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 3شماره    2331اردیبهشت  8: تاریخ

حتمًا این پرسش در مقابل نشریه باروت مطرح خواهد شد و             

شده است که اهمیت جنبش احواز در نزد ما چیست؟ و پاسخ            

ما نیز چیزی نخواهد بود جز احساس تعهد ما در برابر عدم                

تعهد جمهوری اسالمی ایران به خلق تحت ستم این بخش از            

جهان که دست بر قضا به زبان عربی گویش می کنند و معتقد   

در خصوص  .  بر اینکه ستم ملی بر ایشان روا داشته می شود           

اینکه حکومت کنونی خود یک قدرت غیر فارس و دراصل              

عربی است باید پاسخ گفت که اگر وضعیت چنین بود، نه رهبر   

و دستگاه حکومتی به زبان فارسی گویش می کردند و نه افشا            

می شد که آقایان به صورت قریب به اتفاق کمترین آشنائی را            

اگر چنین بود که حداقل زبان عربی در          .  با زبان عربی دارند    

ایران به عنوان زبان مستقل اداری و تحصیلی به رسمیت               

شناخته می شد و نه اینکه با هزار استدالل و در همکاری با                

فاشیست های ایرانی در پی اثبات این امر باشند که مردم آن             

منطقه، فارس های عرب شده اند و تحت تأثیر حکومت های             

که باز هم دست بر قضا روابط حکومت مرکزی          )عربی منطقه   

ایران بیشتر از مردم عربی احواز و شهرهای حومه با دیکتاتور            

دست به اعتراضات جعلی ملی     (  های عربی منطقه حسنه است    

 .گرایانه می زنند

لب کالم، تالش هائی مبنی بر این استدالل صورت می گیرد             

که اساسًا ستم ملی عمده ای در ایران موجود نبوده و میزان              

ستم بر کلیت مردمی که در کشور ایران زیست می کنند به              

نمونه اش را می توان مردم کویر نشین فارسی         .  یک سان است  

دانست که به لحاظ اقتصادی در بدترین شرایط ممکن روزگار           

البته در این امر هیچ شکی نیست ولی باید          .  سپری می کنند  

این را هم لحاظ داشت که ماهیت ستمگر حکومت جمهوری            

اسالمی که بیشتر از هر چیز از دولت سرمایه بودن آن نشأت             

اگر به مردم کویر نشین مناطق مرکزی خدماتی             می گیرد، 

ارائه نمی دهد در مقابل از آنها چشم داشت و انتظار بیگاری و             

ولی این وضعیت در خصوص مناطقی از          .  بردگی هم ندارد   

یعنی در . جمله مناطق عرب، کورد و تورک نشین حاکم نیست

خصوص این مناطق، دولت جمهوری اسالمی نه تنها وظیفه            

خود را در قبال شهروندان به صورت دموکراتیک رعایت نمی            

کند که بیشتر نقش مصادره کننده ی منابع  و           

 61سازمان حقوق بشر احواز روز سه شنبه      طبق گزارش سایت

آوریل یک جوان عرب احوازی به نام مهدی مجدم در جلوی             

درب ورودی ساختمان استانداری و مقابل چشمان استاندار           

گفته می شود این جوان در مقابل          .  خود را به آتش کشید      

ساختمان استانداری به انتظار خروج استاندار بوده و به محض           

مشاهده خروج استاندار گالن بنزین را بر روی خود خالی و               

اقدام به خود سوزی کرده است که نگهبانان پس ازاینکه او را             

 .انتقال داده اند احواز خاموش کرده، فوراً به بیمارستان طالقانی

ساله ودرکوی چهارصددستگاه     23الزم به ذکر است این جوان       

 -یکی از محله های فقیر در حومه شهر احواز           -منطقه سپیدار 

و هر روز به دوایر مختلف برای جستجوی کار            .  ساکن است 

جهت تامین مخارج زندگی خود و خانواده اش مراجعه می              

مربوط -در حال حاضر این جوان در بیمارستان طالقانی        .  کرده

وضعیت این جوان بسیار وخیم    . بستری می باشد -به سوختگی

قطعاً دلیل  .  است ودرحالتی بین مرگ و زندگی بسر می برد          

اصلی این اقدام، چیزی جز فقر و فشار اقتصادی روز افزون و              

تاریخی نبوده و رژیم نیز با قرار دادن محافظ مقابل اتاق این              

جوان عرب، سعی بر خاموش گذاردن و پرده پوشی بر جنایات            

 .خود دارد

خودسوزی یک جوان و کارگر عرب در 

 احواز به دلیل فشارهای اقتصادی

 3ادامه در صفحه 

 باروت

بر اساس گزارش کارگران معترض، در شهر احواز همزمان با             

ورود احمدی نژاد با هدف سفرهای استانی، کارگران شرکت            

اردیبهشت ماه، با در       36کارخانه قند و تصفیه شکر در روز          

 32دست داشتن پالکارد، نسبت به بالتکیلفی و عدم دریافت           

ماه حقوق، در مقابل استانداری این شهر دست به اعتراض              

همچنین به گفته نمایندگان کارگران و نماینده حقوقی         .  زدند

آنها، بنا بود تا طبق قول های دولت، مشکل این شرکت با                 

واگذاری آن از بانک ملی و ملت به وزارت صنایع مرتفع گردد             

که تا کنون چنین امری صورت نپذیرفته و وزارت صنایع اعالم           

داشته که چنین امری مغایر قوانین جمهوری اسالمی می باشد  

و بدین روی مشکالت بانک ها با صاحبین قبلی و فروشنده              

همچنان ادامه داشته و در این راستا، هیچ کس در پی حل                

 .مشکالت کارگران این واحد تولیدی نیست

با :  نماینده کارگران قند اهواز یاد آور شده است که                  

های ملی و ملت حاضر نیستند         های انجام شده، بانک     پیگیری

مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و            

تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت، روند             

بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده، که این             

 .مساله مشکالت زیادی برای کارگران ایجاد کرده است

اعتراض کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر 

 در برابر احمدی نژاد

 اهـمـیـت جـنـبـش احـواز بـرای مـا و قـدرت در چـیـسـت؟: بـاروت
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به یک تعبیر   .  قدرت های مالی و اقتصادی آنها را هم دارد           

ستم روا داشته شده بر مردم این مناطق، نه تنها از نوع ستم              

ملی در محدود کردن زبان مادری آنها، بلکه از نوع ستم                 

 .اقتصادی مضاعف نیز هست

توجه داشته باشید که هنوز آثار جنگ در بسیاری از مناطق             

جنگ زده توسط حکومت نه تنها پاک نشده که حکومت به             

واسطه تبدیل آن به ثروت فرهنگی خود به عنوان موزه های             

نظامی، توانائی آن را داشته که به صورتی خارق العاده، مناطق    

عرب نشین را با گسیل نیروهای شبه نظامی، سپاهی و نیز              

کاروان های راهیان نور و امثالهم، به شکلی میلیتاریستی              

 .تحت کنترل و انقیاد خویش داشته باشد

اما دلیل این امر و ستم، هر چه که باشد موجب اعمال ستم               

مضاعف بر ایشان شده و اگر تعارف و ادب را کنار بگذاریم، این 

در حالی است که اکثریت دیگر مردم ایران، از آنها با القابی               

چون عرب سوسمار خور، اسالمیون و وقابیون عقب افتاده و            

تو گوئی این تنها خلق     .  عامل بدبختی نژاد ایرانی یاد می کنند      

عرب بود که حکومت خمینی را برای کنترل جامعه انتخاب            

نمود و البته جای دارد بدین نکته اشاره نمود که اتفاقًا اعراب             

از جمله ملیت هائی بودند که از همان آغاز، مخالف حکومت             

جمهوری اسالمی بوده و هستند و حتی در این مسیر جنبش            

های مقاومتی را نیز در برابر ارتجاع نو پای اسالمی شکل                

دادند، در حالی که شهرهائی چون شیراز مهد فاشیست های           

. آریائی و یزد مهد تأمین نیروهای سپاه پاسداران بوده و هست     

البته دلیل مهم آن هم نه بدپنداری این مردم، بلکه بیشتر، از             

کاسب کاری، یعنی به یک عبارت حاکم بودن زیست خرده             

 .بورژوازی دالل صفت در این مناطق نشأت می گیرد

به هر روی، ثروت سرشاری که از مناطق جنوبی ایران، حاصل           

جمهوری اسالمی می شود، آنها را بدان وا می دارد که جنبش      

رفع ستم ملی را در این منطقه به شدید ترین شکل ممکن               

برای نمونه بیشترین میزان اعدام فعالین          .  سرکوب نمایند 

سیاسی در ایران، متعلق به این منطقه می باشد در حالی که             

دیگر جنبش های ضد دیکتاتورِی سرمایه در ایران، یا در این            

خصوص چیزی نمی دانند و یا در مقابل آن به شکلی                   

مشکوک سکوت کرده اند، چرا که پیروزی و پیشروی این              

جنبش ضد دیکتاتوری و ضد شوینیستی همساِن حکومت            

جمهوری اسالمی، بر علیه منافع سیاسی و اقتصادی خود              

پنداشته و حتی با قدرت حاکمه در سرکوبی جنبش هایی این   

البته بگذریم از این که برخی از           .  چنین هم داستان اند     

جریانات به صورت علنی و حتی خشن تر از جمهوری اسالمی           

چرا که سود   .  قائل به حذف فیزیکی اعراب در ایران هستند         

سرشار از منابع طبیعی و نیروی کار حاصل از آنجا برای                 

دستگاه سرکوب مرکزی، حتی در زمانه ای که با تحریم بانکی       

جهانی روبرو بوده، هر زمان بیشتر از پیش احساس می گردد،           

بدین روی و اگر تا پیش از این، نفت و گاز حاصل آمده از آن                

مناطق جیب سرمایه داران وابسته به قدرت غیر دموکراتیک و        

بورژوائی ایران را پر می کرد، هم اکنون به واسطه همین                

صادرات نفت و گازی که گویا به صورت رایگان اتفاق می افتد            

زیرا حکومت در پی تحریم ها، مجرایی برای دریافت پول              )

