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دولت چیزی نیست جز ماشینی برای سرکوب یک طبقه از :  الف

سوی طبقۀ دیگر؛ در جمهوری دموکراتیک هم این نقِش وی، به 

پیشگفتار کتاب )هیچ وجه کمتر از نقش وی در رژیم سلطنت نیست

 (.کارل مارکس-جنگ داخلی

چنین حقی .  نمودار نضج طبقه کارگر است: "حق انتخابات همگانی

بیش از این نمی تواند چیزی بدهد و با وجود دولت کنونی هرگز 

 (.انگلس-درباره دولت" )نخواهد داد

تقابل با جمهوری اسالمی، نزد ما، در عرصه واقعیت، درست :  ب

آن جا که مبارزه با گوشت، پوست و استخوان احساس می شود رخ 

نشان می دهد و نه صرفاً در ساحت تئوری، که آن نیز به دلیل عدم 

تالش برای برساختن آن به اقتضای واقعیت موجود و نیازمند تغییر، 

تنها به لفاظی می ماند و هر لحظه به سمت پراکندگی بیشتر خود و 

نیروها حرکت خواهد نمود؛ چنین تئوری هایی فی الواقع هیچ 

ضرورت تاریخی ندارد و از این روست که ایده هایی از آن گونه 

که در پی می آید، سترون و بیرون از عرصه واقعیِت پویا و 

 :زایاست

ایده هائی که ایده وار آمده اند تا همان گونه نیز دفن شوند؛ ایده .  1

هائی که اساساً آمده اند تا از همان بدایت امر متحقق نشوند و از این 

 .ایده برای ایده، بالموضعیت است. رو فاقد ارزش مبارزاتی هستند

ایده هائی که آمده اند تا نه ایده پردازان که در واقع محرومیِن از .  2

ایده پردازی، آن را به عرصه عمل درآورند که چنین امری نیز 

نشدنی است، چرا که عالوه بر ایراد اخالقی چگونگی طرح آن، 

هرگز از سوی نیروهای بالّقوه کنشگر باورپذیر نخواهد بود، مادامی 

که آن ارتباط ارگانیک که خود نتیجه تالش به هم پیوسته عملی و 

 .نظری است، پدید نیآمده باشد

ایده هائی که از خشت اّول تا پله آخر مهندسی شده اند و در این .  3

میان تنها کافیست که یکی از قطعه سنگ ها، به آن شکلی که 

مهندسی مبارزه مّد نظر داشته، نباشد تا مهندسان کّل این بنای 

مبارزه را به هم بریزند؛ در حالی که این بر ما پوشیده نیست که 

سنگ مبارزات در هر لحظه و از کف خیابان های مختلف تأمین و 

در پروسه مبارزه به اشکال گوناگون در برخورد با دشمن صیقل 

 .می خورد و نه آن گونه که از پیش تمنا شده است

بنابراین فراخوان ما برای آغاز مقاومت، نه حرفهای بزرگ که 

 .اعمال کوچک است

پیش به سوی سلول های سرخ مقاومت و مبارزه قهرآمیز انقالبی 

 !سرکوب شده گان

 ادامه عکس ها، در صفحه آخر نشریه

, وضعیت جسمانی آرش محمدی    

 72فعال دانشجویی تبریزی که از 

خرداد ماه گذشته در اعتصاب غذا      

به سر می برد، رو به وخامت            

 .است

آرش محمدی هنگامی که مردم      

تبریز به دنبال اعالم نتایج            

چون ,  انتخابات ریاست جمهوری  

دیگر هموطنان در سراسر کشور      

به خیابان ها سرازیر شدند همراه با چند تن دیگر از دانشجوبان بازداشت              

 .شد و بالفاصله مورد ضرب و جرح و بدرفتاری قرار گرفت

بنا به اخبار دریافتی وی همچنان با انتساب اتهامات واهی تبلیغ علیه                

و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت            نظام جمهوری اسالمی  

