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 2شماره   2932فروردین 22: تاریخ

پیش در آمدی بر انتشار     ”در متنی که که تحت عنوان       :  باروت

، در شماره اول و پیشین ارائه نمودیم، با تعیین           “نشریه باروت 

و یا بهتر است بگوئیم     )خطوط کلی ای از سیاست های خود         

،  (آنچه را که مورد نظر برای همکاری و همیاری می دانیم               

حدوداً، اینکه جمع منتشر کننده نشریه چه می خواهد را               

 .روشن نمودیم

البته باید اذعان داشت که نیروهای انقالبی جوان که سالها              

عدم سازماندهی را به یمن حکومت اختناق و اعدام تجربه می            

کنند، برای تاباندن نور آگاهی بر وضعیت مبارزات ضد                 

دیکتاتوری خود، هنوز راه بس طویلی را در پیش داشته که              

جمع باروت نیز از این امر مستثنی نبوده و تنها تالشی است              

در برهوتی از سازمان یابی و حتمًا که تعبیر ما از سازمان،                 

تجمع پائینی ها بر علیه باالئی هاست، وگرنه برای آن دیگری            

امکانات بسیاری را حتی همین حکومت تا دندان مسلح                

جمهوری اسالمی تدارک دیده که بسیج و سپاه از اشکال بارز            

آن است، و در سویه ای دیگر و در یک بازی جنگ قدرت                  

باالئی ها، برای تحمیق روز افزون توده های ستکمش، که               

امپریالیسم را در سایه خدائی خویش دارند، روزنامه ها،                

و (  به عبارت صحیح تر فاشیستی     )تلویزیون ها، احزاب ملی      

امثال تشکل دانش آموختگان لیبرال را با بودجه های کالن             

 .دارند که بحث بر سر چرایی آن، در مبحث فعلی نمی گنجد

بدینگونه است که می گوئیم ما از پائینیم بر علیه باالئی ها، که 

نه امکانات گسترش یافتن را داریم و نه مجالی برای تجمع               

یافته ایم، اما در این مسیر موجودند احزاب و سازمانهای به              

ظاهر انقالبی که پایگاه خویش را در خارج کشور آنچنان برپایه 

تزلزل اجتماعی خویش محکم نموده اند که حتی از خوردن            

 چــگــونــه مــنــتــشــر مــی شــودبــاروت نــشــریــه 

با نیروهای    9103-3-92شهروندان شهرستان خفاجیه  جمعه      

امنیتی و پلیس رژیم حامی سرمایه داراِن شوینیسم فارس  به            

طور مسلحانه  درگیر شدند که بر اثر این حمله مسلحانه                 

نیروهای امنیتی از شدت خشم مردم و مقاومت جانانه                 

 .شهروندان، پا به فرار گذاشتند

این  درگیری مسلحانه بر اثر ورود صدها           الزم به ذکر است که؛    

به مناطق  (  عید نوروز )مهاجر فارس که هر ساله  در ایام            

مختلف االحواز کوچ کرده و موجبات ناراحتی، آزار و اذیت              

مردم بومی را فراهم می آورند و در پی اعتراض مردمی به                 

 .وضعیت موجود، پدید آمد

همچنین چند روز پیشتر از این واقعه، جوانان منطقه                  

عکس علی خامنه   “  خفاجیه”از توابع شهرستان     “  ابوحمیظه”

در همین    9103.3.92و نیز در تاریخ      .  ای را آتش زده بودند     

به طرز  “  ناجی حامی غوابش  ”منطقه یک معلم عرب به نام         

وحشیانه ای توسط نیروهای لباس شخصی حکومت فاشیستی        

ایران، در بازار شهرستان خفاجیه در حضور مردم عادی و               

یک روز پیش تر از “ محمد عماره مرمضی”معلمی دیگر  به نام 

این واقعه که متاهل و دارای فرزند می باشد ربوده شده و تا                

 .کنون نیز از وضعیت ایشان خبری در دست نیست

درگیری مـسلـحـانه شهروندان شهرستان 

 خـفـاجـیـه با نیروهای امنیتی

 9ادامه در صفحه 

 باروت

دادگاه اسالمی رژیم در “ اتحادیه آزاد کارگران ایران”به گزارش 

را به ششش مشاه     “  شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا” سنندج 

 .حبس تعزیری محکوم نمود

حکم محکومیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در شعشبشه   

اول دادگاه اسالمی رژیم در سنندج به وکیل این کارگران ابالغ 

بر اساس این حکم شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هشر  .  شد

به ششش مشاه حشبشس           “  توهین به نظام” کدام به اتهام واهی 

  . تعزیری محکوم شده اند

اتحادیه آزاد کارگران ایران رای صادره از سوی دادگاه اسالمشی  

رژیم در سنندج علیه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نشیشا را       

اعمال فشاری علنی بر فعالین و رهبران کشارگشری بشرای بشه         

سکوت واداشتن آنان ارزیابی می کند و با محکوم کردن صدور 

چنین حکمی اعالم می دارد که اعمال فشار برای به تمشکشیشن    

واداشتن کارگران معترض از طریق وارد کردن اتهامات واهی و 

به زندان افکندن آنان نه تنها ذره ای از صورت مسئله تحمیشل  

شرایط غیر انسانی بر کارگران ایشران و تشالش آنشان بشرای             

دستیابی به یک زندگی انسانی را پاک نخواهد کرد، بلکشه بشر     

عمق و دامنه نفرت و انزجار کارگران از وضعیت موجود خواهد 

 .افزود

صدور حـکم زندان علیه دو فـعـال 

 کـارگـری در سـنـنـدج

http://www.payam.se/index.php/2012-07-04-11-32-09/2012-07-04-11-34-18/7216-2013-04-12-08-43-48
http://www.payam.se/index.php/2012-07-04-11-32-09/2012-07-04-11-34-18/7216-2013-04-12-08-43-48
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تالش هایی هر چند کوچک و اما مستقل فرو نمی نشیشنشنشد،    

