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 روشنفکران ایرانی و مسئلۀ فلسطین

 االطراف باشد ستیزي باید جامع خواهی و ظلم عدالت
 

وگو از كمال رضوي  گفت  
1392و فروردین  1391 ،  اسفند77شماره   انداز، مجله چشم: منبع  

  

ا يدارد  ين وجود دارد ضرورتين اسراييل و فلسطيکه ب يا شمندان به مناقشهيک مبنا، ورود روشنفکران و انديعنوان  به
و اگر  يکرد، به چه اعتبار يف روشنفکر تلقيشود از وظا يه؟ اگر ما نيشود  يم يتلق يف روشنفکريجزو وظا يعنير؟ يخ
  ؟يليشود به چه دل ينم

وجود دارد؟ با  يل و ضرورتيدل ياسيورود روشنفکران به مناقشات س يا اساسا برايم که آين سؤال شروع کنيد از ايبگذار
آنجا که جدال با قدرت در اشکال مختلف شود و از  يوارد حوزه نقد قدرت م ينکه روشنفکر حوزه عموميتوجه  به ا

اما . شود يده مياست کشيروشنفکر، خواه ناخواه به عرصه س ياست، پا ياسيک جدال سيحضور و ظهورش در جامعه 
. جهان امروز است ياسيل سين مسايتر دهيچياز پ يکين که يل ـ فلسطييمناقشه اسرا يعنيم به پرسش مشخص شما، يبرگرد

ران يا ياست داخليفهم س يو هم برا ين نسبت روابط قدرت در نظام جهانييث تعين مناقشه هم از حيفهم ابعاد مختلف ا
شود که  نسبت به آن، اتخاذ موضع  ير ميعتا ناگزيجامعه طب يپس روشنفکر فعال در عرصه عموم. است يديار کليبس
  . کند ياسيس

مشغول  د دليگذرد، هم با يو حوش او در جامعه ماست که حول  ين است که روشنفکر در تعامل با مسائليتصورم ا
گذرد را به  يرامونش ميد آنچه در جهان پيبان است، هم بايباشد که جامعه با آنها دست به گر يا يو فکر يمسائل نظر

 ينيان سنت ديم ةمثالً در جامعه ما سراغ گرفتن از رابط. شود در آن مشارکت داشته باشد يکه م ييرصد کند و تا جا يکين
 ينيم، در دستور کار روشنفکران ما قرار دارد؛ حال روشنفکران ديروي ش با آن روبهيسال پ ۱۸۰که از  يا تهيبا مدرن يرانيو ا

 ةر و  فلسفيان عرفان، کالم، تفسين سنت توجه دارند و از ربط و نسبت ميا ينيد يها شتر به مؤلفهيب ينيشان ديو نواند
رند و يگ  يد سر بر آورده، سراغ ميجد يو روانشناس يشناس که از دل علم و فلسفه و جامعه يستيمدرن يها با آموزه ياسالم

سنت مشغول  يش انتقاديو پاال يکنند و به واکاو يم يساز که امکان دارد، مفهوم ييکرده و تا جا يپرداز هيدر آن باب، نظر
سنت ستبرِ پسِ پشت توجه  يها گر مؤلفهيدر د يعرفا روشنفکران موسوم به روشنفکران ي ينيردياما روشنفکران غ. هستند

و روشنفکرانه  يفکر يکوشند در آن حوزه کارها يها؛ و م گر مؤلفهيت و دين، به مفهوم هويران زميخ ايدارند؛ مثالً به تار
شنفکر در ، به هر حال رو»روشنفکر«د ييگو يم يکنم که شما وقت ين جهت عرض مين نکته را از ايا. خود را سامان بخشند

د و يجهان جد يمعرفت يق به  دستاوردهاياالطراف و عم جامع يدر سنت دارد و هم نگاه ييجامعه ما، هم پا يعموم يفضا
گر ياز د ييم و از سويکن يک ميتفک يياهللا خو تيو آ ياهللا بروجرد تيمثل آ ين نظر، ما آنها را از عالمان سنتياز ا

محقق تراز  يکيا مرحوم عصار، ير مرحوم فروزانفر و يکنند، نظ يم ير تخصصک حوزه کايکه در  يپژوهشگران و کسان
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در روزگار  ينانين دين غالمحسيو همچن يمحقق در حوزه فلسفه اسالم يگريبود و د ياول در حوزه ادب و عرفان اسالم
و  يجار يمشغول مسائل را دليحساب آورد، ز شود روشنفکر به ين افراد را نميا. است ياسالم ةکه متخصص فلسف يکنون
است چنان که آمد و نه محقق و  يپس روشنفکر، نه عالم سنت. دهند يخود را انجام م يستند و کار تخصصيدر جامعه ن يسار

  . پردازد يه ميلسوف و متکلم و عارف صرف است، بلکه به امور و مسائل ما نحن فيک فين صرف و نه يسيآکادم
ث که روشنفکر يم روشنفکر از آن حين را گفتم تا از آن درگذرم و بگويا. شود يجا خالصه نم نياما قصه فقط در هم

مثال اگر مقوله حجاب و حدود و ثغور آن در جامعه امروز ما . ت دارديهم عنا ي، به مسائل عمليبر مسائل نظر است، عالوه
آن اتخاذ موضع  ةد درباريروشنفکر با رد،يگ يدر موردش صورت م يفراوان يوگوها به دارد و گفت است که مبتال ياز مسائل
 ياسي، صبغه سيه نظريکه  عالوه بر سو يمسائل. پردازد، روشنفکر است يها م ن حوزهيکه به ا يزانيکند و به م ييگشا و گره