همین نعمات طبیعی که به قیمت خون هزاران           (  نمی یابد 

کارگر و عرب منطقه تمام می شود، حکومت برای بقای                

خویش ابزاری برای چانه زنی با امپریالیسم یافته، که این نیز            

تداوم نخواهد داشت مگر با سرکوب خشن تِر هر روزه در آن             

منطقه و سیه روزی کارگران و البته ناگفته نماند که دیگر               

کشورهای به ظاهر مخالف جمهوری اسالمی نیز با آگاهی به            

این امر، همچنان این بازی تحریم ها ادامه خواهند داد چراکه           

حداقل موجبات دریافت منابع طبیعی را برای آنها فراهم              

آورده، حال آنکه فشار اقتصادی و سیه روزی آن بر گرده                

کارگران و زحمتکشان مناطق عرب نشین هر روز سنگینی            

و به قطع جواب هرگونه اعتراضی نیز در این میان یا           .  می کند 

گلوله و اعدام بوده و یا احساس همبستگی از نوع ناسیونالیسم           

ایرانی اش، با حکومتی که هیچ اشتراکی با منافع ستمدیدگان          

 .و شهروندان جامعه ندارد

معترضین عرب دستگیر می شوند و در زندان در حالی معدوم           

می شوند که رسانه های جهانی برای عدم امکان تماس تلفنی           

فالن فعال به اصطالح جنبش سبز از زندان، سینه سپر کرده و 

از نقض حقوق بشر سخن می گویند، آری در نزد اینها                  

جنبشی که حتی فقرا و زحتمشکان تهران را نفهم می خواند،           

در نزد اینها که پاسخ قربانیان فقر و به           .جنبشی مترقی است  

در مناسبات جرم و جنایِت بر آمده از نظام طبقاتی            دام افتاده 

همان نیروهای اوباش جمهوری اسالمی است، در نزد اینها که          

موسوی و جنایتکاران پیشین اسالمی و پهلوی را رهبر خود            

می پندارند، نه اعراب حقوقی دارند و نه بشر به حساب می               

 .آیند

اما جنبش موجود در احواز و پیشروی آن به دالیل گوناگون و            

از نظر ما همان امر نیروهای انقالبی و سوسیالیست می باشد            

 !زنـده بـاد بـرادری خـلـقـهـا، مـرگ بـر شـویـنـیـسـم، مـرگ بـر سـرمـایـه داری
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 :که به صورت گذرا و موردی، دالیل آن به شرح زیر است

در ضدیت قرار گرفتن با جنبش ملی ایرانی که هر لحظه               .6

به سمت فاشیسم کشیده می شود در صورت ایجاد خطر            

فاشیسم ایرانی در پی بی افقی سیاسی اجتماعی، این               

جنبش های گریز از مرکز هستند که در برابر آن قد علم              

 .خواهند کرد

ضدیت با شوینیسم که شکلی از نابرابرِی اجتماعِی                    .3

ماحصل نظام سرمایه داری است و بدین تعبیر می تواند              

جنبش را به اضافه مبارزه اش با دیکتاتوری ای که خود از              

آن رنج می برد به سطح یک جنبش آزادی خواهانه و برابر             

 .طلبانه سوق دهد

به دلیل واقع شدن این جنبش در یکی از صنعتی ترین              .  2

مناطق ایران و با خیل عظیمی از نیروی کار که از شدت               

استثمار رنج می برد، امکان پیوند آن با جنبش کارگری به            

عنوان جنبش سراسری ای که بالقوه توانائی به مصاف               

طلبیدن حاکمیت و شرایط موجود اجتماعی و لغو آنرا دارد،          

در جهت تحقق مبارزه بر علیه حکومت سرمایه داری                

جمهوری اسالمی وجود داشته، حال آنکه رفع ستم ملی به           

طور قطع، یکی از مطالبات کارگران عرِب منطقه بوده و              

همین امر می تواند و باید نیروهای سوسیالیست و انقالبی            

را نسبت به این جنبش      (  برای مشارکت و همکاری با آن      )

 .حساس کند

دوری جستن جنبش خلق عرب از انواع استراتژی های            .  4

نئولیبرالی که عمومًا توسط دستگاه ها، آکادمی ها و                

مدیاهای دولتی غرِب امپریالیست تعیین می شوند، چرا که          

در گام اول، ستم وارده بر خلق زحمتکش عرب، ناشی از              

انتخاب سیستم حاکم بر ایران توسط نئولیبرال های                

خونخوار در نشست گوادلوپ است و بدین تعبیر جنبش با            

ماهیت ضد امپریالیستی اش، مدام سعی در گیر نیافتادن از          

انواع مبارزات پوشالی از قبیل جنبش های به دور از                  

خشونت دارد که بیش از همه، موجبات ناپدید شدن جنبش 

 .های اعتراضی را پدید می آورد

پایدار بودن جنبش، گاه به صورت نهان و اینک و ظرف              .  5

چند سال گذشته به طور عیان که تا کنون نیز با تمام                  

هزینه های مالی و جانی اش همچنان و بنابرخواست خلق            

عرب تداوم داشته است و همین است که خط متفاوتی بین           

آن و جنبش های مقطعی و ناپایدار از قبیل جنبش های              

 .برآمده در شهر تهران می کشد

بدین روی و به تعبیر ما، موارد باال و دیگر مسائلی که در متن، 

مطرح شد، ما را بدان وا می دارد تا پیگیر امور این جنبش و                

حقوق خلق تحت ستم عرب باشیم که با تمام محدودیت های        

مالی و تشکیالتی، همچنان قهرمانانه در مقابل دستگاه               

شوینیستی ایران با گوشت و پوست و استخوان خود مقابله             

کرده و هرگز حاضر به همکاری و مماشات با جریانات                  

ارتجاعی از قبیل جمهوری اسالمی و یا امپریالیسم نشده اند،           

چرا که شرایط جهانی و منطقه ای آنها را ناگزیر بدین سو                

سوق می دهد، یا به تعبیری پیشروی ها آنها بر علیه منافع               

از همه چیز گذشته این      .  حاکمین منطقه ای و جهانی است      

جنبش بی چیزان و پاپینی هائی است که بر دریائی از ثروت             

بر لبه شطالعرب مجبورند آبی شوری بنوشند که گاو میش             

این جنبش تولید . شان در آن خود را از گرما محفوظ می دارد

کنندگانی است که حتی اجاق شان از گازی که می سوزد و              

این .  دی ُاکسید کربنی که تولید می کند بی بهره است               

جنبش را فقط کارگران که خود زیر ستم هستند، می توانند            

ما اگر احساس همبستگی و       .  دریافته و به نجاتش بشتابند      

خودمانی بودن با این  جنبش می کنیم، جز اینکه خود تیپا              

خورده ی همان دیکتاتوری سرمایه داری هستیم که آنها              

کمونیست ها نمی توانند و نباید مقابل هیچ          .  هستند، نیست 

ستمی تحمل و تأمل داشته باشند، زیرا که متعلق به طبقه              

استثمار شده و ستمدیده ای هستند که می باید بر علیه هر              

  .نوع ستمی برخیزد تا خود را رها نماید

 

لب حسینی و علی آزادی فعالین کارگری و از     ابه گزارش رسیده تداوم بازداشت غ

اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل هاای کاارگاری و عادم             

پاسخگویی مشخص از جانب مسئولین مربوطه نگرانی خانواده ها و دوستان آنان را   

نسبت به وضعیت نامشخص و همچنین وضعیت سالمتی این فاعاالایان کاارگاری         

 .تشدید کرده است

الزم به ذکر است که بازجویی این دو فعال کارگری به پایان رسیده و مسئولین اداره 

اطالعات از ارجاع پرونده آنان به مراجع قضایی سرباز زده ؛ و از پاسخگویی الزم و     

 .قانونی به خانواده های آنان خودداری می نمایند
مسئولین امنیتی با شدیدترین و اهانت آمیزترین وجه ممکن با خانواده ها بارخاورد   

مراجع قضایی، خصوصن قاضی مربوطه با توجه به همااهاناگای اداره ی            نموده و

اطالعات با آنان مدام خانواده ها را تهدید به بازداشت می نماید؛ و پی گیری خانواده 

ها نسبت به وضعیت نامعلوم عزیزان خود را شایسته ی اشد برخورد و مجازات مای  

 .داند

کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت غالب حسینی و عالای       

آزادی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این دو فعال کارگری و همچنین سایر 

 .کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد

 6233اردیبهشت  5، کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 آخـریـن اخـبـار از وضـعـیـت دو فـعـال کـارگـری زنـدانـی؛ غـالـب حـسـیـنـی و عــلـی آزادی
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İnsanların duyğuları hər dəfə biraz daha 

basdırıldıqca, əzildikcə həmin hisslər bir 

başqa formada özünü daha güclü şəkildə 

biruzə verir. Əgər bir millətin dilini əlindən 

alırsansa, onu tamamilə məhv etmiş olursan. 

Amma 90 ildir ki, İran adlanan yer buna 

müvəffəq ola bilməmişdir. Qatı, faşistik fars 

şovinizminə məruz qalan Güney Azərbaycan 

xalqı zaman keçdikcə daha da güclənərək, öz 

dilini, kimliyini, mədəniyyətini, adət-

ənənələrini daha yaxşı bilməyə və onun 

uğrunda layiqli mübarizə aparmağa 

başlamışdır. İnstinktiv olaraq özünü 

qorumağa, kimliyini, ana dilini yasaqlayan, 

onu təhqir edən rejimə qarşı dirəniş 

göstərməyə başlamışdır. Bunun müqabilində, 

sırf öz ən təbii haqlarını tələb etdiyi üçün hər 

ay demək olar ki, yüzlərlə cavanlar 

ETTELAAT məmurları tərəfindən 

oğurlanaraq zindanlara atılır, fiziki-mənəvi-

psixoloji zorakılıqlara məruz qalırlar. Bacara 

bildiklərincə onları təhqir edir, şikəst edirlər. 

