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  برناک جوان از شورای دانشجويان و جوانان چپ

  تراب حق شناس: برگردان از

  ٢٠١٢ نومبر ٢۴
 

  على ھذه األرض ما يستحق الحياة

   است زيستنۀبر اين سرزمين چيزى ھست كه شايست
 

مردِم ھای ارتِش اسرائيل چشم و گوش  افکن ماننِد بمبدرست داری،  ھای سرمايه رسانهابرچند روز است که 

 را از ما یواکنشھر گر است که امکاِن  قدر ويران  آنیئ  اين بمباراِن رسانهشدت تخريبِ . کنند  را بمباران میجھان

در جھانی که تنھا فرياد ارتجاع و ستِم سرمايه ! ِن فرار ندارنددرست ماننِد کودکاِن غزه که ديگر امکا. گرفته است

.  مردی ھستيمرفتنِ  آوار  به زيرِ  و کودکی، تکه پاره شدِن بدِن زنیۀ جمجممتالشی شدنِ دم شاھد  حاکم است، ھر

مردِم غزه با ديدِن .  نيستندئیمردِم غزه در مياِن بمب و آتش و اجساِد پاره پاره شده، ديگر به دنباِل شنيدِن صدای رھا

مردِم غزه قرار است دفن شوند و اين حقيقت . گردد نمیھای فرار   راه دنبالشان به ھواپيماھای جنگی اسرائيل نگاه

اين .  است ھاست که در طرِح پاکسازی قرار گرفته خلق فلسطين سال. داند ست که ھر کودکی در غزه میاتلخی 

راه . مردِم غزه يا بايد دفن شوند يا بايد به دروِن دريا ريخته شوند. دانند  میحقيقت را مردِم دو سوی ديوار به خوبی

 چندين گانِ  ساکنين و آواربرای انگيزش  آھنگِ غم که شود  میی نواختهاين روزھا در غزه ھمان طبل. ديگری نيست

انتظاِر اتماِم آن ھم  حتاست که امروز ابوی خون و ويرانی در غزه تکراِر تاريخی .  اين سرزمين آشناستنسلِ 

  .کشنده است

 زيبا بر زباِن مردِم ۀتا ھمين چند ماه پيش بود که در کناِر فلسطينيان اين جمل. کمی و فقط کمی دور شويم

بينيم که اين خشم و شورش   و امروز می* " بر ظلم ببارد،بگذار عشقمان گلوله شود": خشمگيِن سوريه جاری بود

ديگر دنيا از .  تحقير و منحرف شده است،رد به بازی گرفته شده و خُ  ضدانقالبی قدرتِ ھای دنده چگونه مياِن چرخ

از . در ميان نيستھای قرن اخير صحبتی  از يکی از بزرگترين آوارگی. خورد شنيدِن اخبار سوريه تکان ھم نمی

تحليل سياسِی راه گشا ھم  يک ا حتحاکمھای  مندترين سرمايه ترين نيروھای در صحنه با قدرت ھمدستِی عقب مانده

ھا غايب  روزی در رسانهای که اگر  رسيم و اخبار کشتاِر روزانه  به عراق میچشم بگردانيم؛بازھم . شود ارائه نمی
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فريقا زير ااز صحرای سينا تا شاخ . فريقا را بايد ديدا به سمِت ديگِر غزه برويم؛ شماِل ! برای دنيا تعجب داردباشد،

ی شروع کنيد و به ئ از چيدِن موی دختراِن مدرسه. ذھبی، دوراِن سالخی را از سر می گذراند ارتجاعيوِن مۀسلط

 ئیپايمال شدِن حقوِق زنان در تونس که با کف زدِن رھبراِن اروپااز . ھا در مصر برسيد لمانیارونِد مسجدسازِی 

ترين   با استفاده از پيشرفتهای در ليبيئ يله قب عامھای    تا قتلشود مید ئيأ تونس تبرای خوش رقصِی نوکراِن حاکميتِ 