 يکاوها ز در زمره کند ويج  مترتب بر آنها  نياست و آثار و نتايانت و سيان نهاد  دير سراغ گرفتن  از رابطه ميهم دارند، نظ
 . ياست در روزگار کنونيفقه و س ين است نقد اخالقيروشنفکرانه است؛  همچن

د به آن يبا يرانيکه روشنفکران ا يکنم در سلسله مراتب امور يم، تصور ميرياگر همه آنچه گفتم را به سمع قبول بپذ
ن در يـ قصه موسوم به مناقشات اسراييل و فلسط اند به آن پرداخته يزان بسيار زياديبه م  يبپردازند ـ و تاکنون هم البته برخ

يابد که در خأل،   يدرم يشود، به زود يو نقد م يوارد عرصه قضاوت اجتماع يرانيکه روشنفکر ا يزمان. ر استيسال اخ ۶۰
ط از رواب يا رو روشنفکر وارد مجموعه نيبزند، از ا يدرباره امور داخل يـ اجتماع ياسيتواند دست به قضاوت س ينم

 يا امروز که از جامعه. بزند  ياسيد دست به اتخاذ موضع سيز بايآنها ن ةشود و دربار يهم م ياست جهانيگسترده در نظام س
نام  حساس به ييايک منطقه جغرافياز سرنوشت  يران، جزئيم که ايد در نظر داشته باشيم، بايزن يران حرف مينام ا به

ه و يهمسا يران بر کشورهايقدر که سرنوشت ا ب همانين ترتيبه ا. يات جهاندر کانون مناقش يانه است و کشوريخاورم
ل يان پرداختن به مسايتوان م ين نميبنابرا. اطراف هم به ما مربوط است ينده و سرنوشت کشورهاياثر دارد، آ يرامونيپ

ل جهان اطراف و مناسبات يمسا ن خوديزبيروشنفکران با چشم نقاد و ت. کرد يبند تيالملل اولو نيو حوزه روابط ب يداخل
مواضع  يد کنم که با  برخيخواهم تأک ين  سخن ميبا گفتن ا. کنند يران را رصد مير و تأثر آنها بر ايو نحوه تأث يجهان
که  يعنوان کس دا کرده مخالفم و اتفاقاً بهيار در جامعه رواج پيتازگي هم بس که متأسفانه به يپر آب و تاب يستيوناليناس شبه

 ياسيها و حل مناقشات س قدر که در گرو ائتالف ، همانيکنم حل هر مسئله مل يهم دارد تصور م يپررنگ يمل يها غدغهد
، مدام در ياست داخليگونه که در منطق س همان. ف روابط ما با جهان اطرافمان دارديبا  بازتعر يقياست، نسبت وث يداخل

ن يد با هميگر بايد يها ز با کشورها و ملتين يم، در روابط جهانيها هست يزنيو را ياسيس يها امکان ائتالف يحال بررس
ک يدر . ت استين، داراي اهميل ـ فلسطيين منظر توجه به مسئله اسراياز ا. ميروابطمان بزن يمنطق دست به انتخاب و بازساز

 .ستيما جدا ن يما از مسائل خارج يد کنم که مسائل داخلين امر تأکيخواهم بر ا يکالم، م

د، متأسفانه يمالحظه کن. مين بزنيعنوان روشنفکر مستقل، دست به اتخاذ موضع درباره مسئله فلسط م بهيتوان ياما چگونه م
ن حالت ينسبت به مسئله فلسط يرانياز شهروندان ا يارينادرست، امروز بس ةشد کار گرفته به  يها استيس يجه برخيدرنت
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د ين تأکيا. ن داشته استيبر مسئله فلسط ياديد زياست خود همواره تأکيم سيدر تنظ يماسال يجمهور. اند دا کردهيپ يواکنش
را دنبال  ياسيو س ياز جوانان که مسائل اجتماع يريان جمع کثيژه در مير ما، بويدو دهه اخ ين جهت که در فضايرا از ا

اند  دلزده شده ين مسئله تا حدوديسراييل، از اان اعراب و ايش از حد حکومت بر مسئله مناقشه ميد بيکنند، به خاطر تأک يم
. قرار گرفته است يجهت موضوع کالم و بحث و بررس ين امر بيپردازد و ا ين مسائل ميکنند، چرا حکومت به ا يو فکر م
  .خود به آن پرداخته شود ياست اگر در جا يکنم مسئله مهم يتصور م

بود ـ از  يجيان بسيکه  در زمره  دانشجو ييران بودم،  دانشجويه در اک يکنم؛ زمان تر مي ضم  را با دو مثال روشنيعرا
خواست با من درباره مقوالت  يک بود ـ به دفتر کار من آمده بود و مينژاد نزد يف محمود احمديکه آن زمان به ط ياتينشر

ر که ين اتفاق اخيم ـ البته نه ايرفت س بااليم و از درِ سفارت انگليآ يگفت که از سفارت انگلستان  م يکند؛ م  مصاحبه يفلسف
در اعتراض به اتفاقات غزه در مقابل   يا است که عده يشدن سفارت انگلستان شد؛ ماجرا مربوط به زمان منجر به بسته
س دخالت کرد و با باتوم ما را يکنندگان بودم و البته پل گفت كه در صف حمله يشان ميس تجمع کردند ـ ايسفارت انگل

