
در هم صدایی با فریاد فلسطین در روز نکبت

 به دستتتن) آماده کرده است؛ و این متتت۲۰۱۶ مه ۱۵ (تجمع روز نکبت در برلین: پراکسیس مت حاض را به مناسبت توضیح
یکی از اعضای پراکسیس در این تجمع خوانده شده است.

* * *

یی آن آرمتتان تتاریخی ین ستمدیدگان است، چرا که هرگز از نبد باز-نایستاده استت. فلستطین، تجلت فلسطین قلب تپنده ی جها
مشتکی ست که پیونددهنده ی مبارزات خلق های جهان است. مستتأله ی فلستتطین جتتایی استتت کتته تعهتتد بتته انستتان محتتک
ع گیری ای میتانه  می خورد، و مواضع سیاسی و ایدئولوژیک عریان می شتود؛ چتترا کته در متواجهه بتا مستتأله ی فلستطین موض
ممکن نیست: یا با ستم گر هستیم یا با ستم دیده، یا با اشغال گر هم دستیم و یا از مبارزه ی مردم فلسطین علیه اشتتغال دفتتاع
می کنیم، یا به اشکال و درجات مختلف حامی دولت  استعمری، سکوب گر و نژاد گرای اسائیل هستیم، و یا ستتمت مقتتاومت

و مبارزه ی فلسطین علیه امپریالیسم و استعمر و اشغال ایستاده ایم و در پیکار آن برای رهایی مشارکت می کنیم.

 ساله ی فلستتطینیان استتت. روز نکبتتت،۶۸ سال آوارگی مردم فلسطین، و همچنین مقاومت و مبارزه ی ۶۸روز نکبت، یادآور 
بب بتته ادامه ی ایتتن یادآور این واقعیت است که هر مسیری به جز مبارزه با صهیونیسم، اشتتغال، تبعیتتض، نژادپرستتتی و سکو

ه۶۸نکبت و ستم کشی می انجامد. این تاریخ  ان از آن دارد ک ز نش ر چی ش از ه ه آن، بی اومت علی  ساله ی اشغال گری و مق
را ه حل واقعی، گستشر یافت مبارزه ای رادیکال و رهایی بخش است که هدف بی واستتطه ی آن دستتتیابی فلستتطینی ها بتته حتتق

 میلیون فلسطینی ای ست کتته جابجتتایی اجبتتاری و آوارگتتی بتتر آن هتتا تحمیتتل شتتده۶تعیین سنوشت و حق بازگشت بیش از 
 سال مقاومت و پیکار فلسطین به آشکارترین شکل بتتر هتتر راه حتتل معطتتوف بتته متتذاکره  ی۶۸است. تاریخ پر فراز و نشیب 

اشغال گر و ستمد یده برای رسیدن به هدفی مشتکر خط بطلن می کشد، و گواهی است بر حقانیت مقاومت و پیکار جمعی
یی واقعی فارغ از نتژاد و متتذهب؛ و پیکتتاری جمعتتی بترای بتازپس گیری نه تنهتتا حقتوق انستانی- در راستای دستیابی به برابر
شهروندی، بلکه موجودیت تام ساکنین قلمروی تاریخی فلسطین، که شامل آواره گان و رانده شدگان نیز می شود. دستیابی به
چنین هدفی، نه تنها در گرو پیکار هرچه جمعی تتتر فلستتطینی ها، بلکتته همچنیتتن نیازمنتتد متتداخله ی فعتتال تتتامی نیروهتتای
متقی ای است که مبارزه برای رهایی فلسطین را بخشی جدایی ناپذیر از هر مبارزه ی رهایی بخش می دانند و از این رو آن را

جزئی از مبارزه ی خود تلقی می کنند.