اطالعات سپاه پاسداران و زیر فشار و شکنجه              کشور، در بازداشت اداره   

 .قرار دارد

این فعال دانشجویی که در اعتراض به         ,  بر اساس گزارش های دریافتی     

دست به اعتصاب غذا زده      ,  بازداشت غیرقانونی خود و بدرفتاری ماموران      

است دچار ضعف شدید جسمانی اشده و حال عمومی اش رو به وخامت               

به همراه برادرش     ۲۹۳۱آبان ماه     ۲7تر نیز در      آرش محمدی پیش  .  است

روز بازداشت، به یک سال حبس تعزیری محکوم            ۶۶دستگیر و پس از      

جهت اجرای حکم، بازداشت      ۲۹۳۲شهریور ماه     7۲وی در روز    .  شده بود 

به صورت مشروط از زندان مرکزی تبریز آزاد       ۲۹۳۲دی ماه  7۲شد و در 

  .شد

 باروت

افشین اسانلو از هیئت مووسوس   

سندیکای رانندگان برون شهری 

 ۹۱شنبه  روز پنج(  میان شهری) 

 ۲2خرداد ماه حودود سواعوت        

دچار حمله قلبی شده بوود، در    

 .بیمارستان درگذشت

وی پس از حمله قلبی به کموک  

سایر زندانیان سیاسی به بهداری 

زندان رجایی شهر و سپوس بوه     

گردد و در بیمارستان جان خوود را     بیمارستانی خارج از زندان منتقل می

 .دهد از دست می

الزم به ذکر است که دلیل مرگ و سکته قلبی افشین اسوانولوو، قو وعوا          

شکنجه های یک سال اخیر وی به توسط جمهوری اسالمی بوده است که 

 .بارها نیز پیشتر جان این فعال کارگری در بند را به خ ر انداخته بودند

افشین اسانلو برادر منصور اسانلو موسس سندیکای کارگران شرکت واحد 

سال حبس تعوزیوری بوه اتوهوام           ۲وی از سوی قاضی صلواتی به .  است

محکوم شد و دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز ایون    “  اجتماع و تبانی” 

 .حکم را تایید کرد

در همین خصوص می توان کن، جان تمامی فعالین کارگری در بونود از     

جمله شاهرخ زمانی، رضا شهابی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده نیوز،  

در زندان های نظام سرمایه داران اسالمی ایران، هر لحظه در خ ر اسوت  

که جرمشان چیزی نبوده جز دفواع  ) و انسانهای آگاه باید با دفاع از ایشان 

به امر پر اهمیت سازمانیابی و سازموانودهوی    (  از حق تشکل یابی کارگران

 .توده های ستمکش و کارگران بپردازند

گزارش وکیل دادگستری از وضعیت وخیم آرش 

  محمدی در بازداشتگاه سپاه پاسداران تبریز

افشین اسانلو، فعال کارگری در بند، جان 

 باخت
 !رأیِ تو صندوق، به زنجیر کشیدن من است: تبلیغات شهری

 ۲۹۳۹خرداد  1۱نشریه باروت

 نقی محمودی وکیل دادگستری
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چند روزی هست که ترکیه، در آتش خشم جوانان بیکار، عاصی و بیزار               