ن حال در يکند و در ع ت يس از اسراييل حمايد انگلين بود که نبايد؟ پاسخ ايکن ين کار را ميمن به او گفتم چرا ا. كتك زد
ن درست است، اما يگفتم ا. کند ين ميکه اسراييل به فلسط يدم چرا؟ پاسخ داد به خاطر ظلميپرس. ران سفارت داشته باشديا

ا يد ين اندازه حساس هستيگذرد هم، هم يبت به آنچه در جامعه خودمان ما نسيد، آيدار يزيست ظلم يها تيشما که حساس
ها و  يها و نامردم ياخالق ياز ب يريدر برابر حجم کث يدارد؟ جامعه از شما واکنش يرونيب ةشما صبغ يها تيفقط حساس

نم شما يگفتم اگر من بب. رسد ينمن  رفتارتان به مشام ياز ا يصداقت يل هم بوين دليده است؛ به هميها ند يها و  جفاکار ظلم
 يزيست ظلم يد، دعويده يها واکنش نشان م يها و ناراست يد و نسبت به کژيگذرد حساس هست ينسبت به آنچه در جامعه م

د و مثالً يشماست ببند يش رويکه پ ين صورت، اگر چشمتان را بر  مسائلير ايدر غ. انگارم  ين مسئله را صادقانه ميشما در ا
ان يکه دانشجو ييها تيدانشگاه و آزار و اذ يان و کويها به دانشجو ياصطالح لباس شخص اهللا و به حزب يها گروهحمله 

د که مخاطب باور کند که يد، چگونه انتظار داريريده بگياند را ناد ا به زندان افتادهيل محروم شده  و يده و از تحصيد
  شما نسبت به اسراييل صادقانه است؟  يزيست ظلم

و » ش از حديد بيتأک«مقصودم از . کنم يباور نم» که به خانه رواست به مسجد حرام است يچراغ«من که به مصداق 
  .روييم با مسئله اسراييل  است ن سنخ روبهيجاد واکنش در شهروندان، ايو ا يتوازن و  دورشدن از مسئله اصل عدم
اتفاق افتاده، تعداد زيادي از هموطنان ما به سبب وقوع  يمل ک فاجعه در سطحيد، يجان نگاه کنيا شما به زلزله آذرباي

ران يدر سراسر ا يخودجوش يج مردميه نياز دارند، بسيه و ثانوياول يها اند، به کمک خانمان شده ياند، ب زلزله به سوگ نشسته
گاه  آن. ند ا ل شدهينطقه گسداوطلبانه به م يان، پزشکان و مردم عادياز دانشجو يميل عظيجاد شده و خيا يرسان کمک يبرا

ام، ين اين حال در ايفرستد، در ع ينم يت رسميجمهور تسل سيرئ يحت! ميشنو يما نمياز صدا و س يچندان يما صدا
ل ين قبيا. شوند ما بمباران مييتوسط  صدا و س ينيزنان و کودکان فلسط ير دلخراش زندگيمرتب با تصاو  يرانيشهروندان ا

   .کند يجاد ميکرده و در شهروندان  واکنش ا  رو ن را با مشکل روبهيبا مسئله فلسط يهاست که همدل استيس
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کرد،  يبانيد از آنها پشتيحق با پناه که به يهاي ب ينين  فضا متأسفانه  دست روشنفکران مستقل را هم در دفاع از فلسطيا
کردم، کمتر از   شش ماه ، جنگ  يس ميانشگاه تدرران برگشته بودم و در ديکه به ا يبه ياد دارم که زمان. تنگ کرده است

ن بحث يمحافل ا يکردند و در برخ ين باب از من سؤال ميان در اياز دانشجو يبعض. روزه لبنان و اسراييل اتفاق افتاد ۳۳
کردند  يم يحاً احساس شادمانين سنخ مسائل بپردازند و تلويد به اين بود که امثال من نبايموضعشان ا يا عده. شد يمطرح م

بس  آتش  دند که نقضيد يکه موضع امثال ما را م يشان هنگاميا. ت سابق را ندارديگر آن موقعياهللا لبنان د نکه حزبياز ا
ار منتقد رفتار دولت اسراييل در برابر مردم يم و بسيکرد يت را نقد ميامن يس در شورايکا و انگليله امريوس لبنان ـ اسراييل به

از شما انتظار  يفالن«گفتند  ياد دارم بعضاً به من ميآور بود و به  شان تعجب يما، برا يها ن سنخ مواجههيبوديم؛ ا يپناه لبنان يب
را به  يزيست اسراييل يها استيد سين باور بودند که باينکه آن افراد با جنگ و کشتار موافق بودند، اما بر ايالبته نه ا! »مينداشت
  يش از حد رويغ بيد و تبلين است که تأکيا يريگ ن موضعيالعلل ا که آوردم، علت چنان. گ کردا آنها را کمرنينهاد  يکنار

باز .  گونه واکنش نشان دهند نيا يا گر به نحو متوازن و روشمند، سبب  شده عدهيپرداختن به موضوعات د ن مسئله و عدميا
ر يش از حد قطعاً تأثيد بيران نادرست است، اما تأکياان در ينيدفاع از حقوق فلسط ياست کليم سيگو يکنم؛ نم يد ميتأک