Lakin kimsə geri çəkilmir. Bilmirlər ki, belə 

edərək onları tutduqları yolda daha da 

möhkəmlənmələrinə səbəb olurlar. Güney 

Azərbaycan xalqı faşizmə faşizmlə deyil, 

şovinizmə şovinizmlə deyil, azadlıq istəkləri, 

azadlıq arzuları və dürüst mübarizələri ilə 

cavab verirlər. Onlar separatist deyillər, 

ayrımcı deyillər. Onlar vəhdət olma uğrunda 

mübarizə aparırlar. Xalqlar dostluğu uğrunda 

döyüşürlər.  

İranın faşist rejiminin türklərə qarşı 

yürütdüyü assimilasyon siyasətinə: ana 

dilində təhsil almağı qadağa etmək,  fəallar 

və təşkilatçıları basqılara, təcavüzə məruz 

qoymaq, dil və kültür hüquqlarını müdafiə 

edənləri həbsə atmaq, coğrafi adları 

dəyişdirmək və s.daxildir.  

ABŞ Dövlət Departamenti İranda insan 

haqlarının durumu ilə bağlı yaydığı illik 

hesabatda bildirir ki, “özbaşına həbs, uzun 

müddət nəzarət altında saxlanma və fiziki 

təzyiq kimi basqıları tətbiq edən İran dövləti 

etnik azlıqları hədəf alıb. Bu qruplar iqtisadi 

yardım, biznes lisenziyası, universitetdə 

təhsil, kitab yaymaq icazəsi, həmçinin mənzil 

və ərazi haqları ilə bağlı ayrı-seçkiliyə məruz 

qaldıqlarını bildiriblər. İran höküməti etnik 

bölgələrdə baş verən bəzi etiraz və iğtişaşları 

xarici ünsürlərlə bağlayaraq, bununla bağlı 

bir neçə xarici dövləti günahlandırır.” 

İran faşist rejiminin etnik azlıqlara etdiyi 

zülümlərin ardı-arası kəsilmək bilmir və 

insanlar zərbənin nə vaxt və haradan 

gələcəyini anlaya bilmirlər. İnsanları öz 

torpaqlarından uzaqlaşdırmaq üçün təbiətdən 

belə istifadə edir. Bəli, bütün dünyaya səs 

salmış Urmu gölünün qurudulmağından gedir 

söhbət. Uzun zamandır ki, gölün ətrafından 

dolanan türklərin dolanışıqlarını təmin 

etdikləri zəngin hövzəni səhraya çevirməklə 

məşğuldur. Urmu gölünün qidalandığı çaylar 

üzərinə tikilən onlarla barajlar və su bəndi 

səbəbiylə göl sürətlə kiçilməkdə, yerinə duz 

səhrası meydana gəlməkdədir ki, külək 

əsintisiylə duz fırtınasının yaranması, 

ətrafdakı bütün canlı nə varsa yandırıb, məhv 

edəcək deməkdir. Bütün dünya bu məsələyə 

diqqət ayırdığı halda İranın bu təbiət gözəlliyi 

məhv etməkdə məqsəd bölgədəki bütün 

türkləri evlərindən uzaqlaqlaşdırmaq, 

yaşadıqları yerləri çölləşdirmək, torpaqları 

tamamilə özəlləşdirməkdir.  

Bütün bu əziyyətlər, zülümlər öz əksini 

ədəbiyyatda da tapır. İnsanlar yazılarla öz 

etirazlarını, üsyanlarını edirlər və sanki bir 

dirəniş, mübarizə ədəbiyyatı yaradıblar.  60-cı 

azad ol, qoy qırmızı günəş doğsun! 

Yazar: Şebnem Sadiq 
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illərdəki nəsil əvvəlki nəsillərin 

yaradıcılığının məruz qaldığı əziyyətlərdən, 

sınaqlardan xəbərdar oldub və nəticə 

çıxarıblar. Birillik Pişəvəri demokratik 

hökumətinin xoşbəxt günlərində uşaqlıq və 

gənclik dövrünü yaşayanların yaşı artıq 20,30

-dan çox idi. Və özlərindən əvvəlkilərdən çox 

fərqli düşüncə sahibləri ədəbiyyata yeniliklər 

gətirdilər. Onlar: Səməd Behrəngi, Qulamrza 

Saidi(Gövhər Murad), Əliza Nabdil(Oxtay), 

Mərziyə Üskiyi(Dalğa) və başqaları idi.Bu 

milli ruhlu gənclərin ən başında Səməd 

Behrəngini 

vurğulamaq yerində 

olar. Şair olmasına 

baxmayaraq dostu 

Behruz Dehqani ilə 

birlikdə xalq içindən 

topladığı nağıllarla, 

yazdığı hekayələrlə yaddaşlarda qaldı. Bu 

gənc yazarlar daha çox nəsrə üstünlük 

verirdilər. O, böyüməkdə olan nəsli yaşlılara 

rəğmən daha mübariz, haqsızlığa, 

ədalətsizliyə barışmaz ruhda görməyi arzu 

edirdi.Ona görə də bütün diqqətini gənc nəslə 

yönəltmişdi. O xalqdan  topladığı nağılları 

özəl şəklə saldı. Onlara bədiilik gətirdi, 

rəngarənglik qatdı, yeni ruh verdi.  Səməd 

Behrəngi milli siyasi hərəkatda fəal iştirak 

edən  məsləkdaşı və 

qələmdaşı, şeirlərini  “Dalğa”  təxəllüsü ilə 

yazan Mərziyə Üskuyi ilə birlikdə İranda uşaq 

ədəbiyyatının ilk təməlini qoydular. Səmədin 

əsərləri ən yüksək beynəlxalq ödülə layiq 

görülmüş və bir çox dillərə çevrilmişdi. Onun 

''Balaca Qara Balıq'' adlı hekayəsini 

ölümündən sonra bütün dünya uşaqları öz 

dillərində oxuya bildi.Və bu hekayə əslində 

böyüklər üçün yazılmış amma balacalar üçün 

olan hekayə idi. Bəlkə də elə bəşəriyyət, sülh 

naminə yazdığı yazılar onu öldürdü. Səməd 

Behrənginin ölümü hələ də sirr olaraq qalır. 

Onu yaşatmadılar. Yaşatmaq istəmədilər. 

Gördülər ki bir yazarın bir cümləsi nə qədər 

böyük kütləni idarə edə bilər.  

Biz yeni dünya gəncləri böyük və bütün bir 

dünya arzularkən, 

sülh, mehribanlıq, 

insanlara xoşbəxtlik 

istərkən, bütün 

dünyanın bir olmasını, 

hər kəsin bərabər 

yaşamasını istərkən 

İran kimi dövlətlər bunu istəməzlər. Onlar 

insanları din altında, rasizm, faşizm altında 

əzməklə bu gözəl arzuya qarşı çıxarlar. Biz 

bütün dünyada aclığa, zorakılığa, insanların 

bir-birini “yeməsinə” qarşı gələrkən belə 

ölkələrdə insanlar asılırlar, təcavüzə məruz 

qalırlar. Qadınlar kişi basqısı altında sınırlar. 

Amma bir gün qırmızı günəş doğacaq bütün 

dünyaya. O zaman bu ictimai viruslar, bu 

şərəfsizlər yer üzündən silinəcəklər. Bizim 

yaşıl yarpaqlarımız bitərkən, bizim güllərimiz 

bitərkən onların tikanlarını o qırmızı günəş 

yandıracaq. Sadəcə buna inanmaq lazımdır, 

möhkəm inanmaq.  

تاکنون در مورد فیلم سازش به       

نویسنده گی و کارگردانی محمد     

، 6252متوسالنی، محصول سال    

آن طور که باید و شاید پرداخته       

نشده است، حال اینکه فیلم         

سازش در مقابل دیگر فیلم های      

تولیدی در حیطه زبان فارسی،      

مطالب و نقدهای درخوری را        

نسبت به معقوله زن ستیزی و        

اخالقیات بر آمده از الیه های         

مرفه شهری و همچنین جامعه ای به همراه داشته است که             

هم در دوران گذشته و هم اکنون، این چنین می پنداشته که            

در بین اقشار مرفه جامعه، زن ستیزی به ندرت دیده می شود   

یا می شده است، در حالی که فیلم سازش، در کنار اشارات               

خویش بر تناقضات طبقاتی، دست رد بر چنین باورهائی زده           

 .است

در فیلم مذکور می بینیم جوانی به نام جواد را که از مناطق               

فرودست جامعه برآمده است در جهت کمک به نامزد اش              

و عوض کردن وضع زندگی خویش، بنابراین خود را            "بتول"

جای دکتری بنام رستگار معرفی نموده و طی پروسه اخاذی           

در سکانس دزدی   )پول مورد نیاز اش از شخصی به نام خالئق    

( در خانه ی همخوابه او، با جریان زندگی وی آشنا شده است           

در نهایت به سازش و مدارا با وی می رسد که همان تمثیلی              

از آشتی طبقاتی است، و اینگونه هنگامی که از گذشته و                

وضیعتی که در آن زندگی می        

کرده فاصله گرفته و به نامزدش      

 .بتول پشت می کند

در جایی دیگر شاهد آن هستیم      

که داماد خالئق به خاطر خیانت      

که نقش   )به دختر خالئق         

حاکمیت سیاسی و طبقاتی         

( جامعه را در فیلم ایفا می کند       

مینا و این که با زن دیگری            

رویت شده از جانب همسر           

مورد سرزنش قرار گرفته و به بی           "بدری"خالئق، یا همان     

اخالقی و فاسد بودن محکوم می شود و در این مشاجره تنها             

این بدری است که در برابر خیانت داماد خود و در دفاع از                

خالئق .  حقوق فرزندش برافروخته و خشمگین گشته است         

بدان جهت که پیشینه زندگی و روابط جنسی اش چیزی              

متفاوت تر از عمل داماد خودش نیست، موضع بی طرفی را             

برگزیده و منوچهر برادر مینا نیز به نحوی طرف داماد را می             

گیرد چرا که، او هم عامل تجاوز به دختر خدمتکار خانه                 

پدری اش است، اما در نهایت و در نزد اینان این دعوا و                   

داماد جایی  .  کشمکش هم ختم به مصالحه و آشتی می شود         

از فیلم ذکر می کند که او اولین و تنها ترین مرد خائن در                 

اما برای مثال در سکانس دیگری شاهد آن             .  دنیا نیست 

هستیم که زن آرایشگر محل، که خالئق با او سر و سری دارد، 

به خاطر بی اخالقی و اتهام به فساد، فاحشه خطاب شده و               

 معرفی یک فیلم؛ سازش همان شکست ستمبران است
 رایا دشتبان: نوشته
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اهالی محل که عموم آنها را مردهائی از جنس اخالقیات                