از جنگ امپریالیستی و نیز دولِت دموکراسی اسالمی سرمایه داران می             

سوزد، جوانان خشمگین با سنگباران نمودن پلیس ضد شورش، نیروی            

های سرکوِب ساختار حکومتی سرمایه داران را نشانه گرفته و به پس               

می نشانند، اما با سپرهای به غنیمت گرفته شده درخیابانهای شهر،                

و یک بار دیگر    *  سنگر، باریکاد و بلوک های مقاومت خویش را بنا نهاده          

استانبول را آنچنان که می بایست و نه آنچنان که               “  تقسیم”میدان  

آری .  خواص اروپائی های خوش خط و خال، به عرصه حرکت کشاندند            

در این روزها مشتری های غربِی فروشگاه های لوکس، که به قیمت یورو             

میدان بار  .  و دالر خرید و فروش می کنند در آن حوالی نخواهند بود               

 .دیگر به دست بی چیزان تسخیر شد

اما در مبارزه و نبرد قهرمانانه ی خیابانهای استانبول، آنکارا و دیگر                  

شهرهای ترکیه، دیگر تنها سیاسیون متکی بر قدرت سیاسِی حاکم و               

پول نیستند که تعیین سرنوشت می کنند، بلکه نیروی جوان و اتفاقا                 

که مداما  مورد   )برآمده از دوران حکومت مداری حزب عدالت و توسعه           

توجه و تائید قدرت های غربی به عنوان یک شیوه مذهبی دموکراتیک              

با پلیس ضد شورش مجهز به گاز خفه کنده و            (  برای اداره جامعه بوده   

تفنگ های دوربین دار و نارنجک انداز می رزمد و البته که تداوم                     

مقاومت تا مرز جان می انجامد در برابر نیروهای سرکوبگر و پلیسی که               

تجربه چندین کودتا را داشته و مجهز است به جدیدترین امکانات و                 

آموزش سرکوب که مگر با پشتیبانی ناتو برای ایجاد یک جزیره امن                 

اما دامنه اعتراضات تا آنجاست     .  قوی در خاورمیانه به عمل نیامده است       

که رسانه های جریان اصلی با آن که تالش در سانسور و همچنان در به                

آرام نمایش گذاشتن جزیره امن امپریالیسم در من قه را دارند، و به                 

دلیل کثرت موارد، اورونیوز ارگان خبری امپریالیسِم اتحادیه اروپا نیز              

مجبور به انتشار پیام یک جوان کمونیست حاضر در دل درگیری های              

ما از روز نخست تظاهرات در اینجا        ”:  اشغال و تسخیر بدین گونه گشت      

مسئله دیگر میدان تقسیم و پارک گزی نیست، اینجا میدان               .  بودیم

 “.این میدان سرخ انقالبیون است. دیگری است برای آزادی «تحریر»

این صحنه ها و گفته ها نشان می دهند که مبارزه ای که از شعار ساده                 

و مبارزه صلح طلبانه، چقدر       “  پارک گِزی ”ی مقابله با ق ع درختان        

سریع به نبرد واقعی خیابانی بین انقالبیون که دیگر در میان آنها نه فقط           

از فاشیسم کمالیستی خبری است و نه از سکوالرلیسم غربگرا، بلکه نبرد            

جوانانی است که با پرچم ُسرخ نمایندگی می شوند و نیروی نظم سرمایه         

داری فاسد و گندیده امپریالیستی فاشیستی دولت اسالمی دموکرات             

ترکیه، که ماهیت دیکتاتور منشانه خود را نشان داده است و البته                   

دیکتاتوری سرمایه داران نه مختص ترکیه که بنا بر اعتراف اردوغان،               

سرکوب جنبش های ضدسرمایه داری و مارژینال، همان است که دیگر            

دولت های غربی و به ظاهر دموکراتیک نیز تا کنون و طی همین چند                

 (.به نقل از سخنرانی اردوغان)سال گذشته کرده اند

این مسئله را البته، پیشاهنگان مبارزه مسلحانه در س ح جهان و بویژه              

ترین و    ای  انقالبی که با توده   ”.  تشخیص داده بودند    ۲۹۲۱ایران در دهه    

ناپذیر و با توسل      ی آشتی   ترین اهداف آغاز شده، در جریان این مبارزه         عام