  .معکوس داشته است
در  يرانيا يدهم، خانم  يف داشته باشيم؛ در دانشگاه تورنتو که اکنون  درس ميگر طيد ياز سو يگريد مثال ديبگذار

ادامه  ينس گرفته و براسايل يانسان علوم يها از رشته يکيشان در دانشگاه تهران در يا. کرد يمن شرکت م  يها کالس
از مناسبات اسراييل و  ير درستيران بودم تصويکه ا يگفت تا زمان ياو به من م. آمده است يشمال يکايل به امريتحص
ران سلب کرده يبود که امکان قضاوت مستقل را از ما در ا يا شده کتهيد يدولت يها استيل سيدل ن بهين نداشتم و ايفلسط

نجا آمدم، نگرشم يا يشد، اما از وقت يحساب دولت نوشته م ن گويي بهيت از حقوق مردم فلسطيدر حما يبود، هر حرکت
اي از  روشنفکران  ل قرار گرفتم، با عدهييمنتقد اسرا ييکايصادقانه روشنفکران امر يدر معرض فضا. دا کرديپ ير جدييتغ

را کشف کردم  و از  يل مانند چامسکييدولت اسرامنتقد  يهوديروشنفکران  يافتم و حتي ييمنتقد، فرصت آشنا يياروپا
در  يک فعال اجتماعين آشنا کردند و من  اكنون خود را يمنتقد،  من را با مسئله فلسط يلييتر خود روشنفکران اسرا همه مهم

  .دانم ين حوزه ميا
ران نقد دارم، هر يرفتار حکومت ا است که  چون من به ين منطق  باطليد؛ ايد دياه و سفيد مسئله را سياصالً نبا! دينيب يم

ن به مصادره گفتمان ياز فلسط يتيا برعکس، تصور کنم که هر نوع حمايد به ضد خودش تبديل کنم و يموضع دولت را با
   .انجامد  يم  يدولت
رست ـ ـ البته به نظر من به ناد ين موضوعيها نسبت به چن تياز حساس يا ن خاطرات را گفتم که روشن شود چرا پارهيا

کنم، که چه رخ داده که نسبت به مسئله اسراييل و  يم» نييتب«تر  يدهم  و به عبارت فلسف يح مين مسائل را توضيا. کم شده
 يين مسئله درست و موجه است، فقط چرايم ايگو يکنم و نم ينم» هيتوج«مسئله را . شده است ييزدا تين حساسيفلسط

،  يا عده ين مناسبات و روابط، شکل گرفته است و برايد که چگونه ايد فهميبا. دهم يح مين ماجرا را توضيا ييدايپ
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ن يدهند و از فلسط يح مين ماجرا را توضيکه ا يت کسانياز اعراب ندارد، چرا که در روا يمحل ين موضوعيپرداختن به چن
گر يد يشود و از سو د ديده ميگذر يشان م رامونيکه در پ ينسبت به موارد زياد ييزدا تيحساس ييکنند، از سو يدفاع م
ن معادله درست است و من هم از يالبته بخش دوم ا. رنديگ ين مورد ظلم قرار ميکه در فلسط يش از حد به کسانيت بيحساس

ن امر که افرادي صادقانه و خالصانه يباورمندشدن به ا ينباشد ـ که برا يهمراه با اول يکنم وقت يها دارم، اما فکر م ن دغدغهيا
خورد و آن سخنان هم به سمع  ين توازن به هم ميگذرد، هستند، مهم است ـ  ا ياعتراض نسبت به آنچه در اسراييل م ير پد

 ياسراييل ازسوي روشنفکران، جامعه دانشگاه يد چرا پرداختن به ماجراينيد تا ببينها را لحاظ کنيهمه ا. شود يده نميقبول شن
  .ت متفاوت شده استيفيت و کيالب از نظر کمش و پس از انقيفرهنگ ما، پ يو اهال
  

، ياهللا طالقان تياحمد، آ ، جالل آليعتيشان پيش از انقالب مثل علي شريروشنفکران و نواند يريگ ن موضعيبه باور شما ب
ن داشتند و روشنفکران پس از انقالب، تفاوت محسوس يگران كه نسبت به مسئله فلسطيو د يمهدي بازرگان، مرتضي مطهر

د علت آن يکن يد، فکر ميتوان د يرا م ين تفاوتيتوان مشاهده كرد؟ و اگر چن يت مواضع ميت و کميفياز نظر ک يمعنادار و
  ست؟يچ

و دولت  يان دولت پهلويکه م يکنم در مجموع، چه پيش و چه پس از انقالب، باوجود اختالف موضع فاحش يفکر م
اند، هر  داشته ين همدليبا مسئله فلسط يرانيود داشت، عموماً روشنفکران ان وجيل و فلسطييسر مسئله اسرا ياسالم يجمهور
ل شکل رابطه يگر به دليد يگرفتن گفتمان چپ و از سو ، با قوت۵۷به انقالب  يمنته يها است که در سال يعيچند طب

به کانون مبارزات  يا هن در دوري، مسئله فلسط۵۷انقالب  يل و صبغه ضداستعمارييکا و اسرايبا دولت امر يدولت پهلو
  .ن منظر هم قابل نقد استيکه از ا يالملل نيمعنادار ب يها يبود تا همبستگ يک موتور محرک داخليشتر يل شد و بيتبد