خالئق تشکیل می دهند، در صدد اخراج وی از محله و محیط 

 .زندگی اش یا به عبارتی حذف او می باشند

همچنین در سکانسی دیگر مشاهده می کنیم که  پسر خالئق        

یعنی منوچهر، با خدمتکار خانه رابطه داشته و در نتیجه این            

رابطه ی نامشروع در نزد اخالقیات بورژوائی، دختر خدمتکار           

باردار شده و به همین جهت از سوی پسر خالئق مورد                  

سرزنش و ناسزا هم قرار گرفته و در آخر بچه را سقط کرده و               

به خاطر پاپوش و اتهام به دزدی جواهر، از خانه و محیط                 

این فیلم زن ستیزی    .  کارش رانده شده و یا حذف می شود         

رایج در جامعه و به خصوص در میان اقشار مرفه را بازتاب می       

اما جواد  هنگام خارج بودن از نقش دکتر رستگار و در             .  دهد

جایگاه واقعی زندگی اش، قصد کمک به نامزد اش بتول را              

دارد و هدف خود را که گرفتن پول از خالئق است دنبال می              

کند، اما وقتی در قالب دکتر رستگار قرار می گیرد نه تنها                

بتول را فراموش، بلکه در جهت منافع قشر مرفه و حتی سر و             

 . سامان دادن به مشکالت خالئق پا پیش می گذارد

در مسیر، نقشی که جواد بازی می کند، رفته رفته در غالب              

دکتر رستگار و جایگاه و تمایالت وی بیشتر جای می گیرد،             

خالئق هم نیز دل خوری و حرصی که در طول این ماجرا                

نسبت به او داشته است را کم کم از دست می دهد و تو گوئی  

جواد که حاال دیگر دکتر رستگار تکنوکرات شده، به خالئق،            

منافع و مشکالت او به عنوان نماینده اقشار مختلِف در هرم             

حاکمیت نزدیک و نزدیکتر شده هر چه بیشتر در این راستا             

قرار می گیرد، حال آنکه در مسیر از کف دادن نقش اجتماعی       

طبقاتی پیشین خود، بتول را فراموش کرده و حتی به                  

 .خواستگاه های طبقاتی قبلی اش پشت می کند

این ماجرا تا جائی پیش می رود که جواد، تمامی رقبای                 

خالئق را که کاندیدای ریاست انجمن محل هستند از میدان           

رقابت بدر کرده و برای ریاست انجمِن محل، نامزد و موفق به             

کسب آراء برای این منصب می شود و یا به تعبیری کاماًل                

سازش طبقاتی خود را با قرار گرفتن در این جایگاه ثابت و               

شاید فیلم سازش را بتوان اینگونه تعبیر        .  محکم تر می کند   

کرد که هر گونه تالشی در جهت منافع زحمتکشان و                  

ستمبران، اما با سیاست نفوذ در قدرت و مناسبات بورژوائی و            

حاکمیت، محکوم به شکست بوده و در نهایت این سیاست             

حاکمیت و ستمگران است که پیروز میدان مبارزه به شیوه             

توطئه خواهد بود، چرا که خود در تمام زیست و بوم اجتماعی   

اش بر اساس توطئه بر مسند قدرت ایستاده است، حال آن که 

 .چاره ستمبران، مبارزه بر علیه توطئه است

در پایان، دیدن فیلم مذکور را که در سایت یوتوب موجود               

است، پیشنهاد می کنم که لینک فیلم در تو پارت در پائین              

 .آمده است

UwE9OGVxpl4=v?watch/com.youtube.www://http: 1Part 

818xDEzLJbG=v?watch/com.youtube.www://http: 2Part 

مقاله پیش رو، برگرفته از سایت اتحاد دموکراتیک            :  پیشگفتار باروت 

مردمی احواز است و بر اساس گزارش همین سایت، رفیق قاسم                    

فرطوسی که هم اکنون در بازداتشگاه مرشتا اداره مهاجرت به سر می               

صبح به توسط دولت سوئد، به ایران            61برد روز سه شنبه، ساعت        

 .دیپورت خواهد شد

 

سال از اشغال احواز می گذرد و ملت            ۸۸اکنون نزدیک به     

مظلوم احواز دورانهای پرمحنتی را با آزمونهای گوناگون              

 .گذرانیده اند

احواز نخستین سرزمینی که سالیانی است که، دردمندانه در           

سالیانی است که به دست شیطان         .  آتش بیداد می سوزد     

دیگر کبوتری نیست که هوای . قفل خورده است( والیت فقیه)

پرواز، او را دیوانه نکرده باشد؛ یعنی با پر و بال شکسته بر                 

سالح راستین مردم االحواز ایمان اوست؛          .  خاک غلتیدن 

به راستی، هر احوازی، خود     .  ایمانی که افول ندارد، پایان ندارد     

یک بمب ساعتی است؛ بمبی که روزی با انفجاِر خود، کاخ               

های شیشه ای که در جای جای سرزمینمان بنا کره اند  را بر           

دنیا خوب می داند که احواز یکی از         .  سرشان آوار خواهد کرد   

اگرچه امروز مردم اش را با      .  ثروت مندترین شهرهای دنیاست   

تا، حقوق این شهر      ظلم و ستم وتبعیض نژادی سرکوب کرده      

و مردم پایمال شود، اما انتفاضه هم داستان جوانانی است که            

های اعتراضی، ضرب و      با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی      

شتم در خیابان یا زندان، دستگیرها و شکنجه ها، پرتاب                

کردن جنازه های جوانان، شبانه از هلیکوپترهای نظام قاتل در 

آمیز دیگری که، هدف این        های خشونت   رود کارون و شیوه    

نظام است، مسیر خاموش کردن این جوانان غیور دنبال می            

اما همه می دانیم که محصول این کارها، نسل نو و                .  شود

بالنده ای را به ارمغان می آورد که ملت رشید و شجاع احواز              

را به قلۀ بیداری و آزادگی می رساند و آتشفشان انتفاضه را               

و اما با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند           .  بوجود می آورد  

  اما امروز هر شهیدی   .  خانواده دچار ناامنی و بحران می شود       

این مرز و بوم   جای  در جای  خونش  انتفاضه ی  ی واسطه  به  که

  دهد که   را سر می      مردمی    ریزد، فریاد پیروزی    می    زمین    به

  در تاریخ     یقیناً ملتی .  اند  روز نشسته     دراز درانتظار آن      سالیان

  گرفتن    خود، درصدد بدست       که    ساز بوده     خود سرنوشت 

 . است  بر آمده  خویش  سرنوشت

  ی مردم       انتفاضه   :که    گفت    توان  می    گذشت    بر آنچه     با تکیه 

  غاصبان    واقعی    ی  و چهره   رفته      را نشانه     رژیم    احواز، اشغالگری 

  ای  دوباره    و حیات     بر مال نموده      جهانیان    را برای     این سرزمین 

بیشتر بر   را هر چه  باید عرصه  است،  مردم احواز دمیده  در روح

را     احواز    مظلوم    سرزمین    رهائی    ی  و زمینه     رژیم اشغالگر تنگ  

 .نمود  فراهم

خود     این رژیم و پایان دادن به اشغاگری به            با نابودی     مردم  

را       غاصب    رژیم    حامی این     گران  سلطه  خواهند آمد و سنگرهای     

  از دیگری     پس    شجاع و غیور، یکی       مردم    ی انتفاضه       با ادامه 

و انتفاضه ی پیش رو می تواند این هدف را              فرو خواهد ریخت  

 .محقق سازد

 انــــتــــفــــاضـــــه
 قاسم فرطوسی: نوشته

http://www.youtube.com/watch?v=4OGVxpl9UwE
http://www.youtube.com/watch?v=xDEzLJbG818
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یاد آور چالشهائی است که       (  اردیبهشت)هفتم و هشتم ثور    

بیش از چهار دهه مردم افغانستان را به خود مشغول داشته             

هرکسی به این دو روز از دید خویش نگاه ویژه ای را               .  است

را سالروز کودتای کمونیست ها      6252گروهی هفت ثور  .  دارد

در افغانستان و سرآغاز بدبختی و         (  ی وابسته به شوروی    )