چرا که در کنسرو سیاسی خویش نه چندان ماتریالی را فشی      

برای ایشان هشر چشنشد بشا         ! الواقع می بینند و نه انرژی ای را

احترامی که بر تمام تالش های سابقشان قائل هستیم، بشرای    

عمومشان تنها، یک گندیدگی از نوستالژی مبارزه باقی مانشده  

 .است

اما نشریه باروت، در مقطع فعلی، با استواری بر شعار کمتریشن  

برای ما بیشترین است، بدون توهم به جناحین قدرتِ حاکمشه  

ی داخلی و خارجی و نیز بدون اتکا بر جریانات سابقاً انقالبشی  

که عدم کارکردشان در شرایط فعلی بنابر سابقشه مشبشارزاتشی       

سیاسی خودِ ما در سپهر اجتماعی اثبات شده است، اقدام بشه  

انتشار نشریه ای می کند که نگاه اش، و تمام توجه اش را نشه  

بر تعدادی خرده روشنفکر دهان گشاد، که بشر مشبشارزات و          

مقاومت های جنبش های پایدار اجتماعی پشدیشد آمشده از          

وضعیت خاص سرمایه داری ایران انداخته و در تالش است تا 

 !بازگو کننده و حامی منافع آنان باشد

در نزد ما بنابر نوشته مذکور در شماره قبلشی، هشمشان      “  آنها” 

جنبش پائینی ها بر علیه باالئی ها است در جهت سرنگونی و   

درهم کوبیدن وضعیت موجود و نه فقط دولت مشوجشود، در       

جهت واژگون کردن سیستمی گسترده که حاصل اش ششده      

است فقر و استثمار گسترده به شکل سشراسشری در کششور          

موزائیکی ایران که جنبش کارگری و ضدسرمایه داری را از       

دورن خود پدید آورده و از سوی دیگر، تخالف با انواع سشتشم     

های ملی که خود حاصل دستگاه شوینیستی و ملی سرمشایشه   

داری ایران است، که این نیز بر هیچ یک از مبارزین احشقشاق     

حقوق ملی پوشیده نیست که عامل و آبشخور تقویت سشتشم     

ملی، عالوه بر گرایشات فاشیستی، چیزی نبوده جز حمشایشت   

های امپریالیستی در جهت شکل دادن به چنین ستم و پدیده 

 .ای در ایران

حتماً در این میان پرسیده خواهد شد که چرا جمع منشتشششر    

کننده نشریه نظری بر جنبش های دیگر از جمله جنبش های 

دانشجویی، زنان و یا دیگر جنبش های ضد دیشکشتشاتشوری از       

جمله وقایع مسلسل وار، که نقطه اصلی آن مدام شهر تهشران  

و البته که جواب ما هم می تواند مشبشتشنشی     !  بوده است، ندارد

باشد بر خاصیت های بعضًا ضد جنبشی همشیشن تشحشرکشات        

سیاسی که تنها با نگاهی بر تاریخ آنها معلوم مشی ششود کشه        

چرا !  ارتباطی با مسائل و متدلوژی مبارزاتی مورد نظر ما ندارد

که سه عامل اصلی، آنها به شکلی عمومی از دیگر جنبش های 

 .اجتماعی جدا می سازد

تحت تاثیر جریانات نئولیبرالی، که بر اثر پیروزی هم اعمشال  0

 ! ستم های تا کنون موجود را ادامه خواهند داد

وابستگی سیاسی و تشکیالتی به جنشاحشی از دسشتشگشاه           . 9

سرکوب مردمی و النسه شدن آن از نیروی باالئی هایشی کشه     

خود از حاکمین وضع موجود و بازتولید کنندگان انواع سشتشم   

های اجتماعی بوده و همین یک عامل اصلی در ضد جنبش و 

 .خلقی خواندن تحرکاتی از این دست می باشد

و در پی دو دلیل اول، عدم پایداری این جنبش هاست کشه   . 3

ما را بر این امر مشکوک می کند که جنبش های این چنینی 

نه تنها از جنس جنبش های مد نظر ما نیستند، که بیشششتشر    

عاملی هستند در جهت استحکام قدرت و سیستم ستمشگشران   

 !بر علیه ستمبران

بدین تعبیر جمع نشریه باروت خود را متمایز می داند با انواع 

تشکل های سراسری تا کنون موجود در پرتو سیاست چپ و   

در ضدیت با وضعیت موجود و نیز علیه آنها که می خواهند با 

دستاویزی بر نارضایتی عمومی اجتماعی و طبقاتی، سشکشوی     

پرتابی برای قدرت یابی خود و اعمال انواع ستم هشا، ایشجشاد        

 .نمایند

 :سـخـن آخــر

وجه تمایز نشریه باروت، عالوه بر نگاهی بر جنبش های مورد 

اشاره، انتشار آن به زبان ساده و درج اخبار روزمره ستمشبشران   

سیستم موجود، با زبانی ساده بر علیه نخبه گرایی نئولیبرالشی  

است که هر دو هفته یک بار بنای انتشار منظم خود را دارد،   

چه بسا که در صورت تأمین نیرو، نه به سشمشت نششریشه ای         

تئوریک تر، که به سمت انتشار به سبک روزنامه ای حشرکشت   

خواهد نمود، هر چند که رسیدن بدین نقطه امری مشکشل و    

 .در حال حاضر دست نایافتنی به نظر می رسد
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اآلن که دست به قلم ام می برم، معلوم نیست چندین جوان              