ه ما به نسبت آنچ يتر دهيچين روشنفکران منتقد هم، نظرات پيان هميدر م يد توجه داشت که حتين حال هم بايدر ع يول
پرداز  ياحمد که  تئور نمونه به جالل آل يشما برا. م قابل مشاهده استيرو هست روبه يامروز با آن در گفتمان دولت

رود  يل مييکه به اسرا يد، وي زمانيران معاصر است نگاه کنيدر ا ين روشنفکران ضداستعماريتر از مهم يکيو  يزدگ غرب
 يزندگ ةفتيان، شينيت از فلسطين  حمايل و در عييو دولت اسرا يبات جهانن انتقاد از مناسيدر سفرنامه خود، در ع

گويم که ما   ين جهت مين را از ايا. دهد يدر سفرنامه خود بازتاب م ييشود و آن را جا يها م يليياسرا يبوتصيک ياشتراک
آنها  ياسياز رفتار س يالطرافا جامع يم و تلقيدست نده ه از مواجهه روشنفکران، دست بهيسو کيو  يکاتورير کاريتصو

  . ميداشته باش
 يها از گفتمان يارين است که بسيمدنظر داشت، ا يعموم يد در نقد روشنفکران پيش از انقالب و فضايکه با يا اما نکته
ن ادماي. رد، در زمان انقالب به ضدخود تبديل شديروشنفکران قرار بگ ينکه مورد نقد و واکاويت دولت بدون ايمورد حما

بود، اما با آن  يشمس ۵۰و  ۴۰به زنان در دهه  يخواست انجام بدهد، دادن حق رأ يکه شاه م يا هياز موارد اصالح يکيباشد 
، زنان ۵۷است که در روزهاي انقالب سال  ين در حاليا. خواست  آن را انجام دهد، مخالفت شد يل آنکه شاه ميامر به دل
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. است يا شده رفتهين امر پذيدهند و ا يم يو پس از انقالب هم که زنان  رأ دوشادوش مردان در انقالب شرکت کردند
ون و روشنفکران از در نقد و يبرد و روحان ياز ابهام فروم يا که نسبت به شاه وجود داشت، هر کنش او را در هاله ينفرت
سال از وقوع  يو اند يمتأسفانه پس از س د آن را فرونهاد؛ يست و باين ين نگرش درستيا. آمدند يف و انتقاد از آن بر ميتخف

 يريگ ن امر در موضعيسراغ  گرفت؛ ا يرانيروشنفکران ا يان برخين اخالق را در ميتوان هم ي، هنوز م۵۷انقالب بهمن 
 اند و هرگونه ل شدهييمفتون اسرا يا ن است، عدهيچون دولت، مدافع فلسط. ز بازتاب دارديل نيين ـ اسرايدرباره مسئله فلسط

  .اند اسراييل را کنار گذاشته يو خارج يداخل  يها استيبه س ينگاه انتقاد
اتخاذ  يحين باره موضع صري، در ايعتيد، شريطورکه اشاره کرد همان. م به روشنفکران پيش از انقالبياما بازگرد

له اسراييل به صراحت هم در مورد مسئ ينياهللا خم تيگفت، آ ين باب سخن ميدر ا يطور، مطهر نيهم يکرد، طالقان يم
هم با اسراييل  يم پهلويادمان باشد که رژين حال يبود؛ در ع يون مستولي، بر اذهان همه انقالبيانقالب يفضا. گفت يسخن م

م اسراييل بر سر مهر يبا رژ ياگر محمدرضا پهلو. داد يل ميمبارزه را تشک ياز محورها يکين مسئله يداشت و ا يهمدل
ان جنگ يکشور اسراييل در پا يريگ شکل ةن حال در آن زمان، قصيدر ع. خورد يرقم م يگريشکل دد به ينبود، قصه شا

ر داشت؛ فقط هم يشد، بر اذهان روشنفکران تأث يباره مطرح م نيکه آن زمان در ا ييها ثيدوم و همه حرف و حد يجهان
مرحوم . گفتند ين موضوع سخن مير مورد انبودند، روشنفکران چپ هم د ينيشان و عالمان ديو نواند ينيروشنفکران د

ن جهت ين را از ايا. که پيش انقالب، به اسراييل داشت يکرد، به خاطر سفر يوش آشوريبه دار يانتقاد تند يعتيشر
همدالنه درباره اسراييل بر  يسخن يشد به راحت يش از انقالب نميپ يروشنفکر يم که در فضايم تا توجه داشته باشيگو يم

  .ردزبان آو

، ياست خارجيدر س ياسالم يجمهور يها نياز دکتر يکيسال گذشته  ۳۴ر کرد؛ در ياما پس از انقالب، ماجرا کامال تغ
نژاد ابتدا از محوشدن  ين ماجرا اوج گرفته، محمود احمديسال گذشته ا  همواره نقد و طعن اسراييل بوده و در شش، هفت

ر يشان، سايعالوه بر ا. کار برد نه بهين زميدر ا ير مشابهيآن هم تعاب سخن گفت و پس از يکره خاک ياسراييل از رو
ر يبه نظرم درباره مسئله اسراييل، جدا از تعاب. اند کم نگذاشته يزياسراييل چ ياناً نفيدر طعن و نقد و  اح يرانياستمداران ايس

دولت اسراييل با   يرانسانيرفتار غ ن، اصوالً انتقادات مطرح شده موجه است ويکره زم ير محوشدن از روينظ يتند
  .نشانه رفته است يدرست ها را به ينيفلسط