، مسعود  “رسد  ترین اهداف نیز می     ها، به انقالبی    ترین تاکتیک   به انقالبی 

(. ۲۹۲۱فرودین    -مبارزه مسلحانه هم استراتژی ، هم تاکیتک      )احمد زاده 

اینکه مبارزات جوانان و تودهای کارگر و زحمتکش خیلی زود شعله می             

کشند که خود از فشرده شدن و تحمیل استثمار و درد و رنج بیش از                  

اندازه ی تحمل تودهای کارگر و زحمتکش و بویژه جوانان ناشی می                

شود، از اشکال ساده و با شعارهای پیش پا افتاده و کلی آغاز شده و                    

خیلی زود به اشکال عالی قهر انقالبی و با شعارهایی با محتوای برتر                  

تبدیل می گردند، مختص این مبارزه جوانان انقالبی و رادیکال و حتا                

فقط مختص کشورهای سرمایه داری با دیکتاتوری هائی لجام گسیخته            

... ی آشکار و با قوانین ارتجاعی و دینی مانند ایران، مصر، ترکیه و                   

نیست، بلکه این دیگر به خصلت واقعی مبارزات و اعتراضات روزمره ی              

حتی توده ها در دموکراتیک ترین کشورهای امپریالیستی مانند آلمان،            

و آرامترین و باص الح بهشت سرمایه تبدیل     ( اشغال وال استریت)آمریکا 

بعنوان نمونه همین چند وقت قبل به مدت یک هفته شهرک             .  شده اند 

های اطراف پایتخت سوئد، استکهلم در آتش خشم جوانان گئتوهای              

ساخته شده بوسیله دولت های سوسیال دموکرات و دست راستی                 

سرمایه دموکرات می سوخت و صدها ماشین شخصی، پلیس و                    

ایستگاههای پلیس در آتش سوختند و به خاکستر         -ساختمانهای دولتی 

 .تبدیل گردیدند

این همه نشان از این دارند که باروت در همه جا آماده احتراق است و                  

دیگر نمی توان از نق ه ی ضعیف سیستم امپریالیستی حاکم صحبت              

نمود، که باید شروع کرد، زیرا که با جهانی شدن واقعی سرمایه و تولید                

سرمایه دارانه که بهمراه خویش فقر و نداری، استثمار بی حد و اندازه،                

اعتیاد، فحشاء و قتل عام را نیز جهانی کرده است، نیروی گورکن خویش           

را در همه جای جهان پرورش داده و تا آنجا که به شرایط عینی انقالب                

 !امروز سنگ، فردا گلوله، این است پیام جوانان انقالبی در ترکیه

 نـشـریـه بـاروت
 2931خرداد  21 
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یعنی آمادگی مادی جامعه برای انقالب اجتماعی طبقه کارگر بر می               

گردد، این شرایط به وفور در س ح جهان بحران زده تحت سل ه سرمایه     

این مبارزات دامن گستر که امروزه          .  داری امپریالیستی آماده است     

سراسر جهان را فرا گرفته اند، خود دلیل واضح و روشنی هستند که                 

اگر، همین امروز چنین انقالبی به وقوع       .  هیچکس قادر به انکار آن نیست 

نمی پیوندد نه از رشد نیافتگی نیروهای مولد و تناقض آنها با شرایط                 

تولیدی، بلکه به عدم آمادگی شرایط ذهنی انقالب، یعنی به عدم                   

آمادگی طبقه ای بر می گردد که عامل و فاکتور اصلی و اساسی این                  

این آمادگی هم امکانات،    .  تغییر زیر و رو کننده، یعنی طبقه کارگر است         

تشکیالت و وسائل خویش را می طلبد که در میان آنها حزب سیاسی                

طبقه کارگر، حزب کارگران آگاه، کارگران کمونیست، نقش درجه اول و            

دهه   ۹تمام تجربیات جهانی و بویژه این           .  اساسی را خواهد داشت     

مبارزات طبقاتی در جوامع سرمایه داری تا کنون و بویژه همین مبارزات            

یک دهه اخیر، از خیابانهای سیاتل تا تهران، میدان التحریر مصر، میدان            

خورشید مادرید تا اشغال مرکز سرمایه امپریالیستی، یعنی وال استریت           

استانبول و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک       “  تقسیم”تا هم اکنون میدان     