می خواهم تمام دنیا را     .  ملت ام به چوبه دار آویخته شده اند        

آگاه کنم، درجایی که من زندگی می کنم کوچکترین خواسته          

آیا این جرم است    .  هایمان، بزرگترین جرم محسوب می شوند     

که مِن جواِن عرِب االحواز می خواهم به زبان مادری ام                  

درس بخوانم یا بقیه ملتهای تحت ستم بخواهند به            “  عربی”

آیا این  .  همین طریق درس بخوانند، ولی از آن محروم هستند         

 !جرم ماست

ما ملتهای تحت ستم و به خصوص، مردمِ عرب احواز، خواستار      

احقاق حق خود بوده و میخواهیم به گوش دنیا برسانیم که ما            

ظلم روا    ملتی میخواهیم که در آن به اسم دین بر کسی                

حفظ قدرت ریخته     خون انسانها به قیمتی ارزان به پای      . ندارند

. نشود و جانیان و شکنجه گران در پناه قدرت قرار نگیرند               

منتقدان و جوانان عرب احواز و دیگر ملتهای تحت ستم به              

و برای هیچ انسان بیگناهی، پرونده         .  سالبه کشیده نشوند   

ماموران حکومت، حافظان امنیت باشند و نه           .  سازی نشود 

بیگناهان در کنج بازداشتگاه ها، قانون را پناه          .  جالد و سالخ  

قضات خود را   .  خود بدانند و نه اعتراف به کارهای نکرده را           

موظف به احقاق حق و عدالت بدانند و نه حفظ قدرت                   

راههای دسترسی آزاد ملتهای تحت ستم به          .  سیاستمداران

ملتها واقعاً محرم   .  اطالعات و رسانه های جمعی مسدود نشود       

دانسته شوند و در مورد وضعیت اقتصادی ملت خود و وضع              

 .غ گفته نشود سایر کشورها به مردم درو

ما ملتی میخواهیم که در آن آوای زندگی بیش از فریاد مرگ             

به گوش برسد و مردم اش در جهان به صلح جویی و مهربانی              

ما ملتی  .  شناخته شوند و نه به خشونت و کینه توزی               

میخواهیم که رکورد دار مصرف مواد مخدر، فرار مغزها، تعداد           

اعدام، تعداد مطبوعات توقیف شده و تعداد روزنامه نگاران             

 ... آیا این خواسته زیادی است. زندانی نباشد

 پــایــان

 لـــم تــــا بــــه کـــــی؟ــظ

 ( زنید پور)امین احوازى: نوشته 

 