مشکالت مردم افغانستان می دانند و عده ای آن را آغاز                 

هشت ثور و سالروز پیروزی مجاهدین      .  رهایی تلقی می نمایند   

گروهی از این روز به عنوان       .  نیز از این قاعده مستثنا نیست      

روز پیروزی جهاد، مقاومت و ارزشهای مبتنی بر آن دانسته و            

عده ای این روز را یاد آور تلخی جنگهای داخلی، رهبران                

جهادی و تنگ نظری های آنان می دانند که محصول و                 

 . خروجی این تز، ویرانی بیشتر کشور بوده و می باشد

اما فارغ از هرنامی که روی  آن بگذاریم، کودتا، انقالب، جهاد،  

از احساسات پاک، شریف و اما ناآگاه مردم زحمتکش                  

در افغانستان آن   .  افغانستان سوء استفاده صورت پذیرفته است     

روزها در بین صدها نفر حتی یک نفر باسواد هم پیدا نمی شد      

. و مناسبات کاماًل فئودالی بر جامعه تا بن مذهبی حاکم بود            

دهقانان و کارگران افغانستانی نه تنها اطالع نداشتند که               

مارکسیسم ادعای تحقق مطالبات پرولتاریای جهانی را در سر         

ی آنان است، بلکه بر عکس عامل فقر و            دارد و نجات دهنده   

بدبختی شان را در سستی و کاهلِی اعمال دینی و فاصله                

شان    های دینی می دانستند و یا عده ای گرفتن مردم از ارزش

باور داشتند که دنیا جهنم مؤمنین و بهشت کافران است، و             

شان باعث    آنان در این دنیا باید رنج بکشند تا رنج این دنیای           

شان   نام کمونیسم هم برای     .  شان گردد   سعادت آن دنیای   

مساوی با نبود خدا، یا به گونه ای همان تعبیر خمینی ایستی            

بوده و بدین گونه است که افغانستان از روند تکامل در سطح             

جهان عقب مانده و مردمی که عموم آنرا قربانیان امپریالیسم،          

  .ارتجاع و اختناق تشکیل می دهند، تاکنون نیز رنج می برند

، با خروج نیروهای امپریالیست شوروی      6226ثور    ۸در تاریخ   

از افغانستان و سقوط حکومت دکتر نجیب؛ مجاهدین وارد            

عظیمی از نیروهای اسالمی با            بنابراین توده .  کابل شدند 

ماسک دینی که از االزهر، نجف و قم با خود آورده بودند و یا               

در درون کشور یافته بودند، وارد صحنه شدند و در صف مردم            

میدان   اینطور و در این تاریخ،    .  به عنوان صفشکن قرار گرفتند    

جنگ به یکباره از نقاط پراکنده افغانستان، به سطح شهر کابل 

احزاب .  کشیده شده و شکل و شدت جدیدی به خود گرفت           

جهادی تمام توان و همت خود را از همهء افغانستان جمع               

این جنگ ها از نظر ماهیت و       .  کرده و در کابل متمرکز کردند     

جنگ در کابل و تسلط بر       .  هدف نیز شکل تازه یی پیدا کرد       

کابل، دیگر تصرف یک شهر یا منطقه نبود، بلکه به منزله               

ادعای حاکمیت بر تمام افغانستان از سوی این گروه ها تلقی            

کوشش شد تا احساسات قومی و ملی و مذهبی،             .  می شد 

دستمایه تشنج فضای در بین ساکنین کشور گشته و به آنها             

بقبوالنند که در سایه این جنگها، میزان سهم خود در حکومت 

به این ترتیب مردم افغانستان        .  آینده را تعیین می کنند       

ندانسته و نخواسته وارد میدان جنگهائی شوند که یک طرفه           

به ضرر آنها بود و مردم و زحمتکشاِن کابل و دیگر شهرها در              

اثر تلقین های دروغین رهبران جنگی، جهادی، اسالمی و             

برانگیختن احساسات قومی مردم، به جان هم انداخته شدند و          

 نـگـاهـی بـر تـاریـخ هـفـت و هـشـت ثـور در افـغـانـسـتـان

 فرهاد متین: نوشته
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دیری نگذاشت که فقط در کابل نزدیک به صد هزار نفر                 

 .قربانی شد

اما جهادیون پیش تر در سنگرهای جنگ و جبهه، به فعالیت            

های پشت    ها نیز با طرح     ربیغ  های ضد دولتی اقدام نموده و      

های بزرگ مالی و نظامی به حمایت         گذاری  سرهم و با سرمایه   

از نیروهای مخالِف حکومت افغانستان که به طور قریب به              

اتفاق جریانات اسالمی بودند، پرداختند، از طرف دیگر، در             

که افغانستان در بین آتش می سوخت، همسایه های             شرایطی

آن، ایران و پاکستان نیز به تالش و تکاپو افتادند تا از این                 

این امر درحالی   .  آتش سهمی را برای خودشان به سهم ببرند        

ها با کمک روحانیون توانستند در        صورت می گرفت که غربی    

وجود آورند و احزاب،       ایران یک حکومت کاماًل مذهبی به          

های کمونیستی و چپ را به واسطه زندان،           ها و جنبش    گروه

شکنجه و اعدام، از صحنه خارج نموده و از سیاست ایران                

 .حذف نمایند

در این جا می توان از آمار احزاب مشارکت کننده در این                 

جنگ خانمان سوز و پیش برنده سیاست های دراز مدت               

امپریالیسِم غرب، از مقاله ای که چندی پیش رفیق امیر                

محسن محمدی در وبالگ خود انگاشته بود، چنین اشاره              

 :داشت

 :گروه هفتگانه مقیم پاکستان”

جمعیت اسالمی افغانستان، حزب اسالمی افغانستان، جبهه ملی نجات           

اسالمی -افغانستان، حزب انقالب اسالمی افغانستان، جبهه ملی                 

 .افغانستان، حرکت اسالمی افغانستان، اتحاد اسالمی افغانستان

 :های هشتگانه مقیم ایران گروه

مستضعفین، پاسداران، گروه شهید پیام، حزب حرکت اسالمی                  

افغانستان، حزب اسالمی افغانستان، حزب محاذ ملی افغانستان، جبهه            

 .ملی نجات افغانستان، حزب وحدت اسالمی افغانستان

نکته قابل تامل اینجاست که متاسفانه این هشت حزبی که با حمایت                

جمهوری اسالمی شکل گرفته بودند، از جمله حزب حرکت اسالمی               

افغانستان که بوسیله مهدی هاشمی از نزدیکان آیت اهلل منتظری                 

در حزب وحدت اسالمی افغانستان ادغام شدند           تشکیل شده بود، همگی   

های تاریخ را برای این مردم ستم کشیده به             ترین دوره   از سیاه     و یکی 

 “.ارمغان آوردند

ور شدِن حریِق جنگ و ویرانی کشور، پاکستان نقش          -درشعله

اصلی و محوری را ایفا می کرد و به کشور آتش، تروریزم و                

انسان کشی را صادر نموده و درعوض، وسائل حیاتی کشور را            

می توان مدعی بود    .  توسط جیره خوران خویش به یغما برد       

در خرابی و ویرانی افغانستان، پاکستان نسبت به همه                 

کشورهای همسایه و منطقه، اندازه و سهم به مراتب بیشتری           

 .را برده و هم اکنون نیز می برد

اما با به وجود آمدن حکومت دینی، نه تنها بهبودی در زندگی    

تر از قبل     تر و تاریک    مردم به وجود نیامد، بلکه به مراتب سیاه       

پیشه نه تنها     جهادیانِ جنایت     شده و دوران نحس حاکمیت     

های بین    های مادی کشور شد که ارزش         باعث تباهی ارزش  

. ملیت ها و اقوام مختلف ما را نیز خدشه دار ساختند                   

ستمکاری ها آنان علیه هموطنان مظلوم هندو و سیک، قلب           

ها   مردم افغانستان طی قرن   .  هر انسان باوجدان را تکان میدهد     

های   با وجود سیاست های خاینانه ی حاکماِن علیه اقلیت            

کشور، در کنار هم با صلح و صفا زندگی نموده و افغانستان را              

شمردند اما این اراذل برای منافع           خانه مشترک خود می     

 .ور ساختند شخصی و گروهی شان جنگ های قومی را، شعله

و البته الزم به ذکر است که طالبان، چکیده و عصاره ای از                

مجاهدین است که، تحت نام جهاد انسانهای بی گناه را،                

کارگران، دهقانان و روشنفکران را به قتل رسانده و خانه های           

مردم را به زور صاحب شده تا کابل و دیگر شهر های بزرگ               

افغانستان طی مدت کوتاهی به ویرانه تبدیل شدند و سهم             

مردم نیز چیزی نشد جز شبها را با شکم گرسنه بر بالین                 

آری، سهم مردم به راکت بسته شدن، سینه بریدن،          .  گذاشتن

 11111مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن،  کشتار بیش از               

هموطنان عزیز در یک زمان بسیار کوتاه، مهاجر شدن سیل            

های گرم و سوزان مسیر       آسای مردم با پاهای برهنه در دشت      

ایران و پاکستان و سایر کشور های جهان بود، نه خانه ای و نه 

وطن ای، و بدین گونه است که در هر گوشه ای از جهان،                 

آواره، سر گردان و در ترس و هراس روز افزون زندگی به سان             

 .آنچه که در افغانستان داشتند

اما و حاال هم با حضور امریکا و ناتو درعرصه اقتصادی و                  

میلیون .  عمرانی همه چیز را از کشور و مردم غارت می کنند           

ها هموطن در فقر     

و ناداری، گرسنگی،   

بی خانگی، مریضی   

های وحشتناک، در   

فضای باز در سردی 

و در زیر آفتاب        

سوزان و بدون        

دسترسی به آب و     

در زیر تهدید و        

توهین و ترس از      

نیروهای امنیتی     

کشورهای بیگانه و    

خودی بسر میبرند، اینها یعنی همان جهادی ها به همراه               

برادران طالبانیشان با داشتن امکانات وزارت، والیت و عضویت         

در پارلمان و سایر مقامات، مردم ما را اینبار به اسم قانونی و               

مشروعیت داشتن از سوی غرب به رهبری امریکا، بیشتر              

نمایند و جنایت و ستم شان را با شیوه های جدید      استثمار می

 .ادامه میدهند

اما وظیفه هر نیروی آگاه و متعهدی در دورن آن جامعه و در              

بین افغانستانی ها، دامن زدن به امر آگاهی طبقاتی آنها در              

برابر وضعیت ارتجاعی حاکم بر جامعه و خاتمه دادن به جنگ           

داخلی نیروهای دارای قدرت است که هر تداوم هر روزه اش             

این وضعیت را تنها با اتحاد       .  بر علیه تمامیت زندگی ما است      

زحمتکشان از طریِق امر سازمانیابی و نیز افشای اشکال               

 .گوناگون ارتجاع داخلی و خارجی، می توان در هم کوبید

 گوشه ای از فعالیت های گروه جوانان آزادیخواه افغانستان
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او رازها را بر مال می کند و دام های چیده شده را نشان می                 