به باورما، این نیاز و     “  همه جا تقسیم و همه جا مقاومت       ”ترکیه و شعار    

 .ضرورت و لزومیت چنین ارگانی را فریاد می زنند

سازمان یافته تا دندان مسلح طبقه حاکمه، یعنی دولت             زیرا که نیروی  

که امروزه بیش از هر زمان دیگر دستگاه سرکوب طبقه حاکمه بر علیه               

طبقه و طبقات محکوم بودِن خود را نمایان کرده است، نمی تواند جز با               

قهری انقالبی تودههای کارگر و           نیروی سازمان یافته و با اتوریته         

زحمتکشان به مصاف طلبیده و تار و مار َاش کرد که الزمه پیروزی                  

اوائل در     این را مارکس و انگلس در همان      .  انقالب و نگه داری آن است     

: یافته بودند، که انگلس آنرا در نامه ای به الفارگ چنین بیان می کند                

هیچگاه انقالب  (  آنتی اوتوریست ها  )آیا این آقایان    :  انگلس در باره کمون   

انقالب .  دیده اند؟ بیشک انقالب با اتوریته تریِن پدیده هاِی ممکنه است           

عملی است که در آن بخشی از اهالی ارادۀ خود را بوسیله استعمال                  

تفنگ، سر نیزه و توپ، یعنی با وسائل فوق العاده با اتوریته به بخش                   

و حزب پیروزمند بالضروره ناچار است سیادت خود        .  دیگر تحمیل میکند  

مرتجعین ایجاد     را از طریق رعب و هراسی که سالح وی در دلهای              

اگر کمون پاریس به اتوریته مردم مسلح علیه           .  میکند حفاظت نماید   

بورژوازی متکی نبود، مگر ممکن بود، بیش از یک روز دوام آورد؟ آیا ما               

محق نیستم اگر بالعکس کمون را، بعلت اینکه از این اوتوریته خیلی کم              

 ۲7لنین دولت و انقالب ص. «سرزنش نمائیم؟. استفاده کرده است

لحظه، هم در س ح و        وقایع اخیر در ترکیه هم اکنون ادامه دارند و هر          

شهر بزرگ، از قبیل      ۲۱هم اکنون در بیش از      .  عمیق، گسترش می یابند   

جوانان و خانواده های متعلق به         ...  استانبول، آنکارا، ازمیر و دیاربکر      

کارگر و زحمتکشان حتی برخی از مناطق را در سمت                     طبقه   

از تحت سل ه    **  خودگردانی حاشیه شده گان از سیاست بورژوائی         

پلیس در آورده و شعار ها و نیز م الباتی که سر می دهند بدین قرار                   

حفظ پارک ِگزی، ضدیت با قوانین ارتجاعی اسالمی از جمله               :  است

و به س ح مرگ بر دولت            ممنوعیت بوسه جوانان در مالء عام            

اشاره )، دولت استعفا استعفا و مرگ بر جنگ امپریالیستی        ***فاشیستی

گسترش یافته و منسجم تر شده       ...  و(  به جنگ امپریالیستی در سوریه     

 .اند

بزرگترین اتحادیه های کارگری ترکیه ضمن          7۱۲۹ژوئن    ۹در تاریخ   

محکومیت شیوه سرکوبگرانه پلیس فاشیست و نگاه دولت به تظاهر               

اراذل و  ”کنندگان که نخست وزیر به رسم برادرش احمدی نژاد، آنها را             

ژوئن نموده و از      ۶و    ۲نامیده، اعالم دو روز اعتصاب در روزهای         “  اوباش