در دو دهه گذشته مردم و نیروهای سیاسی آذربایجانی صشف    

خود را از جریانات واحزاب ایرانگرا جدا کرده اند، ولی هشنشوز     

بسیاری از آنها بعد از فاصله گرفتن از مرکز گرایان، بخاطرعدم 

تشکل سیاسی جدی و بزرگ در تشتّت، پراکندگی و انزوا بسر 

 .میبرند

و  در شرایطی که مبارزات و جنبشهای ملی، زنان، کشارگشران    

افشراد و       آزادیخواهان روز به روز گسترش و وسعت میگیرنشد، 

نیروهای چپ، سوسیالیست و کمونیست آذربایجانی هیچگونه 

تشکلی برای رهبری مبارزات مردم و پیوند دادن جنبششهشای   

 .دمکراتیک با جنبشهای برابری طلبانه ندارند

بی شک سوسیالیستهای پراکنده و غیر متشکل نمی تشوانشنشد    

نقش شایسته و مثبتی در آینده سیاسی آذربایجشان داششتشه      

کارگران، نیروهای چشپ و سشوسشیشالشیشسشت               اکنون.  باشند

آذربایجان جنوبی به ضرورت و لزوم تشکیل تشکلهای چشپ،    

سوسیالیستی و کارگری پی برده اند، اما مشوانشع زیشادی در          

 .برابرهمبستگی، همکاری، اتحاد و همسویی آنها وجود دارند

سوسیالیستها و چپ گرایان درکهای متفاوتی از نظام سرمایشه  

داری، سوسیالیسم، طبقه کارگر، حزب سیاسی، بحران چپ و   

از اینرو برای پیدا کردن نکات مشترک در زمیشنشه   .  غیره دارند

های سیاسی، نظری و تشکیالتی مشبشاحشثشاتشی در مشیشان              

 .سوسیالیستها الزم است

بطور خالصه، برای ایجاد و تشکیل حزب، جبهه یا تشکلشهشای   

چپ گرا، کارگری، سوسیالیست و کمونشیشسشت آذربشایشجشان         

جنوبی چه باید کرد؟ چاره چیست؟ چه اقدامشات سشیشاسشی،       

نظری و عملی ضروری است؟ چه شرایط و ملزومشاتشی بشرای      

تشکیل حزب و تشکل الزم هستند و بالخره اینکه از کجا باید 

 آغاز کرد؟

سایت سول گوناز بخش جداگانه ای را به پاسخها و همه ایشن    

مباحثات اختصاص داده است تا نظرات عالقه مندان، فعالشیشن   

کارگری و فعالین چپ سوسیالیسِت آذربایجشان جشنشوبشی را         

 .منعکس کند

امیدواریم رفقای آزادیخواه، برابری طلب و ضد کاپیتالشیشسشت    

آذربایجانی با دخالت فعال در این مباحثات به رونشد ششکشل        

گیری تشکل یا تشکلهای چپ، سوسیالیسشتشی و کشارگشری         

 .ببخشند آذربایجان جنوبی سرعت

www.solgunaz.com 

 ایجاد تشکل چپ، سوسیالیستی و کارگری در آذربایجان جنوبی ضرورت: سول گوناذ

http://www.solgunaz.com/
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بشر از گذشته های دور از نابرابری های اجتماعی رنج برده و             