ری اد دیگ طین ابع اله ی فلس د، مس یی در تبعید، فارغ از آنچه گفته ش برای ما، به عنوان گروه کوچکی از کمونیست های ایران
نیز دارد. در طتول تاریتخ پیکتتار کمونیستتی در ایتتران، حمتیت ایتتدئولوژیک و سیاستتی از مبتتارزه ی متتردم فلستطین بخشتتی
جدایی ناپذیر از مشی مبارزاتی بوده است؛ به علوه، پیوندهای مستقیم تری نیز وجود داشته که حتتتی همکتتاری در مبتتارزه ی
مسلحانه را نیتز شتامل می شتود؛ در دوران پیتش از انقلب اردوگاه هتای مبتارزه  ی چریکتتی فلستطین، محملتی بترای آمتتوزشر
نیروهای کمونیست ایرانی و امکانی برای پیوند یابی با خلق های دیگر بوده است. بر این بست تاریخی است کتته اگتتر دیتتروز
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انقلبیون چپ گرای ایرانی هم  در بر علیه حاکمیت در ایران و هم در جبهه ی فلسطین پیکار مسلحانه می کردند، امتتروز نیتتز
نیروهای کمونیست ایرانی رسالت پیونددادن این دو جبهه را بر دوشر دارند. برای متتا، ایتتن مشتتی مبتتارزاتی به میراث رستتیده،
هم با افشای پروپاگاندای فریب دهنده ی حاکمیت مستبد جمهوری اسلمی  همراه است، هم با مبارزه بتتا لبی هتتای قدرتنتتد
ائیل غال گر اس ت اش صهیونیستی، و هم با سازمان دهی پیکاری ضد-هژمونیک علیه گفتمن اصلحا طلبانه ای که مساله ی دول
را به رابطه اشر با ایران تقلیل می دهد. از منظر متتا، هیتتچ صتتلح و دوستتتی ای در منطقتته بتتدون رهتتایی فلستتطین امکان پتتذیر
ارزه ی تقی و مب ای م یر اتحتاد نیروه تمدیده در کشتورهای منطقه  لجترم از مس نیست، و تنها رهایی ممکن برای متردم س
همبسته ي آنان با حاکمیت های مستبد سمایه دارانه می گذرد. از این رو، برای متتا مبتتارزه ی فلستتطین علیتته دولتتت اشتتغال گر

اا با مبارزه علیه حاکمیت سکوب گر جمهوری اسلمی پیوند یافته است.  اسائیل ضورت

ما این جاییم تا یک صدا با شم همراه با فلسطین فریاد بزنیم و سیاست های دولت های غربی در حمیت از دولتتت جنایتکتتار
کوب گر ایتتران، در حمتیت دروغینتتش ازراسائیل را افشا کنیم. ما اینجاییم تا همچنین فریب کتاری حتاکمیت دیکتتاتور و ستت

ا اعلم م؛ ت یش زحمت کشان را افشتا کنی فلسطین، با هدف  نفوذ سیاسی و اقتصادی در منطقه و سکوب و استثمر بیش از پی
کنیم که هر بدیل رهایی بخشتتی در منطقتته تنهتتا بتتا مبتارزه ای انتناستتیونال، رادیکتتال و همه جتانبه علیتته ستتلطه ی سمایه و

سیاست های منطقه ای آن شکل می گیرد، و اینکه فلسطین نقطه ی عطف این مبارزه است. 

بن قابل تقلیل به مسائل بشدوستانه نیست، بلکه این امتتر نیازمنتتد وفتتاداری نزد ما، حمیت از و مشارکت در مبارزه ی فلسطی
ن ا ی پیتش روی جنبتش رهتایی بخش استت: حتق تعیی ه چالش ه خ ب ما به سیاست رادیکال، و تلشر همزمان برای یافت پاس
امی ال در ت ارزه ی رادیک سنوشت ملت ها، پناهندگی و آوارگی، صهیونیسم، نژادپرستی، استعمر، امپریالیسم، مقاومت و مب
اومت و ه تنهتا مق طین ن ا از فلس تی جهتانی. م رای جنبتش سوسیالیس ر ب دی دیگ ا و مفتاهیم کلی اشکال و با تامی ابزاره
استقامت را می آموزیم، بلکه همچنین این بینش را که با وجود سکوب سازمان یافته و مورد حمیت نیروهای امپریالیستتتی و
دولت های همسو، همیشه راه ها، استاتژی ها و ابزارهای جدیدی برای ادامه ی مبارزه وجود دارد؛ بینشی که در هر شتتایطی

ین امید می انجامد.  راه را برای مبارزه گشوده می داند و به زنده ماند

در پایان، با زنده یاد تراب حق شناس، رفیق پیکارگر و کمونیست، و مدافع تام زحمت کشان و خلق هتتای ستتتم دیده ی جهتتان،
به خصوص خلق فلسطین، هم صدا می شویم که می گفت: ”در برابر تهاجم مستمر دنیای سمایه برای نابودی فلسطینی ها، ما

همه فلسطینی هستیم“. 

زنده باد مبارزات انتناسیونال برای رهایی  از اشغال  و سلطه ی استعمر و سمایه  ! زنده باد مبارزه ی خلق فلسطین!
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