او از جامعه، از ما کارگران یک انتظار دارد و آن اینکه به             .  دهد

او ما  .  ساده گی تسلیم آنچه که افکار عمومی می نامند، نشویم 

را به جستجو و کند و کاو مستقل طبقاتی در مسائل اجتماعی 

او به ما یادآوری می کند که تا کی می               .  دعوت می کند   

خواهیم بره ناآگاه و بیگناهی باشیم که در درگاه و بارگاه                

سرمایه قربانی گردیم؟ آنها، سرمایه داران و نمایندگان آنها، ما          

آنها ارتش، پلیس،   .  را به بازی گرفته اند و فریب می دهند           

زندان و زندانبان دارند، آنها ثروت دزدیده شدۀ ما را دارند،              

آنها کشیش و آیت اهلل دارند، آنها مذهب و میهن دارند و                 

بوسیله این خرافات ما را خنگ کرده اند، مغزهای ما کرخت             

وقت آن است که خود را تکانی دهیم و طویله               .  شده اند 

 .اوژیاس را الیروبی کنیم و سرنوشت خود را بدست گیریم

 :دوستان و رفقا

من دیشب زمانی که مطلب زیر را می نوشتم به یک مسئله              

( تروریست بوستونی )فکر می کردم که نکند، مسئله دو برادر        

یک دام برای جامعه، برای فریب افکار عمومی و افکار سازی             

باشد؟  و اما، نمی توانستم آنرا با صراحت بیش از آنچه که در               

امروز می توانم با توجه به مصاحبه       .  متن بیان داشتم، بنویسم   

ی مادر دو برادر جواِن متهم به بمب گذاری بوستون، یکی به             

و یکی  (  دانشجوی پزشکی   -ساله  31)قتل رسیده پسر بزرگتر   

هزار رنجر، روشن تر بنویسم که          3ساله تحت تعقیب       63

احتمال اینکه، کشتار بوستون و طرح اینکه چه کسانی این             

جنایت را مرتکب شده اند، یک برنامه از پیش تعیین شده               

مادر این جوانان می گوید     .  بوده است، را خیلی زیاد می کند       

. پلیس مخفی فدرال دولت امپریالیستی آمریکاست      (  ifp)که  

. سال قبل در جریان همه کارهای پسرانشان بوده است            5از  

آنها، تمام سایت ها و نوشته های پسرانم را کنترل می کردند،            

آنها می گفتند که پسر بزرگ من، یکی از بزرگترین رهبران             

پسران من همه چیز را به من       .  سیاسی آینده جامعه می باشد    

آنها هرگز و هرگز از تروریست ها و پیوستن          .  اطالع می دادند  

آلبته، .  به آنها صحبتی نمی کردند، آنها خیلی مهربان بودند          

این یک  .  این را گزارشگران از مردم محل نیز نقل کرده بودند          

تله و یک تئوری ساختگی و دست ساز پلیس است و غیره که             

 .خودتان می شنوید

بگذارید، کمی بعقب برگردم و مسئله را با یک جنایت دیگر،             

 -در یک جامعه کامال دموکرات و گل سرسبد جوامع بورژوائی         

 . امپریالیستی کنونی بیان کنم

نخست وزیر سوسیال دموکراتِ دولت سوئد، ترور         63۸1سال  

او در حالی ترور شد که با همسرش رهسپار دیدن فیلمی           .  شد

بعد از ترور او، هفته ها بلکه ماهها با همسرش           .  در سینما بود  

در .  هیچ مصاحبه جدی ای در باره ترور شوهرش انجام نگرفت    

این این رابطه تئوری های مختلفی مطرح شد و هنوز هم               

یکی از آنها این بود که حزب  کارگران کردستان               .  هست

در این رابطه حتی     .  اوالف پالمه را ترور کرده است      (  ترکیه)

کسانی نیز تحت تعقیب و آزار و اذیت و زندان قرار گرفتند که  

بعد هم برای ساکت کردن پول و پلی دادند و آنها نیز سکوت              

 .را بر رازگشائی ترجیح دادند

یک نشریه دانمارکی، متعلق به باصطالح جناح چپ جامعه، با  

من بعنوان یک پناهنده کمونیست تازه از کردستان آمده،             

مصاحبه ای ترتیب داد که البته هیچگاه این مصاحبه چاپ             

زیرا که سر دبیر نشریه خواستار حذف دو مطلب اصلی            .  نشد

در این مصاحبه او از من سئواالت زیادی کرد که            .   شده بود 

کاری ندارم، ولی اولین سئوال در مورد ترور، این بود که  آیا               

می دانید،چه کسی اوالف پالمه را کشته است؟ من که کمی             

من که نه   :  از طرز سئوال متعجب  شده بودم، جواب دادم           

پلیسی دارم ونه دستگاه امنیتی و غیره، از کجا بدانم که کدام            

گلوله به طرف اوالف پالمه      ...  دیوانه، نازیست و فاشیست و یا      

شلیک کرده است؟ این سئوال را از رئیس پلیس مخفی و               

دیگران بپرس، شاید آنها بتوانند به این سئوال شما جواب قانع 

و اما من فقط بعنوان یک سوسیالیست، یک        .  کننده ای بدهند  

کمونیست انقالبی می توانم از سیاستی که باعث مرگ اوالف           

پالمه شد، با درک خیلی ابتدائی خودم که تازه از کوه های               

به نظر من، اینکه  گروههای      .  کردستان آمده ام، صحبت کنم    

کردی این کار را کرده باشند، احتمالش خیلی خیلی کم  و در 

حد صفراست، چون اوالف پالمه یکی از اولین سیاسیون طبقه          

حاکمه در جهان غرب امپریالیست  بود که یک کشور برای              

کردها، کردستان بزرگ را تبلیغ و پشتیبانی می کرد که البته           

چرا .  کاری نیکو و خوب، ولی نشدنی در شرایط کنونی است           

باید کردها اوالف پالمه را ترور کنند؟ اگر می توانستند و می             

خواستند باید خمینی، صدام حسین، ترکت اوزل و غیره را             

ترور کنند که  کارگران و زحمتکشان کردستان را قتل عام              

سیاستی که پشت سر قتل اوالف پالمه است،             .  می کنند 

سیاست سرمایه دارانه بی رحم و بی عاطفه هست که بهیچ              

 ! مـــادری ســـخـــن مــــی گــــویــــد

 1223آپریل  12-حمید قربانی: نوشته
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این سیاست سرمایه سوئد هست که        .  کس رحم نمی کند    