تاریخ بشر مملو از نتایج سوء نابرابری های اجتماعی به صورت           

استثمار، سلطه جویی، اعمال ظلم، تبعیض و بی عدالتی بوده           

 .است

افغانستان نیز از آغاز تاریخ خود شاهد نابرابری های اجتماعی،          

بوده است، هدف دراین نوشته،       … ، سلطه جویی و   *تبعیض

تنها اشاره ای کوچک به یکی از نابرابری های فاجعه آفریِن              

اجتماعی موجود در افغانستان، یعنی کودکانی است که در             

منظور ما . پائین ترین الیه های  طبقاتی جامعه قرار می گیرند

در اینجا نه فقط کودکان کار وخیابان، بلکه اشاره مستقیم به            

قشر دیگری از کودکاِن افغانستان، یعنی بردگان جنسی ای            

می باشد که حاکمیت هم درمقابل این نابرابری سکوت کرده و 

بصورت کاماًل علنی، هیچگونه دخالتی در جلوگیری از این             

کما اینکه چندی پیش درخبرها آمده بود         .  عمل نمی نماید  

که، کودکی در یکی از شهرهای شمالی این کشور، با حمایت            

نیروهای پوایس، مورد تجاوز قرار گرفته، و جالبتر آنکه، همین          

کودِک مورد تجاوز، محکوم به زندان شده، در حالی که فرد              

متجاوز، همچنان آزاد بوده و یحتماًل عمل کودک آزاری خود           

 .را همچنان پیگیر است

و شرایط بسیار ناگوار کودکانی        “  زندگی”نوشته در واقع از       

دارد که تحت عنوان رقصنده و با پوشش زنانه برای  می  پرده بر

افراد ثروتمند و جنگ ساالران، در جهت ارضای امیال روانی و           

پردازند و اما پس از         جنسی آنها به اجبار به هنرنمایی می         

اجرای مراسم رقص، و شب نشینی این به اصطالح بزرگان و             

مذهبیون، کودکان را مورد تجاوز  جنسی قرار می دهند و این    

است سرنوشت وحشت انگیز پسربچه هایی که، طعمه                

سوداگران شده و بواسطه فقر شدید و بعضًا با تایید پدر و                 

. مادرانشان به سوداگران در افغانستان فروخته می شوند             

کودکانی که در جلوی مردان و صاحِب خود ابراز می دارند که            

از زندگی خود بسیار راضی هستند اما زمانی که پای صحبت            

این کود کان بنشینید، ملتمسانه تقاضای کمک کرده و می             

تقریباً پاسخِ همه کودکان . گویند که زندگیشان تباه شده است

و والدینشان به این پرسش که چگونه حاضر به کمک به این              

تهدیدات :  سود گران احتماعی هستند این خواهد بود             

سوداگران، ترس از جان و البته فقر و نیاز به پول در جهت                

 .ادامه ی بقا و زندگی

کودک آزاران با سوء استفاده از فقر اقتصادی خانواده ها، بچه            

های کم سن و سال را با تطمیع پول و غذا به خود جذب                   

کرده و مورد سوء استفاده جنسی قرار می دهند و در برخی              

مناطق که باورهای سنتی با شدت بیشتری حاکم است، وضع           

چنان است که فیلم مراسمهائی از این دست، به صورت علنی            

 .در بازار به فروش می رسد

نابرابری با تبعیض به معنای دقیق جامعه شناختی  آن               *  

 .تفاوت دارد

 تداوم کودک آزاری در افغانستان
فرهاد متین: نوشته  

فروردین ماه سه تن از فشعشالشیشن کشارگشری          02روز دوشنبه 

بازداشتی در سنندج پس از مدتها بازداشت در اداره اطشالعشات   

 .رژیم در این شهر، از زندان آزاد شدند

خالد حسینی، وفا قادری و حامد محمشود  ” بر پایه این گزارش، 

میلیون تومانی از زنشدان آزاد     01هرکدام با تودیع وثیقه “  نژاد

بنابه گزارش دریافتی، قرار بود همزمان با این سه فعشال  .  شدند

نیز از زنشدان      “  بهزاد فرج اللهی” کارگری، دیگر فعال کارگری 

 . آزاد شود

اما مسئولین زندان به بهانه اینکه وثیقه نامبرده در گرو                

زندانی دیگری است از آزادی ایشان خودداری کرده و قرار              

کارگران آزاد شده با شاخه گل      .  است روز سه شنبه آزاد گردد     

مورد استقبال خانواده، دوستان و جمعی از فعالین کارگری             

. سنندج قرار گرفتند که در استقبال از آنان تجمع نموده بودند          

الزم به ذکر است که دو تن دیگر از فعالین کارگری سنندج به             

کماکان در بازداشت   “  غالب حسینی و علی آزادی     ”نام های   

مقامات اداره اطالعات رژیم به       .  اداره اطالعات بسر می برند      

ماه دیگر    9باید به مدت       غالب حسینی اعالم کرده اند که وی      

 .در بازداشت باشد

*** 

بنابر اخبار منتشره از سوی مرکز          

اطالع رسانی جبهه دموکراتیک         

مردمی احوازی، در پی ورود             

نیروهای نظامی حکومت جمهوری      

اسالمی، به مناطق عربی نشین شهر       

که در صدد      (منطقه چنیبه )احواز  

تخریب منازل شهروندان همراه با        

بولدوزر بودند، با مقاومت مردمِی اهالی روبرو شده و در این              

ساله به اسم مرتضی سویدی که بنای           00درگیری نوجوانی   

ایستادگی در برابر مامورین نظام را داشت، با شلیک مستقیم            

 .نیروهای پلیس به شهادت رسید

همچنین این مرکز می افزاید که، نیروهای اشغالگران از بدو             

اشغال االحواز سعی در تغییر شکل عربی االحواز داشته اند و             

چه بسا مردم این سرزمین را از خانه های خود بیرون کرده و              

و .  دست به بنای شهرک زده و آنها را تحویل فارسها داده اند             

مردم سلحشور    9110برای اعتراض به این کار در آپریل             

االحواز دست به قیام بزرگی زدند که تمام دنیا و باالخص                

اشغالگران فارس را مات و مبهوت کرد و در آن سال،                     

اشغالگران دست به جنایتهای زیادی در حق مردم االحواز زدند 

به طوری که صدها احوازی به اشکال مختلف به شهادت                

 .رسیدند

 2.291.3129 مرکز اطالع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

شهادت و مقاومت مرتضی سویدی در مقابل 

 سیاست تخریب خانه ها در احواز

 آزادی سه فعال کارگری در سنندج
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شب به وقت اروپای مشرکشزی، جشلشسشه         2روز شنبه، ساعت 