قطعاً به دنيای ديگر به کدامين سو بايد نگريست؟ .  و برپاسازِی شريعتء و فرانسوی برای احياامريکائیھای  سالح

 که در اين روزھای وحشت و آتش در غزه، تنھا کاری که از معدود نيروھای ئی اروپا!؟امريکا به اروپا و ن؛مدمت

 در  اعتراضئیبرپاحتی از .  اعتراضی در مراکز شھری استۀھای چند نفر  آکسيونئی ساخته است برپامترقی آن

ھا دارند که  یلھا کماکان مثل فضای سياسِی غزه و کل فلسطين، دسِت باال را حزب. ترسند برابر سفارت اسرائيل می

کنند و روشنفکران و احزاِب مترقی زير   میاتی برگزارگراِی خود، تجمع با بسيج مسلمانان به زيِر شعارھای واپس

در برابر . کنان است  برگزارِی مراسِم آشتی،ئیترين نيروھای اروپا تماِم تالِش مترقی. شوند ھا بسيج می پرچِم آن

اسرائيل و فلسطين در مستقِل ھا دامن زدن به گفتماِن دو کشوِر   اينھای خود از اسرائيل، تنھا ستراتژیِ  حمايت دولت

کار بردِن ه روشنفکرانی باد که ما را به خاطر بچنين شرم بر ! ھای اسرائيلی  آن ھم با پيش شرط،ار ھم استکن

 و ترين معدودءِ شايد چامسکی و چند روشنفکِر ديگر جز. کنند شان اخراج می  صھيونيسم از جلساتۀواژ

از . کارانه ، اما چه ناقص و محافظهدکنن  دو بُعد بررسی میاز ھر باشند که موضوع را ئیترين نيروھا راديکال

ای که ديگر معلوم نيست  و نه جمعيت بزرگِ آواره (کنند کيد میأ ترسمیسو بر مظلوميت و ستمديدگِی فلسطينياِن  يک

اين . دنرو گری از اسرائيل و البته نيروی نظامِی ارتِش اسرائيل نمیء فراتر از افشا، و از ديگر سو،)کجا بايد بروند

  .روشنفکرانو اسپاسِم فکرِی جعه يعنی فا

 دارند و شايد تصوِر  در دلايرانيان ھم که اين روزھا بر مظلوميت و تکه پاره شدِن فلسطينيان بغض سنگينی

يعنی بازھم نوبت خود را نزديک ديده و . آورد ھا می  ارتش اسرائيل به ايران باشد که اين فشار را به آنۀحمل

ايرانيان نيز مانند ! بار و به غايت فاجعه بار است سفأ فضای فکرِی حاکم بر ايرانيان، توجه مھمترِ . اند ھراسان شده

ھای رژيم  کمک.  حاکم ھستند- بخوانيد ايدئولوژيکِ –ی و تبليغی ئ اکثر مردِم دنيا مقھوِر فضای مخدوِش رسانه

 بخِش خلِق فلسطين ئی رھاجمھوری اسالمی به حزب هللا و حماس ھميشه با کمک اين رژيم ارتجاعی به مبارزاتِ 

 ھم به کشورمردِم ايران حتی در خارج از . ھا دامن زده است  شده و فضای مخالفتی را در مياِن تودهيکسان تعبير

فلسطين را مورد حمله " ۀخلِق تحِت تصفي"م ئيستيزِی خود پای فشرده و خلِق تحِت ستم يا بھتر بگو شدت بر عرب

به خاطر اين که به خود نارنجک بسته و با شعارھای اسالمی به مياِن مردم اسرائيل فلسطينيان را . دھند قرار می

ھای کمونيستی و سوسياليستی نيز  اين موضِع ناسيوناليستی در مياِن احزاب و سازمان! کنند یتحقير م ،روند می

 به اين موضوع پرداخت که اين روِش مبارزه برای چه بايد تحقير شود؟ برای توان بازھم میامروز . سابقه نيست بی