حکومت  يچپ و فروپاش ةمنيختن هين شده، فرو ريعلت دوم که باعث کمتر پرداختن روشنفکران به مسئله فلسط
و هم  ينين دن روشنفکرايسال گذشته است؛ هم در ب ۲۰-۲۵ک در يبرال ـ دموکراتيگفتمان ل ةو غلب ير شورويجماه

ده و بر صدر نشسته و روشنفکران ما در ين دوران، طرح شده و قدر ديدر ا يستيبراليل يها دهيبه هر حال ا. يروشنفکران عرف
سه با روشنفکران پيش از انقالب، روشنفکران پس يکه باعث شده در مقا ياز علل يکيد يشا. اند ار سخن گفتهيمورد آن بس

اند که هم منتقد   بوده يشه کسانين حال هميدر ع. ن عامل بوده استين بپردازند، هميفلسطاز انقالب کمتر به موضوع 
  .اند حکومت اسراييل بوده يجار يها استيران، هم منتقد سيحکومت ا يجار يها استيس
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باشد،  يف روشنفکرياز وظا يکيتواند  ين، ميت فلسطيد که اظهارنظر نسبت به وضعيد دارينکه شما تأکيبا توجه به ا

 يفاياست تا به ا يضرور ييازهاين شين داشت و چه پيدر مسئله فلسط يشود نقش فعال يک روشنفکر چگونه ميعنوان  به
  نه بينجامد؟ين زمينقش فعال روشنفکران در ا

 ريد بکوشند بر اذهان مردم تاثيند؛ چون با جامعه سرو کار دارند ، باين موضوع سخن بگويا ةد درباريروشنفکران با
م، از يعدالتخواهانه دار يها تياگر ما حساس. ميبشو) ۱۵۰:نسا(» نُؤمن بِبعض و نُکَفر بِبعض«ن باب يد  در ايما  نبا. بگذارند

م يم و چشم نقاد جامعه باشيرا انجام ده يجار ياسيهم نقد مناسبات و روابط س يعنيم، يکن يريگ د موضعيهر دو سو با
م يت نشان بدهياست، حساس ينسبت به آنچه در جامعه جار يرود و چه به لحاظ عمل يش ميپ يونران کنينسبت به آنچه در ا

ها  را در  ينيم و دفاع از حقوق فلسطيز نشان بدهيگذرد ن يرامون ميت خود را نسبت به آنچه در پيگر حساسيد يو ازسو
  . ميدستور کار خود قرار ده

شده است،   يو حکومت يرسم يزيست شده، درست است که اسراييل داريدرست است که عدم توازن در جامعه ما پد
رون از يکنند و به آنچه ب يم يبندند و فرافکن يگذرد م يکه در جامعه م يچشمانشان را بر امور يدرست است که کسان

ان ينيحقوق فلسط د که بهيرس  ينادرست ةجيشود به  نت ين سخن درست نميپردازند، اما از ا يشتر ميافتد ب يجامعه اتفاق م
توازن ناموجه است  ن عدميآن مقدمه درست است و ا. شود يگرفته م يجه ناحقياست که از آن نت ين سخن حقيا. مينپرداز
رسد، اما  يک بام و دو هوا رفتارکردن به مشامشان مين يصداقت از ا عدم يگذارد، چرا که بو ير معکوس بر افراد ميو تأث

  .گرفت يه باطلجيد از آن  مقدمه، نتينبا
د يکرد، بلکه با يبند تياولو يالملل نيو ب يان حل امور و مناقشات داخليد ميوگو اشاره شد، نبا گفت يطورکه ابتدا همان

را درنوردد و  ياسيس يها يد بتواند مرزبنديدار روشنفکر بايچشم نقاد و ب. سنجش قرار داد ين دو حوزه را با هم در ترازويا
د بر اساس يک روشنفکر، نبايرو  نير باشد، از اي، به نحو سازگار و فراگيخواهيو آزاد يخواهعدالت يبازتاب صدا

 يريگ بر آن موضع يكند و مبتن يگونه امور دست به تقدم و تأخر بزند و مرزبند نيوطن، خون، مذهب در ا يها تياولو
 ةفيستند، وظيشود که هموطن ما ن يفغان ما روا  داشته مبه برادران و خواهران ا يران، ظلميمثالً اگر امروز در جامعه ا. نمايد

گر شهروندان، مجال ياست که روشنفکران هم مثل د يعيطب. ن افراد به صراحت  دفاع کنديروشنفکر است که از حقوق ا
کر ک روشنفيعنوان  کنند، مثالً به يخاص يها شتر زمان خود را صرف حوزهيل ممکن است بين دليدارند، به هم يمحدود

به اتخاذ موضع درباره  ين امر ربطيهمت گمارند، اما ا ينيش سنت دينداران را فراخ کنند و به پااليبکوشند جهان د  ينيد
گرفتن از تعلق خاطر  د بتواند با  فاصلهيرسد، روشنفکر با يم يکه نوبت  به قضاوت اجتماع يزمان يعنيندارد،  يامور اجتماع

  .ها را پاس بدارد ن انسانيناديود، حقوق بخ يو بوم يني، دياسيس/ياجتماع
د که ينيب ين موضوع حساس هستند؛ شما ميهستند که به ا يا افراديدن يجا است و در همه يک مسئله انسانين يمسئله فلسط