مذکور، با حضور رفقای آذربایجانی، البته آنچنان که عیان بود 

و برگزارکنندگان نیز، صحت آنرا تاکید می کردند، بشا حضشور     

نیروهای خارج از کشور، آغاز شد، که البته منطق حفظ امنیت 

نیروها در برابر جمهوری اسالمی، چیز دیگری جز ایشن هشم       

 .نمی توانست باشد

شرکت کننده و یا بیشتر، کشار   31به هر روی جلسه با حدود 

خود را آغاز نموده و در خصوص مسائل گوناگون از جمله این 

که، ضرورت ایجاد یک تشکل چپ مسشتشقشل و مشخشتشص             

آذربایجان جنوبی در چیست، تا حدود ساعت یک بامداد ادامه 

الزم به ذکر است که مسئولیت جلسه را رفیقی به نشام    .  یافت

باریش و دیگری که اگر اشتباه نکنم اعالء نام داشت، بر عهده 

اینجانب نیز از طرف جمع نشریه، به عنوان میهشمشان   .  داشتند

 .در جلسه حضور داشته و شنونده ی بحث های گوناگون بودم

نکته قابل تأمل در این بود که جمع رفقای فراخوان دهنده به 

ایجاد چنین تشکیالتی، در جلسه حضور نیافتند کشه دلشیشل      

ولی جلسه مشذکشور، اولشیشن       .  اصلی آن بر من هم روشن نشد

جلسه از مجموعه جلساتی بود که بناست، از ایشن پشس بشا          

محوریت ایجاد تشکل سوسیالیستی برای آذربایجان و احتماالً 

 .به صورت هفتگی، برگزار گردد

از جمله ی دیگر بحث ها و اینکه چگشونشه جشنشبشش مشلشی            

آذربایجان می تواند در مرکزیت و استشراتشژی یشک تششکشل          

سوسیالیستی قرار بگیرد نیز بحث هایی درگرفت که برخی نیز 

با چنین امری مخالف بوده و وظیفه نیروی های سوسیالیست 

را تنها همان وظیفه مبارزه طبقاتی، آگاه سازی و مشتشششکشل     

ساختن کارگران دانسته و شیوه پاسخ به ستم ملی را نشیشز از     

 .همین دریچه می یافتند

اما نکته قابشل تشوجشه بشرای         

شخص بنده این بود که رفقای 

مسئول جلسه که گویا خود از   

موافقین ایجاد چنین تشکشلشی   

بودند، اظهار می داشتند که بشا  

نگاهی بر تاریخ جنبش سیاسی 

آذربایجان و نقش به سزائی که 

کمونیست ها در آن ایفا نموده 

اند، جنبش ملی آذربشایشجشان،    

جنبشی است که مطالبات آن   

عمیقًا گره خشورده اسشت بشه        

باورهای چپ، چرا که از دوران 

مشروطه تا حکومت ملی سیشد  

، مدام این کمونیست ها بوده اند که پاسخ ...جعفر پیشه وری و

ستم ملی را در منطقه داده و بنابراین بر روحشیشه جشنشبشش        

تاثیری عمیق گذارده اند، به این شکل که امروز و حتی بعد از 

گذشت دو دهه از فروپاشی شوروی، هنوز بسیار یشافشت مشی      

شوند از اعضای جنبش ملی، که خود را بشا دیشدگشاه هشای           

متفاوت، اما چپ دانسته و بدین روی خود را در تقابل قرار می 

، حرکتشان بعضشاً  ( باروت) دهند با جریانات راست که از نظر ما

 .به سوی نوعی از فاشیسم منطقه ای است

به باور رفقا و اگر شخص بنده 

سهوًا اشتبشاهشی در بشازتشاب         

نظرات نداشته باشم، جنبششی  

که بر علیه شوینیسم فشارس،    

دهه ها است جنگیده و شاهشد  

جانبازی های بسیار بشوده، در    

واقع با قرار گرفشتشن اش در       

مقابل سیستم های دیکتاتوری 

ایران در گذشته و اکنون، نمی 

تششوانششد جششدای از مششبششارزه        

کمونیست ها باشد، چشرا کشه     

ربط مستقیم جنبش به دالیل 

ذکر شده، پیوند مستقیم دارد 

با مطالبات آزادی خواهانشه و    

برای طلبانه، و همین موضوع است که سوسیالیست ها را وا     

می دارد تا هم اکنون نیز به مانند گذشته، در نوک پیکان این 

جنبش ضد ستم، قرار گرفته و آن را به پیش برانند، دلیل این 

امر و ضرورت انجام چنین کاری همان است که فی الواقع و بر 

خالف نظرات رایج مبنی بر اینکه جنبشش مشلشی، در اصشل           

جنبشی بورژوائی است، باید افزود تفاوتی هست بین جنشبشش   

های ملی بر مسند قدرت و جنبش های ملی بر آمده از ستشم  

های ملی، و مسئله جنبش آذربایجان به دلیل پیوند تاریشخشی   

این جنبش با مبارزات کمونیست ها، ضرورت این امر را هشر      

همچنین در این میانه باید افزود که اگشر  .  چه بیشتر می نماید

خاصیت مبارزات جنبش ملی آذربایجان را، در ضشدیشت بشا          

اشکالی از نابرابری بر آمده از مناسبات سرمایه دارانه حاکم بشر  

ایران ببینیم، در واقع تنها جریانی که نمی تواند نمایندگی و   

رهبری این جنبش را بر عهده بگیرد، همان بشورژوازی مشلشی      

آذربایجان است که به طور مشخص منافع اش، پیوند عمشیشق   

دارد با منافع حکومت کنونی که در ضدیت با جنبش مد نظشر  

یعنی بورژوازی ملی آذربایجان نه تنها در وادی ایشن        .  است

جنبش و در صدد رفع ستم ملی و شوینیسم برنشیشامشده کشه       

بلکه در ایجاد و تداوم آن نیز نقشی مستمر داشتشه کشه     !  هیچ

حضور آنان در بازار تهران نمونه آن بوده و همین اسشت کشه       

نشان می دهد، برای به پیش راندن چنین مشبشارزاتشی، ایشن       

نیروهای چپ هستند که باید در صحنه حضور متشکل داشته 

باشند تا نتیجه این جنبش به مانند نشست برخی از فعالشیشن   

واگذار نگردد به نیروهای امپریالیستی کشه در    (  گاماج) در باکو

پدید آمدن این شکل از ستم و شوینیسم فارس با سشرکشوبشی    

جنبش مشروطه و به قدرت رساندن رضا خان نقشی به سشزا    

 .داشته اند

 گزارش از جلسه پالتاکی نیروهای چپ و کمونیست آذربایجان جنوبی در خصوص ایجاد تشکل توده ای و طبقاتی به فراخوان جمع سول گوناذ

 عابد رضائی: نوشته
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متن پیش رو، ترجمه مصاحبه سخنگوی گردان های         :  مقدمه

، شاخه مسلح سازمان جبهه      (0)رفیقِ شهید ابوعلی مصطفی    

همچنین پیش از این متنی     .  خلق برای رهائی فلسطین است    

از سوی نشریه آلترناتیو در خصوص معرفی این سازمان ارائه            

شده بود که در پایان همین متن، لینک آن قابل دسترسی              

 .خواهد بود

جبهه خلق برای رهائی      ”الزم به ذکر است که سازمان            

از معدود سازمانهای باقی مانده چپ رادیکال در           “  فلسطین

منطقه خاورمیانه با مشی کمونیستی است که در این بین،             

شیوه برخورد آنها به مسائل سیاسی و مسئله سازماندهِی              

مقاومت در برابر نیروهای اشغال صهیونیستی در این کشور،           

شباهت بسیاری با متدهای چه گوارائیستی داشته و بدین             

گونه، مقاومت خود را به عنوان یک مقاومت خلقی در برابر              

 .قدرتهای امپریالیستی نیز می داند

 