دیگر شخصی مثل اوالف پالمه را الزم نداشت که هیچ بلکه              

این را را بیشتر از همه معاون اوالف پالمه در حزب . مزاحم بود

او .  سوسیال دموکرات، آقای اینگوار کارلسون و غیره می دانند        

که کمی گیج شده بود، زیرا انتظار چنین جوابی را نداشت،              

پرسید که خوب، کی و چه زمانی این مسئله روشن خواهد              

شد؟ جواب من، این بود، هنگامی که  چگونگی مرگ جان اف            

او سئوال  .  کندی روشن شد، این مسئله هم روشن می شود          

کرد، یعنی هیچگاه؟ من جواب دادم  منکه نگفتم هیچگاه، من 

منظورم این است که مسئله به این ساده گی نیست که جناب        

رئیس پلیس با پیشانی عرق کرده، هر شب در تلویزیون حاضر       

می شود و یک هفت تیر را در دست می چرخاند و طوری                 

ژست می گیرد که ما فکر کنیم که عنقریب مسئله روشن می            

 . شود

هنوز که هنوز است، جامعه سوئد و جهان منتظر است که               

 . قاتل االف پالمه پیدا شود

بر اثر این تجربه و تجربیات دیگر از سیاست و طرز برخورد               

نمایندگان طبقه حاکمه بود که در مطلب زیر، نسبت به آنچه           

که دارد، امروزه  در جامعه جهانی و بخصوص کشور                    

امپریالیستی آمریکا می گذرد، نمی توانم  و نمی توانستم،              

 . مشکوک نباشم و برایم سئواالت عدیده ای را نیافریند

جامعۀ حاضرما، جامعۀ سرمایه     !  آری، رفقای عزیز، کارگران    

جامعه سرمایه داری بر اساس دروغ و فریب ما            .  داری است 

وسائل تولید، تولید شدۀ بوسیله     .  کارگران بنا نهاده شده است    

.  کار ما را کسانی دیگر تصاحب کرده اند و مال خود  می دانند     

. آنها با دروغ به ما می قبوالنند که  اینهه متعلق به ما نیست               

کشیشان و آیته اهلل ها شب و روز در فعالیت هستند که با                 

ترساندن ما، از آتش جهنم ناموجود از دست زدن ، به ابزار               

تولید جز برای سود دهی به اصطالح صاحبانشان یعنی                

غاصبان اصلی خود داری نمائیم، ما را بوسیله آنها استثمار می           

کنند و تا می آئیم حرفی بزنیم، پلیس و نیروی انتظامی سر              

بعنوان نمونه لحظه ای به     .  می رسد و به رگبارمان می بندند       

قتل عام کارگران معدن طالی سفید آفریقای جنوبی و یا قتل           

عام کارگران در خاتون آباد و سوزاندن و سوختن کارگران در            

کارخانه های پتروشیمی شازند و پارجه بافی های بنگالدش،          

همه جا  جنگ راه      .  فکر کنید، مسئله روشن است     ...  هند و 

خون ما را به دالر، به پوند، یورو، به ریال، به پزو،             .  انداخته اند 

به ین، دینار، روبل وغیره تبدیل می کنند، برجها هر چه                

این، یک  .  بیشتر باال می روند و درجه فقر ما هم همینطور            

. جامعه طبقاتی و استثماری شدید و پوسیده و گندیده است           

بوی گند از تمام سوراخ و سمبه های آن به مشام می رسد و               

در این جامعه، طبقۀ حاکمه و نوکران        .  بینی را آزار می دهد     

آن در دولت، در مجالس، در مدیا، دست به هرکاری، به هر               

. جنایتی، به هر حیله ای می زنند، هر دروغی را می گویند              

آنها شب و روز مشغول خر مهره رنگ کردن و بعنوان مُروارید            

غلطان فروختن به ما هستند، مگر همین احمدی نژاد نیست           

که از محبت و مهر ورزی و عدالت و آزادی صحبت می کند،              

در صورتی اگر بدستانش نگاه کند، جز خون انسان نمی بیند            

که برای نان و آزادی برای همه مبارزه کردند و او یا خود آنها              

این ها  دست به     .  را کشته است و یا فرمان کشتن داده است         

هر گونه ُحقه بازی و قصابی کردن انسان متعرض، انسان               

کارگر سوسیالیست می زنند تا این نظام سرمایه داری                 

امپریالیستی، این کثافت خانه، این قتلگاه، فقط چند روز              

بیشتر دوام بیاورد، متأسفانه باید گفت اینها هیچ وجدان               

در چنین شرایطی ما کارگران باید به آنچه         .  انسانی ای ندارند  

که از طرف سردمداران نظام حاکم می شنویم، بدبین باشیم،           

و هیچ چیزی را بعنوان حقیقت از این جنابان، این              .  بدبین

دغلبازان سود پرست انسانکش نپذیریم، بلکه خودمان، در پی          

یافتن حقیقت قضایا باشیم، ما نمی توانیم رها شویم، مگر              

این رنج دارد، مرارت     .  اینکه حقائق را دریابیم، در همه امور        

دارد، زندان و شکنجه و محرومیت دارد و هیچ آسان نیست،             

ولی تنها راه نجات ما، این است که حقیقت را در یابیم و بر                

بدون تئوری  .  اساس آن خود را سازمان دهیم و مبارزه کنیم         

انقالبی، جنبش انقالبی ممکن نیست، این گفته لنین را سر            

تئوری انقالبی هم، چیزی     .  لوحه فعالیت خویش قرار دهیم     

نیست که از آسمان بیاید، یا یکبار برای همیشه از طرف یک             

مغز دانشمندانه بطور همه جانبه  طرح شده باشد بلکه باز هم            

راهنمای   «تحلیل مشخص از شرایط مشخص      »به قول لنین    

 . ماست

 :حال به این مصاحبه گوش فرا دهید و  اندیشه کنیم

-bombing-boston-of-mother/53964/view/blog/com.minds.www://http
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 !نگاهی به حوادث جامعه امپریالیستی آمریکا

 آیا آنچه که می بینیم و می شنویم، حقیقت را می گویند؟

اگر بخواهیم گذشته   .  حوادث قبلی که عکس این را می گویند       

را مبنائی بگیریم، باید با کمال تأسف بگویم که نه، حقیقت              

چه بسا که   .  این نیست که مدیا ما را در جریان می گذارند            

باید بدانیم که در جامعه       .  حقایق درست عکس این باشند      

“ حقیقت”طبقاتی، این منافع طبقاتی است که تعیین می کند 

مارکس در یک جا    .  چیست و نه خود حقیقت امور و چیزها         

نوشته است که منافع طبقاتی چون پرده ساتری می ماند که            

جلو چشم انسان را می گیرد و انسان را از دیدن حقایق امور              

 . محروم می کند

همه می دانیم که کارگران در خاتون آباد را بخاطر اعتراض              

شان با دستور رئیس جمهور وقت و آگهی رهبرش به گلوله             

و اما، آیا برای افکار عمومی، برای من و شما، علت               .  بستند

اینکه چرا؟ اینکار را کردند و کارگران بیدفاع را از آسمان و               

زمین به رگبار بستند و قتل عامشان نمودند، این را حاکمان             

روشن کردند؟ آیا ما، دانستیم، چرا نویسندگانی مثل محمد            

مختاری و محمد جعفر پوینده ترور شدند؟ آیا ما فهمیدیم که           

قتل عام کردند؟     6211چرا هزاران زندانی سیاسی را در دهه         

 ...و آیاهای بسیار دیگری

ببینید، شبی که ارتش آمریکا بر علیه اشغال کویت بوسیله             

ارتش عراق، وارد کارزار شد، فیلمی از تمام تلویزیون های               

دنیا آزاد و دموکرات پخش شد که سبعیت نیروهای صدام را            

در این فیلم، ما با یک پرستار در کویت سیتی           .  نشان می داد  

طرف هستیم که با داد و بیداد و اشک ریزان طلب کمک می              

کند و می گوید که سربازان صدام به بخش زایمان بیمارستان           

واقعن .  حمله کرده و در حدود صدتا نوزاد کویتی را سر بریدند    

آن شب، تمامی دانشمندان و تحلیلگران سیاسی و مفسراِن به          

نام و جیره خوار و نواله بگیر، با دهانی باز مانده، در تلویزیونها             

و پشت رادیو ها، جمع شده بودند و این وحشیگری را وصف              

همه ی آن   .  فکر نکنم که کسی توانست شک کند      .   می کردند 

هزار سرباز و یا بیشتر        651نفرت، خود را در کشتاِر حدود         

http://www.minds.com/blog/view/53964/mother-of-boston-bombing-suspects-says-fbi-was-in-contact-with-her-son-for-years
http://www.minds.com/blog/view/53964/mother-of-boston-bombing-suspects-says-fbi-was-in-contact-with-her-son-for-years
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هزار   511عراقی در دشت های میان بصره و کویت و مرگ             

