که غصب «. های بیشتری به مهاجرین استعمارگر برسدمیناند و باید نابود شوند تا زمردم فلسطین، زیادی»بوده است: 

که امروز غزه داغ ننگی است بر  چنانوقفه تداوم یافته است. آنسازی به طور بیها و روند مستعمرهفلسطینی و تصرف سرزمین

گاه در جهنمِ بر پا شده از مردم غزه گاه و بیهای دروغین. های ژنو و بر سیمای دموکراسیحقوق بشر، بر پیشانی کنوانسیون یهچهر

برند. از های اسراییل به سر میهزار زندانی فلسطینی در زندان ۱۱شوند. حدود های اسراییلی خاکستر میهای فسفری و موشکبمب

شد(، محسوب می« تیکدموکرا»و پس از روی کار آمدن گروه حماس )در انتخاباتی که بر مبنای موازین لیبرالی موجود،  ۲۰۰۷سال 

ی زمینی و هوایی و دریایی درآورد و راه آذوقه و برق و دارو و رفت و ای به دست اسراییل افتاد تا نوار غزه را به محاصرهی تازهبهانه

بیش از یک  گاه( سکونتآمد را بر اهالی آن ببندد. حال آنکه نوار غزه با مساحتی در حدود سه برابر شهر پاریس )بدون احتساب حومه

اقتصادی دولتی، عرصه بر  یو محاصره ی دنیا است. در اثر این تحریمترین منطقهو نیم میلیون نفر است و به لحاظ جمعیتی متراکم

زنند تا در آن سوی دیوار این زندان، یعنی مصر، راهی برای مردم این بخش از فلسطین چنان تنگ شده است که در زیر زمین نقب می

کنند. سن متوسط ی کمتر از دو دالر زیر خط فقر زندگی میازهایشان بیابند. هفتاد درصد از جمعیت غزه با درآمد روزانهتامین نی

ی اسراییل محسوب هزار نفر از ساکنین کودک هستند و نخستین قربانیان هر نوع اقدام جنایتکارانه ۸۴۰سال است و  ۱۷ساکنان 

( را بر ساکنان غزه تحمیل ۲۰۱۲و جنگ  ۲۰۰۸روزه در سال  ۲۲سوز )جنگ ون دو جنگ خانمانشوند. با این حال اسراییل تا کنمی

های بشردوستانه از سراسر جهان به غزه شد و سرنشینان یکی از کرده است. در جنگ اخیر، اسراییل حتی مانع از رسیدن کمک

و « بشرحقوق»الح دموکراتیک جهان و مراکز صدور های اعزامی را به گلوله بست. با این همه، واکنش کشورهای به اصطکشتی

 به مناطق پیرامونی جهان، سکوت و حمایت ضمنی بوده است.« دموکراسی»

دهد، و همزمان، توجّه ی فلسطین سوق میی وضعیتی است که ما را به سمت انواع ابتکارات و دخالتگری ها در مسئلهاین چکیده

مقاومت مردم فلسطین و تضعیف رژیم نژادپرست اسرائیل نظر -کند که به تقویت مبارزهمیمضاعف ما را به سمت کارزارهایی جلب 

 دارند.

گفت: اما به راستی ما چه پیوندی با مقاومت فلسطینیان داریم؟ زمانی وینستون چرچیل این سیاستمدار محبوب لیبرالیسم جهانی می

ها، ها و دههی این سالاما طی همه«. طین از یادشان خواهد رفتاین آوارگان عرب را بیست سال در چادرها نگه دارید، فلس»

اند. با فلسطینیان در دفاع از حقوق خویش و در دفاع از این حقوق به مبارزه و مقاومتی نامحدود، مستمر و در تمامی اشکال دست زده

ده است، اما کمتر ملتی در طول تاریخ بوده است که تا دیدگان این سرزمین بوالمللی مطلقاً به ضرر ستمی بیناینکه توازن قوا در عرصه

احقاق حقوق خویش از خود شکیبایی، پایداری و نوآوری نشان داده باشد و در ابعاد گوناگون سیاسی، نظامی، هنری، راه این حد در 

و « روش»، «حل راه»در پی هر های مبارزاتی ستمدیدگان را غنی ساخته باشد. این مردم فرهنگی، دیپلماتیک، تشکیالتی و ... سنت

اند تا بتوانند در برابر ای روی آوردهها، به ابتکار تازهریزیها و خونها و سرکوبی که به نتیجه نرسیده، و در پی شکست«ابزار»

 های متحد امپریالیستی و ارتجاعی ایستادگی کنند.قدرت

که همبستگی با آرمان و  حظات اخالقی و بشردوستانه نیست، همچناندر این بین، دفاع ما از مردم فلسطین صرفاً برآمده از مال

ی ی عطفی بحرانی در پهنهی تاریخی این مسأله نیست. چرا که فلسطین به مثابه نقطهمبارزات فلسطینیان تنها در پیوند با سابقه

کشد و از سوی دیگر ما را با طیفی از یبه چالش مرا های انسانی و سیاست رادیکال سو تعهد ما به آرمانسیاست معاصر، از یک

ملت، حق شهروندی، دموکراسی، حقوق -کند )نظیر حق تعیین سرنوشت، دولتی سیاست مواجه میها و مسائل گشوده در حوزهپرسش

اند. عالوه بر وردهکه همگی در موضوع فلسطین به هم گره خ بشر، پناهندگی، آوارگی، نژادپرستی، ستم ملّی، اسالمیسم، ناسیونالیسم و ..(

 یهای جهانی با آن، نه تنها سرنوشت تمام منطقهبندی همبستگیمقاومت در این کشور و چگونگی مفصل-این، ضرباهنگ مبارزه

کند. با این اوصاف واضح بلکه سرنوشت پیوندهای فراملی مبارزات رادیکال را نیز تعیین می الشعاع قرار می دهد،خاورمیانه را تحت



 11 از 11 صفحه

فلسطین، و نه اتهامات رایج یهودستیزی از  یهایی نظیر جمهوری اسالمی به مسألهی دولتکارانهه نه رویکرد ریاکارانه و فریباست ک

کند. ی فلسطین ایجاد نمیسوی پروپاگاندای قدرتمند حامیان اسرائیل، هیچکدام تردید و تغییری در مواضع اصولی ما در باب مساله

گیری از جانبه و در تمامی اشکال و با بهرهاند که در مقابل یک نظام سلطه، مقاومتی همهی ما آموختهبه همه مردم فلسطین طی سالیان

 ها ضروری است. ی شیوههمه

ی داخلی و خواه در سطح جهانی( توانیم به این امر قناعت کنیم که )خواه در عرصهی آن است که چرا نمیدهندهها توضیحی اینهمه

 یافته علیه فلسطینیان باشیم.های سازمانگرای بسط جنایتکمالناظران 
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 «آلترناتیو»

 «برلینــ دیرکت اکشن »

 «برلین ــ های خیابانیریشه»
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