نابلس یک قلعه عظیم برای اعضای مسلح سازمان               -  س

انقالبی ابوعلی مصطفی است، چه چیز می تواند علت این امر            

در بقیه    P.F.L.P باشد؟ و نیز آیا شما خود را با چریک های         

 کرانه های غربی و غزه هماهنگ کرده اید؟

ش گردان های رفیِق شهید، ابوعلی مصطفی در همه جای              ج

فلسطین هستند و اگر در برخی شهرهای فلسطین حضور             

قوی تری نسبت به مناطق دیگر داشته اند، این منتج شده از             

خیلی مسائل دیگر است که ضروری تر از همه ی آنها عبارت             

ترور و بازداشت تعداد زیادی از رهبران گردان ها،            :  است از 

عمومًا محدودیت منابع مالی ای که نشأت می گیرد از                  

محاصره تحمیلی برسازمان و عالوه براین ایجاد ادوار تسخیر           

مکان، به خصوص برای    

 P.F.L.Pآماده سازی 

برای دوره آتی مبارزه     

که منجر خواهد شد به     

یک انتقال انرژی برای     

جنگ طوالنی مدت      

رهائی بخش و این        

جمع بندی که دشمن     

تنها زبان قهرآمیز را       

با توجه به    .  می فهمد 

هماهنگی با دیگر         

چریک ها در مناطق       

دیگر، ما این کار را به       

طور مدام در همه جا       

انجام می دهیم، با         

وجود تمام تفاوت ها      

در تنظیم زمان که خود پدید آمده است از پست های بازرسی     

توسط نیروهای اشغالگر و نیز این واقعیت که تماس گرفتن             

 .ازطریق تلفن و اینترنت امنیت ندارد

که از میان این مراحل تاریخی عبور کرده،           P.F.L.P-  س

در واقع خود را برای قدرت و عظمت عملیات نظامی در خارج            

 P.F.L.Pاما در دوران جریان انتفاضه، . از مرزها قرار داده بود

به خاطر رنج از کمبود عملیات داخلی، حتی فکر می کرد این            

علت این چه چیز می تواند      .  عملیات ها قدرتمند و ناب بودند     

 باشد؟

ش آنجا هنوز عملیات      ج

های عظیم و             

قدرتمندی رخ می        

مثالً یک عملیات   .  دهد

ترور به خاطر تبعیض      

و عملیات     Zeeviدر

شهادت طلبانه در بیت    

المقدس، تالویو،         

سپتادتیکواه، نتانیاهو و   

گردان ها یک   .  کفراصبا

تاثیر در هر بخش از        

سرزمین عزیزمان        

فلسطین همیشه داشته   

درحالی که دیگر    .  اند

جریانات سیاسی         

فلسطین از کمبود عملیات رنج می بردند، که این خود دالیل            

بسیار داشت که دیوار آپارتادید درمیان آن علتها، مهمترین            

عامل قلمداد می شود و همین مسئله باعث شده است که               

اما این به این    .  عملیات ها در داخل کمتر از دوران اخیر باشد        

 .منظور نبود که آنجا عملیاتی وجود نداشته است

ش شما از ضعِف قابلیت های مالی رنج می برید، که بطور                س

مستمر توسط صهیونیستها نیز مورد هدف قرار داده شده              

شما چگونه می توانید به روشنی موقعیت های سختی          .  بودید

 که در آن قرار داشتید را مدیریت کنید؟

ما در گردان ها هنگامی که این مسیر را انتخاب کردیم،              -  ج

پیشاپیش می دانستیم که توسط اشغالگران و همدستان آنها،          

مورد هدف قرار داده خواهیم شد و اینکه هر لحظه شهادت و             

بنابراین ما راهی نخواهیم داشت      .  دستگیری در انتظار ماست   

اما حمالت مداوم صهیونیست ها به         .  جز مرگ یا پیروزی    

P.F.L.P               باعث شد که بسیار از رفقای گردان ها را در این

اما ما مطابق   .  مسیر به توسط ترور یا دستگری از دست بدهیم        

قابلیت های مالی مان، از جمله مسائل مربوط به زندگی                

روزمره را از قبیل مواد غذائی، نوشیدنی و دیگر چیزها را                

مدیریت می کنیم و هنوز مردم قهرمانی داریم که پدیده ی             

. اصلی مقاومت رو مطابق توانائی هایشان پشتیبانی می کنند          

آنها هیچ انتخاب دیگری نداشته و ناگذیر مقاومت را پیشه می           

 .کنند

اشاره ای به نیروی نظامی     “  سالم فیاض ”در برنامه دولت      -س

نظر شما در خصوص این مسئله چگونه        .  مقاومت نشده است  

 است؟

جواب ش ما به هیچ وجه از چنین چیزی بنا بر درک خود                  

متعجب نشدیم، چرا که این دولت یک دولت ملی نبوده و به             

توسط فرامین اسرائیل و امریکا پدید آمده و متعاقباً،                   

 !ما دست از مقاومت نخواهیم کشید: مصاحبه با سخنگوی گردان های ابوعلی مصطفی
 رایا دشتبان: ترجمه
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بنابرفرامین آنها هم عمل خواهد کرد، در حالی که ما در                 