کودک عراقی نشان داد که هدیه تحریم های اعمال شده بعد            

سربازانی .  از این جنگ جنایتکارانه و برنامه ریزی شده بودند         

که در حال عقب نشینی بودند و کودکانی که هنوز متولد               

سرمایه داران چنین اعمالی جنایتکارانه ای را           .  نشده بودند 

بعنوان نمونه می توانیم به کشتار         .  بارها مرتکب شده اند     

شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بوسیله همین  دولت                  

امپریالیستی آمریکا، سوزاندن مزارع برنج در ویتنام، بمباران          

هزار انسان بیگناه     5شیمیائی شهر حلبجه و کشتار حداقل         

بوسیله نیروهای صدام و کمک این دموکرات های طرفدار             

بوسیله   6211حقوق بشر و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه          

. اشاره کنیم ...  دولت جانی سرمایه ی جمهوری اسالمی و          

واقعن فجایع سرمایه داران و دولت های امپریالیست شان که           

 .کم نیست و فقط اگر نام برده شوند باید  صفحات نوشت

 .دروغگو و رذل آمورش دیده“ پرستار”برگردیم به  

فیلم دیگری . ماه، درست عکس قضیه نشان داده شد 1بعد از  

دختر باصطالح پرستار دختر سفیر کبیر کویت در     . ساخته شد

و اما، عجیب در     .  واشنگتن بود و فیلم  پیشین دروغ محض         

این حادثه و باز هم در          3112این بود که باز هم در سال          

این بار، ولی در     .  رابطه با عراق و به شکل دیگری تکرار شد          

، آقای وزیر امور خارجه       (ملل متحد )سازمان بین دولتین      

آمریکا، آقای کالین پاول محترم، ازخودشان رذالت کوبلزی را          

او آگاهانه و با دانش کامل، یک تپه تپاله را سالح           .  نشان دادند 

کشتار جمعی نمود و یک جنگی که حداقل یک میلیون و نیم       

کشته و ویرانی یک جامعه با میراث سرطان برای نوزادان شهر           

را به کارگران و مردم زجر کشیده عراق تحمیل            ...  فالوجه و 

کردند که هنوز ادامه دارد، خون نوجوانان عراق را درست               

مانند خون نوجوان آمریکائی، همین سه روز پیش در بوستون          

آقای وزیر و رئیس جمهور و دیگران هم دارند،           .  را می ریزد  

راست راست می گردند و به زجر مادران عراقی غش غش می            

فقط می    .  خندند

توان  گفت شرمتان     

باد که آنهم ندارید      

که سگ از شما         

 .شرمگین است

 :واما 

تا آنجائی که یادم       

سال قبل    1هست،  

نوامی کالین یکی از    

رادیکالترین 

ژورنالیست ها و        

نویسندگان که        

چندین کتاب از        

جمله اشغال کارخانه   

ها  به وسیله            

کارگران در آرژانتین   

و کتاب پرسر و         

صدای شوک تراپی     

اقتصاد نئولیرال       

نوشته ، مقاله ی خیلی با مفهومی با نام جنگ به خانه بر می               

گردد یا سربازها به خانه بر می گردند، نوشت که من آنرا                 

!  ترجمه کرده و در سایت های اینترنتی و نشریه به پیش               

نشریه سیاسی  خبری  اتحاد سویالیستی  کارگری که در آن             

در آن   .  زمان یکی از گردانندگان آن بودم، درج و منتشر شد          

مقاله نوامی کالین با دالئل محکمی از این می گوید که                 

سرمایه داران در آمریکا، دولت خود را برای یک جنگ داخلی           

آماده می کنند و       

نیروهای نظامی را     

مجبوراند که به        

آنها .  خانه بر گردانند  

از نفرت عمومی       

تلنبار شده آگاه       

 .هستند

دو سال قبل بر اثر       

همین نفرت          

عمومی، جنبش      

اشغال وال استریت،   

مرکز سرمایه         

امپریالیستی  

جهانی که  -آمریکائی

خیلی زود از اشغال     

وال استریت به        

اشغال همه آمریکا     

تبدیل شد و           

جنبشی به نام         

هر چند  .  را بنیاد گذاشت، شروع شد      6%در برابر %  33جنبش  

که بر اثر نداشتن یک رهبری کارگری کمونیستی این جنبش          

از حرکت بازماند و از خود یک سایت و یک گروه سیاسی که              

. اسم خود را برای یک جامعه اشترکی گذاشته، باقی گذاشت          

نفر عضو از     2111اکنون این گروه  در سراسر جهان در حدود        

اساتید معروف دانشگاه ها گرفته تا نویسندگان و روزنامه              

نگاران و اکتیوست های چپ و به نوعی سوسیالیست از قبیل            

اما، خارج از این که      .  چامسکی و جان پیلجر و غیره را دارد         

آینده این جنبش به کجا می کشد، مسائل و مشکالت                  

اجتماعی در جامعه امپریالیستی آمریکا، باعِث این جنبش که          

چندین کشته داشت، شدند، به قدرت خود باقی اند و حل               

 . نشده اند که هیچ، بلکه عمیق تر هم شده اند

ما پارسال در جامعه آمریکا خارج از حرکت های کوچک، با دو 

یکی برای اولین با در طول یک قرن، . حرکت مهم روبرو شدیم

بعد از سال های اولیه قرن گذشته و اصالً ریشه گیری روز اول 

ماه می، بر اثر مبارزات قهرمانه و دلیرانه کارگران شیکاگو و              

ساعت کار و دستمزد باالتر و غیره بود           ۸غیره آمریکا و برای     

ساعت کار تحمیل شده به سرمایه را از آنها به ارث               ۸که ما   

نفر و خود  4داریم، ولی سرمایه آمریکا موفق شد، بعد از اعدام 

کشی یکی از رهبران اعتصابات و اعتراضات  که مراسم اول              

ماه مه را، در این جامعه البته با کمک رهبران خود فروخته               

اتحادیه ها، به نوعی قدغن کند، این مراسم در اقصی نقاط               

حرکت دوم ، حرکت معلمان بود . آمریکا کم و بیش برگزار شد

که در ایالت های مختلف و بویژه لوس آنجلس حرکت توده             

ای را سازمان دادند و موفق به عقب راندن مسئولین آموزش و  

 .پرورش شدند، بنا به اطالعاتی که من دارم

کثیف از دو  طرف     “  جنگ”اما امسال،  جامعه آمریکا با یک          

 . روبرو شده است

سه شنبه قبل در شهر بوستون در حین برگزاری یک مراسم            



 3شـمـاره                                                                                                                                                                                                                        !                                                                                                                            باروت؛ مقاومت را سازماندهی کنید

 12  

 6۸2کشته و     2دو بمب منفجر، که باعث      (  ماراتون)دو میدانی 

در ضمن در همان روز سه نامه، حاوی ماده         .  نفر زخمی شدند  

انفجاری ریسین برای سناتورها و شخص اوباما رئیس جمهور          

.  بوسیله پُست فرستاده شدند، البته بنا به گزارشات خودشان          

شنبه یعنی دیروز اعالم شد که شهر بوستون از شوک             5روز  

امروز .  خارج شده است و زندگی عادی جریان پیدا کرده است         

پلیس ویژه، رنجر و جلیقه        3111جمعه اعالم می شود که       

ضد گلوله پوش و مجهز به تمام تجهیزاِت یک جنگ واقعی              

 63خیابانی، تمام شهر را اشغال کرده اند و در پی یک جوان              

ساله  از یک خانواده مسلمان چچنی می باشند، که متهم به              

ساله ی این جوان با       31البته، دیشب برادر    .  بمب گذاری است  

کسی از محل اختفاء این      .  شلیک پلیس به قتل رسیده است      

شهر حالت یک میدان جنگ واقعی را         .  جوان، مطلع نیست  

و اما، در یک طرف تمام قوای یک دولت امپریالیستی،            .  دارد

قوی ترین دولت موجود در جهان کنونی و طرف دیگر یک              

 !!!ساله پناهنده 63جوان، 

تا یادم نرفته است این را هم بگویم که شب چهارشنبه  اعالم              

گردید که یک کارخانه تهیه گود اُزتی هم در یک شهرک               

نفر   14نفر را به قتل رسانده ،          65تا    5منفجر شده است و      

امروز هم اعالم   .  ناپدید و عده زیادی سوختگی پیدا کرده اند        

گردید که یک نفر در یکی از دانشگاهها به ضرب گلوله جان              

البته به گفته شاهدان صحنه، انفجار در کارخانه          .  داده است 

میلی   1تهیه کود کشاورزی، این قدر مهیب بوده است که از            

ریشتر بر آورد     3/3صدایش بگوش رسیده است و درجه آن          

می شود و همچنین دیروز شهرک را از ساکنین  اش خالی               

یکی از خبرنگاران در گزارش خود نوشته بود که          .  کرده بودند 

ضمنن یک زن شاهد     .  گوئی انسان خود را درعراق می یابد        

من نمی دانم که چرا ما تا ”انفجارات بوستون هم گفته بود که 

 “این اندازه مورد تنفر و بیزاری هستیم؟

براستی، انسان از خود می پرسد که چه اتفاقی افتاده است؟             

رنجر و پلیس و با            3111چرا باید برای گرفتن یک نفر،          

ماشین های گوناگون نظامی و غیره ، شهر را اشغال کنند؟ آیا            

این یک تمرین نظامی برای برخورد با حوادث اجتماعی در             

پچ پچ یک   »:آینده نیست؟ یا اینها به قول تریسی چاپمن            

را شنیده اند؟  یا اینکه این قدر این نظم امپریالیستی  «انقالب

پوسیده است که با هر تلنگری امکان نابود شدنش می رود؟              

وگرنه چرا سردمداران دولتی  این قدر هراسیده به نظر می              

رسند؟ و یا دارند فیلم بازی می کنند؟ واقعن چرا تروریست             

های چچنی از روسیه به آمریکا رفته اند؟ چه رابطه ای بین              

سرکوبی تودههای مردم زحمتکش و کارگران چچن بوسیله          

دولت امپریالیستی روسیه و دولت های دست نشانده آسیا             

مرکزی و دولت امپریالیستی آمریکا موجود هست؟ چرا باید            

دولت و سرمایه ی آمریکا که از ارتش آزاد سوریه پشتیبانی             

چچنی در صفوف القاعده با       1111می کند و گفته می شود        

ارتش دیکتاتور سوریه می جنگند، باید مورد نفرت دو برادری          

قرار بگیرد که دانشجو بوده و در حال پیشرفت هستند؟ و چرا            

این قدر دولت به اصطالح قوی و با آن همه نیروی مخوف                

اطالعاتی و پلیسی آمریکا وحشت کرده است؟ و یا اینکه چرا            

گفته می شود که پلیس هنوز از محل اختفاء یک جوان عادی        

هم بی اطالع است؟ آیا این نفرت، نفرت تلنبار شده از یورش             

سرمایه و دولتش به زندگی مردم عادی و کارگران جامعه              

آمریکا نیست؟ که عموم حاضر به همکاری نیستند؟ به نظر             

من، همه این ها می توانند در بوجود آوردن این اوضاع مؤثر              

 . بوده و حقیقی باشند

اما، من به نوبه خویش، امیدوارم که مبارزه طبقاتی کارگران            

نه تنها در جامعه آمریکا، بلکه جهان سرمایه زده، غارت شده و 

به چپاول رفته، راه واقعی خود را بیابد و از این حالت خارج               

گشته و سرمایه و دولتهای امپریالیستی را به مصاف واقعی             

 . بطلبد

به باورمن دور نیست روزی که، جنگ واقعی طبقاتی به خانه            

برگردد و قوای نظامی را از کشتار انسانهای بی گناه در                  

باز دارد و گلویش را در       ...  افغانستان، پاکستان، عراق، مالی و     

جائی که باید بفشارد، بفشارد و سرمایه را به مصاف حقیقی و            

باید ما هم خود را برای این نبرد که جهانی              .  نهائی بطلبد 

این آمادگی جز از     .  خواهد بود، در سطح جهان آماده کنیم        

طریق ایجاد ارگانهای مبارزه طبقاتی  که در رأس همه آنها،             

حزب کمونیست کارگران آگاه است، آنهم نه کشوری بلکه به           

در سخنرانی بمناسبت افتتاح      6۸14قول کارل مارکسِ سال      

مگر به شکل    (  انترناسیوال اول )سازمان بین لمللی کارگران    

 . جهانی، میسر نمی شود

آنچه که امروز در جامعه آمریکا می گذرد، علت  ظاهری اش             

هر چه باشد، یک مسئله را بخوبی و روشنی  نشان می دهد               

وبه همه اعالم می کند و آن اینکه، جنگ طبقاتی آشکار بین             

کارگران بعنوان رهبر یک اردو و سرمایه داران و دولت هایشان 

دور نیست، باریکاد ها دارند از آتن تا مادرید، از لیسبون تا                

بر پا می شوند و فقط حزب        ...  قاهره و پاریس تا واشنگتن و      

جهانی کمونیست کارگران را کم دارند و آنرا فریاد می زنند             

وگرنه؛ جهاِن تحت سلطه سرمایه، در باالترین، گندیده ترین،          

متمرکزترین ثروت در یک طرف و فقر در طرف دیگر، جنگ            

طلب ترین و بحرانی ترین مرحله امپریالیستی ددمنش و سود          

پرست که سودش از خون و چرک انسان است، بدون یک               

حرکت سازمانیافته کارگری، رو بسوی جهنم واقعی و بربریت          

بربریت .  لجام گسیخته  و همه گیر در حال حرکت است              

متمدن سرمایه در باالترین مرحله خویش، وصف شده بوسیله         

سال را در تبعید و زندان             61گرامشی، کمونیستی که      

ادامه، :  موسولنینی فاشیست گذراند و رنج کشید، ولی نوشت        

 . زندگی را با خطرات جدی روبرو کرده است

 :باید فریاد زد

مسلحانه، زنده ( مداوم)مرگ بر سرمایه، پیروزباد انقالب

 !باد کمونیسم
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