ھا بسته و قرار است  شوند؟ خلقی که دنيا چشمانش را بر آن چه فلسطينيان اين حق را ندارند و تروريست خطاب می

 خود را ۀِر فروخفتاز تاريخ پاک شود، برای چه نبايد با عملياِت انتحاری با دشمن طرف شود؟ برای چه نبايد غرو

 آزار مردِم اين شھرھا اھای ممکن يا حت با ناھنجارترين روش... ھای پاريس، بروکسل، برلين و  در خيابان

بينند که اعراب و  لرزند و تنھا يک وجه ماجرا را می  که اين روزھا بر خود میروشنفکرانی آيا !فرونشاند؟

ای به نامشروع  زنند، لحظه ھا ظاھر شده و فرياد می زده در خيابان مفلسطينياِن خشمگين و اتفاقاً ريش بلند و اسال

کيد أ آيا برای ت!؟کنند فکر میُکشِی اسرائيلی  ھای نسل با بنگاه بزرگ داریِ  بودِن طرِف مقابل و ھمکارِی دوِل سرمايه

ھاست  سالانديشند که  میای به شھروند بودِن فلسطينيان ھم   خود، لحظهئیخواھانه و بورژوا بر باورھای دموکراسی
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آيا نارضايتِی خود از بسيج فلسطينيان  !؟شان شده است گی ھايشان با بولدوزر بخشی از روزمره ويران شدن خانه

  توانند پاسِخ درستی بدھند؟ توسِط نيروھای اسالمی را می

ديگر  "... :گفت طين می فلسۀ خلِق تحِت تصفيئیِن قديمِی جنبِش ايران و فلسطين در مورد رھاارفيقی از مبارز

آرزو فقط چشم داشتی به در  روشن است اما ئیھای رھا چراکه در اميد روزنه. مکن  و فقط آرزو میماميدی ندار

ھا و  ھرجور که به ماجرای اين روزھای غزه، تاريِخ اشغاِل فلسطين توسط صھيونيست. **..."است موجود مطلوب 

. کند ال خود را تمام قد در برابر ما َعلَم میؤِن اين رفيِق انقالبی نگاه کنيم، يک سفجايِع جاری در ديگر نقاِط دنيا و بيا

   موجود است؟ئیراه نجات و رھااصالً آيا ال اين است که ؤس. طلبد الی که طرحش جسارت و بياِن ديگری میؤس

 ولی امروز ،ال داشتندال اشتغؤ به اين سئیگو  عمدتاً نيروھای مبارز، به چگونگی پاسخقبل، سال ۴٠ – ٣٠تا 

ی و موِج خروشاِن ئ فريقا قدرِت تودهامردم در شماِل .  داردئیمل و جسارت باالأال نياز به تؤطرِح خوِد اين س

داری و ارتجاعيون مذھبی با  ھای بزرگ سرمايه  در ايران لمس کردند ولی قدرت۵٧مبارزه و مقاومت را مانند سال 

ھرچند ھنوز کشمکش . تر از قبل پس زدند ھای به غايت عقب مانده  را با جايگزينيورشی گسترده اين موِج مبارزاتی

  . اِل فوق استؤ چگونگِی طرح سلهأادامه دارد اما مس

شايد از .  تئوريک مشخصی را در نظر گرفت–ھای تاريخی  زمينه ، بايد پيش فوقالِ ؤمل بر سأدر بررسی و ت

بايد ديد کدام . اری از نيروھای مقاومت در دنيا فراموش شده استھمين رو باشد که طرح اين پرسش از سوی بسي

له به تقابل نيروھا گره خورده است و اين که کدام نيرو أمس.  را زير و رو کند سيستم حاکمتواند و بايد بساطِ  نيرو می

موجود و نظِم مسلط ای خالِف جرياِن   گستردهۀبايد ھم خود را سازمان دھد و ھم به سازمان دادِن مقاومت و مبارز