 .گردانها آنچه را که برایمان ضرورت دارد انجام می دهیم

اما موقعیت شما در نقض یا ایجاد پیمان آتش بس                -  س

 چیست؟

نیروی اشغال تنها زبان خشونت و زور را می فهمد و آنچه که              

به اجبار گرفته شده است نمی تواند برگشت پذیر باشد به جز            

با زور، تا زمانی که اشغال روی سرزمین و پیکره ی ما                    

سنگینی می کند، ما نیز دست از مقاومت برنخواهیم داشت،            

دست برنخواهیم داشت تا زمانیکه جامعه فلسطینی ما با              

همچنین .  اورشلیم به عنوان یک حکومت واحد، استقرار یابد        

تجربه به ما اثبات نموده است که تمامی توافق نامه های صلح            

 .آمیز برابر با شکست خواهد بود

ش آیا شما قبول تسلیم و دادن سالح های خود به دولت                س

خودگردان فلسطینی را به معنی تضمین حیات خودتان، بدون 

 هیچ صدمه ای قبول می کنید؟

ش ما اسلحه هایمان را تا زمان استقرار دولت مستقل هرگز              ج

عدم صدمه، تضمین جانی و پیشنهادات      .  تسلیم نخواهیم کرد  

عفو و بخشش، بحثی پوچ است، وقتی ما جرمی مرتکب نشده           

انتخاب ما داشتن سالح و مقاومت         .  ایم تا بخشوده گردیم    

ما حتی خیلی هم از زندگی مان دفاع نکرده ایم، ولی             .  است

حق مان و سرزمین به سرقت رفته مان را باز پس خواهیم                

ما مقاومت مان را تا زمان شهادت و استقرار جامعه و             .  گرفت

 .پس گرفتن حق مان ادامه خواهیم داد

ش در این اواخر شما یک عملیات جسورانه پرتاب موشک و             س

عملیاتی با همکاری دیگر احزاب انجام دادید، آیا این یک               

هماهنگی در عملیات مقاومت بود،  یا یک تاکتیک جدید               

 اتخاذ شده به توسط گردان ها؟

بله این یک هماهنگی بود بین آن جریاناتی که می                 -  ج

خواستند در فلسطین عملیات کنند و گردان االقصی در رأس          

آنها بود، در حالی که این هماهنگی می تواند بین جریانات              

از “  فارِص الالیل ”ما همچنین با گروه     .  گوناگون، متفاوت باشد  

گردان های القصی، جریانی که در عملیات مسلحانه بر علیه            

هنوز .  اشغالگران صهیونیست تجربه دارد، هماهنگی کردیم        

موجوداند عمل های کاماًل جبری و بیشتر در منطقه قدیمی            

ما امیدواریم و فعال هستیم برای هماهنگی در عمل           .  نابلس

 .مشترک برای گستردگی بیشتر در بین تمامی سازمانها

 ش  حرف آخرتان چیست؟ س

ما در گردان های رفیِق شهید، ابوعلی مصطفی به مردم صبور           

سرزمین محبوبمان فلسطین، زنده باد گفته و همچنین، آنها           

را به استقامت و پشتیبانی برای مقاومت فرا می خوانیم، چرا             

که این تنها راه برای داشتن کشوری مستقل به پایتختی               

اورشلیم و بازگشتن پناهدگان، تبعیدیان و آزادی زندانیان            

 .سیاسی است

ما همچنین به برادرنمان، در الفتح و حماس، پایان دادن به             

همه درگیریها و در اولویت قرار دادن حل مسئله ملی را فرا              

پیشنهاد می کنیم، چرا که مردم بیش از این توانایی پرداخت            

هزینه اختالفات را ندارند، مسئله ما هم اکنون در برهه                 

حساسی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگر نیازمند اتحاد             

ما همچنین تصدیق می کنیم که ما در گردان های              .  است

رفیق ابو علی مصطفی بر موضع مقاومت باقی خواهیم ماند در           

 .جهت ایجاد اتحاد بین مردم

ما همچنین به مردم خود وعده می دهیم که در برابر قدرت              

اشغال و هم پیمانانشان ایستادگی کرده و هرگز گمراه                 

 .نخواهیم شد

 ن1پ

جانبه و در تمامی اشکال؛ شعار راهبردی          مقاومت همه  .1
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چندی پیش مصاحبه ای از سوی وبالگ آنتی فاشیست 

های ایران و افغانستان منتشر گردید تحـت عـنـوان      

قنداق مقاومت که مصاحبه ای بود با یکی از فعـالـیـن    

و نیز  از اعضـای دیـگـر         25دانشجوئی قبل از قیام 

 1سازمانهای مختلف سیاسی و چپ

حمید قربانی، فرد مصاحبه شونده در این مـتـن، فـی      

الحال در کشور سوئد و از جمله فعالین انقالبی مستقلِ 

 1معتقد به ایجاد حزب فراگیر طبقه کارگر است

در مصاحبه حاضر، می توان به تعبیری مدعی بود کـه    

نسل جوان انقالبی، شاهد برخـوردی تـجـربـی بـا          

سازمانهای سیاسی پیشین است که در مسیر اهداف و   

آرمان های خود، حتی رهبری اش نیز از جان مایه مـی  

 1گذاشت

مصاحبه فی الواقع بر علیه پاسیفیسم سیاسی حاکم در 

بین سازمانهای موجود و بر اکتویسم سـازمـان هـای      

انقالبی از جمله فدائیان خلق و سازمان مـجـاهـدیـن     

 !مارکسیست پیش از قیام صحه می گذارد

بدین گونه است که حمید قربانی در متن و در بـطـن     

 :شرایط وخیم و رخوت سیاسی حاکم بیان می دارد
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