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" Internationalen " انترناسيونالۀشده در نشري  منتشردنیي برگردان به فارسی اين نوشته از متن سو:توضيح مترجم

 refusenik-military-israeli/2019/03/net.mondoweiss://https/تدر سايآن  متن انگليسی.  انجام گرفت

  .موجود است

    

 )*(خواھم جزئی از يک ارتش امپرياليستی باشم نمی
 بات يام ساله ھستم و در شھر ١٩من  . است(Roman Levin) نام من رومن لوين

"Bat Yam "من در خالل يک سال گذشته در ارتش اسرائيل انجام  .کنم زندگی می

من،  سرپيچی. کنم می   اين کار خودداریۀاز ادام  اکنون اما از ھم. ام وظيفه کرده

  سال است ادامه۵٠ اشغالی که - اشغال ساحل غربی اردن ۀعملی اعتراضی به ادام

نوار ) اقتصادی، اجتماعی و سياسی (ۀجانب ھمه ۀمحاصر  و در اعتراض به-داشته 

 .باشد غزه می

مسافرت کرده بودم، از ديد  چندی پيش زمانی که برای ديدار خويشاوندانم به اوکراين

در اسرائيل ھم با ديدی فخر فروشانه . و مبھوت شدم زده بسيار بدی که نسبت به يھوديان در آن جا وجود دارد ، شگفت

شايد درست با توجه به اين واقعيات است که احساس . متفاوت خودم مواجه ھستم  خودم و فرھنگھای نسبت به ريشه

  .با خلق تحت ستم فلسطين در من رشد کرده است ھمبستگی

ماه پيش برای ديدار از بستگانم در آن جا بودم، با  روزھا جنگی داخلی در اوکراين در جريان است و زمانی که چند اين 

شوند،  زمانی که در خط مقدم جبھه جنگ جنگيده، زخمی و شايد کشته می دانستند سربازانی صحبت کردم که نمی

ًکامال با  کنم، چرا که من خوبی شرايط روحی آن ھا را درک میمن ب. دھند ا برای چه از دست میر سالمت و جان خود

اين . رژيمی اشغالگر است مخالف ھستم  قدرتۀ اسرائيل که باالترين ھدف آن استحکام و ادامۀگرايان  نظامیسياست

 انجام خدمت نظام وظيفه در ارتش ۀ ادامۀبه شکلی جدی دربار است تا گيری به نوبه خود من را به آن وا داشته موضع

  .اسرائيل فکر بکنم
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 شده،   روزھا در مناطق اشغال اين. کنم سرپيچی می خلق فلسطين داشته باشممن از اين که سھمی در فشار موجود بر 

ھا از آن ھا گرفته  ھای فلسطينی شود و ھمزمان زمين يل بنا میئاشغالگر اسرا نواحی مسکونی تازه، تحت سلطۀ دولت

ھا را ويران کرده   ينیفلسط ۀ خان٢٠٠٠، اسرائيل بيش از ٢٠٠۶تنھا از سال . گردند ھای آنان ويران می خانه شده و

اين امر ھم در مورد   .ی محدود شده استئھا در مناطق اشغالی در سطح بسيار باال حرکت فلسطينی آزادی  .است

اين حق در کليت آن از فلسطينيانی که . آن ھا و ھم ھنگام ترک اين مناطق صادق است حرکت در داخل مناطق مسکونی

 ١٨٩ ۀ فلسطينی در رتبۀگذرنام سفانه بايد گفت که ارزش استفاده ازأده است و متکنند ، سلب ش نوار غزه زندگی می در

  .در ميان کشورھای جھان ارزيابی شده است

اين دليل و به خاطر ايفای اين وظيفه، به اين گوشه و   کاميون بودم و درست بهۀدر مدت انجام خدمت وظيفه، من رانند

برای انجام خدمت وظيفه خوانده  زمانی که. ام  ديده  بسياری را از نزديک لرفته و مساي خيلی زيادی آن گوشۀ مناطق

اما اکنون و پس از انجام وظيفه در مناطق اشغالی . اسرائيل است شدم بر اين گمان بودم که ارتش در خدمت منافع مردم

 ان در مرز حائل با نوارارتش اسرائيل در آنجا و از جمله تيراندازی به طرف تظاھرکنندگ ام که حضور متوجه شده

انديشيدن به وضعيت و نظام  .باشد ھای کارگر اسرائيلی می غزه، نه در خدمت منافع من و نه در راستای منافع توده

توانم ھمزمان با  ام که نمی من به اين جمعبندی رسيده. است اجتماعی خلقی تنھا، منجر به تقويت اين پندار در من شده

وظيفه  کند انجام ی که اين حق را از آنان سلب میتقالل شان، در ارتش امپرياليستيبرای اس اھ حمايت از حق فلسطينی

  .بکنم

که خدمت سربازی خود را به پايان برسانم؛ چرا  ام است درست است که از نظر صرف اقتصادی به نفع من و خانواده

تواند من را به   پايه يک که میۀ داشتن گواھينامجمله از حق گرفتن دائمی و از(که در اينصورت از حق و حقوق بسيار 

نوار غزه از داشتن  ھای مناطق اشغالی و ام که اکثريت فلسطينی برخوردار خواھم شد؛ اما دريافته) برساند کار خوبی

ه، ھا انداخته شد طنابی که بر دور گردن فلسطينی واقعيت تلخ اين است که ھر سال. ی محروم ھستندئچنين حقوق و مزايا

  .شود تر می تر و تنگ تنگ

اين شکاف روز افزون و عدم . تر شده است اسرائيل عميق  درءای، شکاف ميان ثروتمندان و فقرا ھمزمان با چنين فاجعه

 ای بھتر را از آن ھا سلب از روز پيش ، اميد کارگران اسرائيلی برای رسيدن به آينده اطمينان اقتصادی که ھر روز بيش

درست از اين روست که به . شود تھديد نظامی توجيه می نب بورژوازی اسرائيل با علم کردن مترسک، از جا می کند

بيشتر به بھداشت، آموزش و پرورش و حق بازنشستگی اختصاص داده شود، ھر  جای آن که در بودجۀ کشور، سھمی

  .شود  بودجه نظامی میۀر ھزينلاميليارد د ٢٠سال 

رژيم ھای سرکوبگر و خفقان پراکنی چون رژيمھای  ستيابی به سود ھر چه بيشتر، به حاکم اسرائيل در عطش دۀطبق

ھای اسرائيلی به  چندی است که فروش اسلحه. فروشد جنوبی و رواندا اسلحه می حاکم در جمھوری آذربايجان، سودان

بسيار يافته  کند، افزايش میھای چريکی دھقانی استفاده  ھای اسرائيلی برای سرکوب جنبش که از اسلحه دولت ھندوستان

اسرائيلی فروخته اند، به دست  ی که سوداگران سالحئھا  درصد از اسلحه۴٩در سال ھای اخير بالغ بر . است

  .افروزان ھندوستان افتاده است جنگ

يل  حاکم اسرائۀدارد، سدی جدی در راه آن است که طبق گری که ارتش اسرائيل بر عھده نيروی نظامی با نقش خفقان

 آنان عليه جنگ، ۀھمکاری و ھمبستگی ميان کارگران يھودی و عرب در مبارز: دارد بيش از ھمه چيز از آن وحشت

ھای  و ديگر گروه تنھا از طريق ھمکاری و ھمبستگی پرولتری با کارگران عرب. خلق فلسطين و قدرت سرمايه خفقان

  .دست بيابيم کشی ق و بھرهای بھتر فارغ از جنگ، اختنا توانيم به آينده تحت ستم می
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