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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  حمود فنون، سايت کنعانم:نوشته 
   احمد مزارعی:برگردان

  ٢٠٢٢ جون ١٢

  کمونيست فلسطينی،ۀ نويسند"عادل سماره"حکم بر برائت 
 یمل ً تصميمی است کامال

 
 خود دکتر عادل سماره را از تھمتھای وارده ۀششمين جلس دادگاه صلح رام هللا درفلسطين اشغالی امروز درپايان سی و

طور ممتد ه اين محاکمه ب .توسط مدعی العموم فلسطينی خانم امل وھدان بر وی وارد شده بود، تبرئه نمودبر وی که 

  .طول انجاميده ، جلسه ب٣٦ به مدت شش سال وًتقريبا

 سياسی بود به مبارزه ًنمايم که درخالل محاکمه ای که کامال پرشورترين درودھای خودرا تقديم رفيق عادل سماره می

  . فلسطين دست زدۀقضي عليه تضييع حقوق وطن فلسطينی وای سرسختانه 

 سرسختانه ای را که برای دفاع از ملت فلسطين درصحن دادگاه به عھده گرفته بود با اقتدار ۀارزدکتر عبدهللا سماره مب

  .کامل و با پيروزی به پيش برد

  :شد اين دادگاه ميان دوطرف دعوا پيش برده می

ينيھا به رمان فلسطآدفاع ازملت فلسطين دروطن خود، دفاع از  پايبندی به عربی بودن سرزمين فلسطين، و: نآيکطرف 

زاديخواھی وتحکيم امر ثابت وراسخ فلسطينيھا برعربی بودن آزادی وھمچنين دفاع از فکر، فرھنگ ملی ومفاھيم آ

  .ورزد کيد میأن تآنمودن  زادآضرورت  سرزمين فلسطين و

نھا به دشمن ، تحريف مفاھيم آشکارا و روشن آصف بندی تضييع کنندگان حقوق فلسطين وخدمت : وطرف ديگر

س ونااميدی وايجاد اضطراب درعقل مردم وايستادن در صف أزادی وپايبندی به ميھن وھمچنين تعميق حالت يآ واصول

  دشمنان
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ھدف طرف دوم درعين حال اين بود که به حکمی قضائی وشرعی دسترسی پيداکند که بتواند برای ادعاھای مبتذل خود 

  .روگرديده د که خوشبختانه با شکست روببساز» محملی قابل قبول«کرد،  که با اصرار ازان دفاع می

خانم مدعی العموم دراين ادعا ھای خود تنھا نبوده بلکه اعتماد وی بر مجموعه ای از افراد منحط ضد ملی ودشمنان 

نھم آکنند و  ملت فلسطين خيانت میۀزاديخواھانآرمانھای ملت فلسطين بوده که برای خدمت به دشمن به روح ومفاھيم آ

بی اساس تشکيل   ادعاھای ساختگی وۀوسيله که راه خودرا دردادگاھی يافتند که ب» ظھارنظرات مغايرا«تحت عنوان 

  يافته بود

ردم فلسطين  مۀعکس ريشه ھا واصول ملی مبارز هشان ببود، اما اين ادعا ي »اظھارنظرات مغاير«حقيقت اينست که اين

 خود در صف ملی ۀکوشند با نفوذ بيمارگون ھمچنان میتوسط عده ای ناپاک ، اوباش وفاسد که بود ، ولی مسموم شده 

يشان پوششی است تا اينان با لباس مصلحت ملی فلسطينی اما، اين ادعا ھا. گرايان فلسطينی به خيانت خود ادامه بدھند

  .بتوانند خيانتھايشان را در زير ان پنھان بدارند

  دراينجا بايد به ارزيابی کار دادگاه بپردازيم

دفاع از خود با ثبات قدم ايستادگی  عبدهللا سماره که دادگاه برای محکوميت وی تشکيل شده بود به مبارزه ودکتر :يکم

.  بودشعليه خودالت ممکن ازجمله محکوميت  احتماۀ پذيرش ھمۀمادآنمود وبر باورھای خود تا به اخر اصرارورزيد و

  .اما وی شجاعانه وباقدرت تمام از خوددفاع کرد

 ارکان ۀگردد ، اين وظيفه ای بسيار خطير بود که که وی دردفاع ازخود دربرابر ھم  از شرح باال روشن میھمچنانکه

  .شد اھدافشان ايستاد وپيروز نھا وآدولتی 

وکيل توانا وپوالدين ، مھند کراجه که قضيه را  !ت وکالی مدافع دکتر عبد هللا سماره بادأدرود وافتخار برھي –دوم 

ن پيگيری کرد وھمچنين وکيل ديگر ھمراھش ظافر صعايده که بسيار آدراساس خود ودر تمام مراحل ی وئبسيار ريشه 

  .نھا وکالی داوطلب بودندآ یت بود وھردوأبا جر

طور متوالی ه دادگاه ، که وظايف واجب وميھنی خودرا به ھمراھی با مجموعه ای ازقاضيان دادگاه که ب: سوم

 خود از ۀنھا ، قاضی عمار القواسمی بود که ھمگی با تصميمات شجاعانآخرين آ وکردند  درجلسات دادگاه شرکت می

  . سالمت قضاوت دادگاه از يکطرف واز طرفی ديگر ازحقوق مردم فلسطين دفاع کردندۀانديش

ی وشرف ملی فلسطينی خود دفاع ئنھا ھمگی نپذيرفتند که در باتالقی گنديده غرق شده وسر سختانه از شرف حرفه آ

  .شد ی بود که درمورد دادگاھھای فلسطين گفته میئن چيزھاآ ۀرغم ھم نھا علیآ ۀد واين دفاع شرافتمندانکردن

رای عمومی ملت فلسطين بود که خودرا موظف ميديد به طرق مختلف از تعبيرات وتفسيرات گوناگون با رفيق آ: چھارم

  به دفاع برخيزد ھمه ملت فلسطين بود ۀعبدهللا سماره وقضيه اش که درعين حال قضي

  درود پر شور بر مدافعان وطن

  درود پرشور به رفيق توانا يمان عبدهللا سماره

  

  :توضيح مترجم

 کشورھای وابسته ۀ عليه ايران تصويب نمود وھمقصد سرنگونیه که امريکا تحريمھای شديدی را ب سالھا پيش ھنگامی

 .زاد گذاشتآ امريکا ترکيه را درداشتن تجارت با ايران به خودرا از ارتباط بازرگانی با ايران منع نمود ، اما

زادی تجارت ترکيه با آدکتر عبدهللا سماره ھمان زمان طی مقاله ای مستند توضيح داد که شرط امريکا واسرائيل برای 

مد آايران رفت وراحتی وبا حمايت ترکيه به جاسوسان موساد اسرائيل بتوانند بايران اين بوده است که ترکيه اجازه بدھد 
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کنم اولين  فکر می .وری کردمآ  درخالل نوشته ھايم يادن آکنند ومن اين موضوع را ھمان زمان ترجمه کردم وبارھا

ن تھرانی مقدم آی ايران درتھران بود که طی اکترتروری که درھمان سالھا انجام گرفت انفجار درمرکز تحقيقات 

 د بدنيست بدانيد که دکتر عبدهللا سماره ھميشه مدافع انقالب ايران بوی ايران به شھادت رسيد،اکترمعروف به پدر 

  ٢٠٢٢شنبه يازدھم ماه جون

 