رپا ن بيکه در دفاع از حقوق مردم فلسط ييها در تظاهرات يافراد... کا ويک، کانادا، فرانسه،امريدر نروژ، انگلستان، بلژ
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کنند و با آنها کار  يت ميکنند، حما يم يانسان يها ها کمک ينيکه به فلسط ييها ا از سازمانيکنند و  يشود، شرکت م يم
کا يدولت امر يجار يها استياز مردم نسبت به س ياريکا هم بسين امريام، در هم دهين ديالع ين امور را به رأيا. کنند يم

 ياخالق يها تيحساس. ها جدا کرد ها را از ملت د حساب دولتيبا. طور نيدر کانادا هم همستند، ين نينسبت به اسراييل خوشب
که در داخل  يتوازن م، اما عدمين موضوع حساس باشيکند که ما نسبت به ا يجاب ميا يزيست و ظلم ي، عدالتخواهيو انسان

کرده باشند  يخارج از کشور زندگ يند صباحچ  ياگر افراد. ن کرده استين موضوع بدبيوجود دارد، افراد را نسبت به ا
  .شود يده ميران کمتر ديکه متأسفانه در ا يزيتوانند برقرار کنند، چ ين توازن را ميا

زند، به ظاهر در  يهم م يزيهودستيکه گاهاً متأسفانه تن به  يزيست لييدر اسرا ياسالم يکه جمهور به نظرم، درحالي
تواند    يشما م ةنام ژهين وير همينظ يردولتيغ ةدوستان انسان يها تيان ربوده، فعالسبقت را از همگ يگو يمحور نيفلسط
کنند و نشان  يساز توانند گفتمان يگونه  م نين باز کند؛ روشنفکران ايرامون فلسطيمستقل پ يوگو بحث و گفت يبرا ييفضا

ن هم يکنند، به فلسط يرا نقد م يمناسبات جاراند و   دار جامعهيکه چشم ب موضع دارند و همچنان  دهند که نسبت به ظلم
م از يهمه ما مطلع. است ير انسانيکند، واقعاً غ يخود م  که دولت اسراييل با شهروندان عرب يادمان باشد رفتاري. توجه دارند

سو  ه و از يكکه شهروند کشور اسراييل بود ياعراب يعنيگذرد ـ  يم يت المقدس و آنچه بر اعراب اسراييليآنچه در غزه و ب
ال راحت روابطش يشوند و اسراييل هم با خ يکه وتو م يالملل نيب يها گر، با قطعنامهيد يرو هستند  و از سو ها روبه ضيبا تبع

که  ي، بلکه از منظر کسيالملل نينه  از منظر کارشناس روابط ب يعموم ةروشنفکر حوز. کند يم ميها و لبنان تنظ ينيرا با فلسط
   .کند يش را اعالم ميخو يتيد و نارضايگو يباره سخن م نيناعادالنه و ظالمانه حساس است، در ا يسانبه روابط ان

که  يرانيان اياز دانشجو يفلسفه به انگلستان رفته بودم، با برخ ةل در رشتيادامه تحص يکه برا يشمس ۸۰ل دهه يدر اوا
. ل آمده بودند، آشنا شدميتحص يران برايکه از ا يانيانشجواز د ير کشورها بزرگ شده بودند، و برخيا سايدر انگلستان 

دوستان «کردند، گروه   يت ميکه در دانشگاه فعال ييها ن گروهين بود؛ در بيکه آنجا مطرح بود، بحث فلسط ياز مباحث يکي
در انگلستان بود که  يرانيک اي، »نيدوستان فلسط«س گروه يرئ.  کرد يدر دانشگاه برگزار م يجلسات مفصل» نيفلسط

سانس و دکترا يل ل در مقاطع فوقيادامه تحص يران برايکه از ا يرانيان اياز دانشجو ياد دارم که برخيبه . بزرگ شده بود
که به انگلستان  يم زمانيکرد يم و فکر ميديشن ينيچن نيا يها م از بس حرفيما خسته شد«گفتند  يآمده بودند به او م

 ين دانشگاه پين مسئله را در ايا يرانيک ايما جالب است که  يم؛ برايبشنو ين سخنانيکمتر چنن خبرها نباشد و يم اييآ يم
در جلسات ... و ييايناويان عرب، اسکاندياز دانشجو ياريوسته بودند، بسين گروه پيها هم به ا تيگر مليالبته د. »رديگ يم

اسراييل و   يها از سفارت ييها م؛ سخنرانکرد يز شرکت ميانگ خود من هم در آن جلسات بحث. کردند يشرکت م
 ياز سو. گرفت ين و  اعراب در آن جلسات درميدرباره  مناقشه فلسط يديمف يها شدند و بحث يدعوت م يعرب يکشورها

ن يد هم که درباره اسراييل هميعمرو و ز«ند يگو يشود، م يدرباره اسراييل  طرح م ين سخنانيدر داخل، تا چن يا گر، عدهيد
قت يحق«ر ارسطو، يرفت و بر آن صحه نهاد؛ به تعبيد آن را پذيگفت با يسخن موجه يندارد؛ هرکس ياشکال. »نديگو يم را

قت، صداقت، يحق. زتر استيقت از او عزي، حقيهم داشته باش ينام اگر استاد افالطون يحت. »زتر از افالطون استيعز



٩ 
 

کند  يجاب ميا يزيست و ظلم يطلب اق هم، عدالتين سيدر ا. رتري داردموجه، بر همه امور ب ياخالق يها تيت و حساسيانسان
  . ميم و آنرا در دستور کار قرار دهين موضوع حساس باشيکه ما نسبت به ا