يابِی  اند و دانش و سازمان قرار گرفته کمونيستی بود و نبود و ضعِف جنبِش ھا در موقعيتِ  امروز کمونيست. بپردازد

 است که خود را در مبارزاِت یموضوع نبود يا ضعِف عنصِر ذھني.  زيادی داردۀھا با شرايط عينِی موجود فاصل آن

ھای   جنبشۀطبقاتی و مبارزداری در يورش به دستاوردھای  ده و جسارِت سرمايهمردمِی اخير به روشنی برمال کر

 کيفيتاً ۀھای تحت ستم بدوِن سازمان دادِن خود در چارچوب  و خلقھا  کارگر، تودهۀطبق.  را افزايش داده استیئ توده

تماِم روشِن  ۀينئ آ،روز ام،فلسطين و غزه. دن بردارئید توانست گامی در جھِت رھان نخواھ،متفاوتی از گذشته

 و به احيای ھمين سيستم و عقب گرد کردهشان  ۀاند ولی مبارز ای است که مبارزه را تمام نکرده ھای ستمديده خلق

.  خاورميانه در حال تکرار استۀھای زيادی در منطق  فلسطينيان در بخشۀسناريوی مبارز. دھد نظاِم مسلط پا می

  . تواند تعميِم گسترده تری يابد  فلسطين، میئین در باِب اميد و آرزو به رھاما واقعاً بياِن رفيِق انقالبی

چنان که بسياری .  موجود فکر کردۀھای پوسيد  نتوان به بلندکردِن چنين پرچمی در مياِن قطباشايد در ظاھر حت

. اند  در قباِل ايران دوختهھای بزرگ اند و چشم به حرکاِت قدرت از نيروھای اپوزيسيوِن ما نيز مقھوِر اين فشار شده

 کارگر و کسِب قدرِت ۀ طبقۀاند و طرفداِر مبارز چنان که بسياری از جواناِن چپ ديروِز ما، راه مسالمت را برگزيده

! مبارزاِن انترناسيوناليستھای   صھيونيسم از ميتينگۀچنان که ما را با بياِن واژ. اند سياسی در يک روز آفتابی شده

 وفادار باشيم، بلکه بايد  بشرئیآرماِن رھاست که در چنين شرايطی نبايد فقط به  ااما واقعيت اين. کنند اخراج می

ھای مرتجِع موجود قرار  آن را قاطعانه در برابر قطبمختصاِت بايد . کورسوی اميد را صريح و روشن نشان دھيم

 سال گذشته ١۵٠ ما در ۀن کار با دانش و اندوختاي.  امروز پاسخ دھيمۀاالِت پيچيدؤھای تاريخی و س دھيم و به کاستی

 طرحِ امروز انقالبيون دنيا و انقالبات پيروز و شکست خورده را بررسی و به ممکن نيست و بايد دستاوردھای تا 

ھای تاريخاً   بشر به يک پاسخ کمونيستِی نوين در برابر پاسخئی فلسطين و رھائیدفاع از غزه، رھا. نوينی ارائه کنيم

  .يده و ارتجاعی نياز داردپوس
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  ! و جواناِن سنگ به دسِت فلسطينیزنده باد انقالب

  ! خلق فلسطينۀپاينده باد مبارز

  !زنده باد ھمبستگی انترناسيوناليستی

  !تی است کمونيس انقالبِ ،ئیتنھا راه رھا

  

   حق شناس تراب: ترجمه از عربى/ ش يمحمود درو: نويسنده - برگرفته از سايت انديشه و پيکار  *

html.sarzamin-in-bar-darwish-mahmoud-277/literature/org.peykarandeesh.www  

  

** GRUP	YORUM	‐HALKIMIZIN	GELINI	‐AYCE‐IDIL	ERKMEN	ANISINA:	

www.youtube.com/watch?v=wtKN1JqJg5w 

  نقل به مضمون*** 

 

 