در حق   يض آشکاريکند، اما تبع يت ميخود، مناسبات و روابط را رعا يهوديدولت اسراييل نسبت به شهروندان 
کردن در آنها را ندارند و  يو هستند که اعراب حق رانندگيآو ها در تل از بزرگراه يبرخ .دارد يشهروندان عرب خود روام

ست، ين يزيست يهوديض من متضمن يم که عرايت داريعنا. توانند از آنجا عبور کنند يم  يهوديـ  يفقط شهروندان اسراييل
ت  بر سر يهودين ييما با آ. نخواهد برد ييجا خواستار محوشدن کشور اسراييل باشد باطل است و راه به ينکه کسيقطعاً ا

نقد ما معطوف . ميندار ين و با شهروندان اسراييل مشکليين آيروان اياست و ما با پ يميان ابراهين، از ادين ديم؛ ايمهر هست
  ييها مافته است، ظليسامان  يض نسبت به شهروندان عرب اسراييليکشور اسراييل است که حول تبع يجار يها استيبه س

کنند، رواداشته  يم يگر کشورها زندگيا ديکه در لبنان  يا هاي آواره ينيا فلسطيهاي ساکن غزه  ينيکه نسبت به فلسط
  . شود يم

 يجار يها استيان سين ميست و در اين يود اخالقيبند به  بخش زيادي از قيدهد که اسراييل پا ين امور نشان ميهمه ا
. ديافزا يزان انتقاد ما ميکا، بر ميت در مورد اسراييل توسط امريامن يشورا يها توکردن قطعنامهکا نسبت به اسراييل و ويامر

داشته  يانسان  تيهم حساس ينيد نسبت به شهروندان فلسطيم، بايحق معترض دهد به ياگر نسبت به آنچه در کشورمان رخ م
کا و يهايِ  ساکن کانادا، امر رمسلمانياز غ ياريم، بسيستيراييل ناس يها استين سيها، منتقد ا ها و مسلمان يرانيفقط ما ا. ميباش

ز دولت ما، يست اسراييل يها استيطور که گفتم، به خاطر نوع س کنند؛ اما همان ياسراييل را نقد م يا هم رفتارهاياسترال
 يبرسند و نقد رفتارها ياالطراف نند و به نگاه جامعيماجرا را بب يتوانند به درست ينم يد آمده که برخيپد يمتأسفانه حجاب

   .ز در دستور کار خود قرار بدهندياسراييل را ن
به  ي؛ کاريا برنامه هسته ةد درباره قصيفرض کن. د و در نظر آورد و به آن اعتراض کرديدوگانه را د يد استانداردهايبا

ک روشنفکر يعنوان  صحبت كنم؛ به يت هم ندارم که درباره آن تخصصيران ندارم و صالحيدولت ا يخارج يها استيس
ن مسئله را يا ييکه اسراييل دارد انتقاد کرد و گو يا ن  تعداد کالهک هستهيالمللي نسبت به ا م که نبايد در عرصه بينينيب يم

ا شود، چر يار مناقشه  مينجا بسيشوند، ا يا خواهند هسته يگر کشورها ميا ديران و يکشور ا يرند، اما وقتيد بپذيهمه با
ر ينباشد، اما سا يهسته ا يها ن حال عضو سازمان منع گسترش سالحيداشته باشد و  در ع يا اسراييل حق دارد کالهک هسته

 يا نکه کالهک هستهيا. شود ياست که مورد نقد روشنفکر واقع م يالملل نيب ةرعادالنين مناسبات غيکشورها حق ندارند؟ ا
 ةياست که بق ييشتر است، ادعايل بالقوه بيرصد حمالت نسبت به کشور اسرئاسراييل، نقش بازدارنده دارد و د يبرا

. سالح شوند ا همه خلعيد داشته باشند، يا همه بايژه باشد؟ يباره حق و نيد  در ايتوانند بکنند، چرا اسراييل با يکشورها هم م
ر کشورها نشان داده يت نسبت به سايحساس ن همهين حال  ايداشته باشد و در ع يا نکه اسراييل چند صد کالهک هستهياما ا

 يستند،  آشکارا بويها ن خطرناکند و کدام يصلح جهان يم کدام کشورها برايکن ين مييم که تعيشده و گفته شود که ما هست
  . ميرعادالنه حساس باشيمناسبات غ يد نسبت به تماميدهند؛ با يرعادالنه ميمناسبات غ
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 يزيست و ظلم ين وجوه را با هم در نظر داشت؛ عدالتخواهيشود همه ا يد کردم، ميأکسخنانم ت يطورکه از ابتدا همان
ن ين حال نسبت به مسئله فلسطيانتقاد کند،  در ع يجار يها استيکند که روشنفکر هرگاه الزم باشد نسبت به س ياقتضا م

کنم  يگونه است که تصور م نيا. نبندد ها را بر مناسبات و روابط ناعادالنه ز چشمين يالملل نيحساس باشد و در سطح ب
ک دست صدا يطلبد و  يم ين امر، کوشش جمعيالبته ا. بسازند يباره گفتمان نيتوانند در درازمدت در ا يروشنفکران م

ب ينه بر مسند تصوين  زميرا در ا ييها ، آموزهينه چندان طوالن يزمان ةک بازيدر  ين نگرشيتوان  با اخذ چن يم. ندارد
  .نه کرديو نهاد نشاند