برای ما  .  دیگر اتحادیه ها خواسته اند که از این اعتصاب پشتیبانی نمایند          

کارگران و زحمتکشان، جوانان و زنان تحت ستم در ایران این می تواند              

حامل این پیام باشد که خود را در ارگانهای خود ساخته، مانند نهادها،               

کمونیستی محل کار و محل زندگی          ارگانها و کمیته های مخفی سُرخ      

متشکل کنیم، حزب سرخ خویش را از پیوستن چنین ارگانهائی به                 

یکدیگر ایجاد نموده و مبارزه را در شرایط مناسب و در اشکال مختلف و               

شروع کنیم، قبل از اینکه          با توجه به توازن قوای طبقاتی موجود          

سرکوب دوباره بر ما، از سوی دولت سرمایه داری فاشیستی                       

تحمیل شود، بدانیم که بجز پیش ُبردن یک مبارزه طوالمی                 اسالمی

این مبارزه، نبرد و     .  مدت و قهرآمیز سازمان یافته راه دیگری نداریم          

با هر وسیله ای که می شناسیم           جنگ طبقاتی آغاز شده در ترکیه را       

پیروزی و یا شکست     آگاه باشیم که    .  پشتیبانی کرده و آن خود بدانیم      

و اینکه مبارزات ما کارگران و تودههای        .  آن، پیروزی و شکست ماست     

رنج کشیده و زجر دیده در س ح جهانی و بویژه من قه خاورمیانه که                

امروز به مرکز تضادها بین دولت های امپریالیستی و بنابراین جنگ های            

امپریالیستی تبدیل شده است، بدون ایجاد یک همبستگی مبارزاتی              

شکست و یا   .  انقالبی نمی تواند به پیروزی واقعی در هر کشور برسد             

پیروزی و حتی گام به عقب و یا جلو رفتن در هر جا، ما را به سوی                      

 .پیروزی، گامی به جلو می برد و بلعکس

کارگری با جنبش کارگران و      =با تمام قدرت بسوی همبستگی طبقاتی      

 .زحمتکشان و جوانان در ترکیه

 .و همبستگی کارگری  زنده باد انترناسیونالیسم

?http://www.youtube.com/watch:  لینک ویدئو          *

v=GJbEM4D_rHA&feature=youtu.be 

جنبش حاشیه شده گان یا مارژینال ها، نامی است که خود اردوغان             **

نیز آنرا پذیرفته است که عالوه بر اشاره ای که بر ساختار بروکراتیک                 

اقتصادی و به طبع پدید آمدن تنها میلیونها انسان زیر خط فقر در                   

استانبول دارد، نیز می توان و در ادامه همان سیاست افزایش شکاف                

طبقاتی که در دوران بورژوازی ملی و اسالمی تحت رهبری حزب عدالت            

اشاره ای بر بروکراتیک تر شدن ساختار سیاسی           (  آک پارتی )و توسعه 

 .طی سالیان گذشته نیز داشت

در رد ادعاهائی مبنی بر این که جنبش موجود تحت رهبری                  ***

کمالیست ها است باید اضافه نمود که مهمترین و شعار مشترک تقریبا               

تمامی شهرها در حال حاضر بر علیه فاشیسم دوشادوش یکدیگر است و             

سابقه طرح این شعار برمیگردد به فضای کودتای شبهه فاشیستی                 

در دهه هشتاد  ( CHPحزب جمهوری خلق ترکیه یا همان)کمالیست ها

 .میالدی بر علیه انقالبات و اعتراضات طبقاتی و کارگری
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آشکار است که در طول تاریخ بر زنان به عنوان اعضای درجه ی دو                   

جامعه ی طبقاتی، عالوه بر ستم طبقاتی بر تمامی فرودستان اعم از هر              

دو جنس، ستم و تبعیضی مضاعف نیز تحمیل می شود و این تبعیض                

هنوز هم به شیوه های مختلف و در مقیاس های مختلف ادامه دارد، بر                

خاستن نظام سرکوب پدر شاهی از دل جامعه طبقاتی و رشد ادیان                 

در به انقیاد کشاندن و استثمار زنان نقش بسیار مهمی داشته و       پدرساالر

دارد اما باید دقت کنیم که پدرشاهی زاده جامعه طبقاتی بود، بنابراین و              

صرفا نمی توان مانند فمینست های رادیکال تنها عامل سرکوب تاریخی            

جامعه ی طبقاتی و نفوذ ادیان، هم در          .  زنان را پدرشاهی قلمداد کرد     

روان افراد و هم در سیاست های حکومت ها در به بند کشیدن و                      

استثمار زنان نقش بسیار مهمی داشته و دارند و تمام این عوامل در                  

زنجیر ای منسجم به هم مرتبط اند، همانقدر که در آموزهای مذاهب،               

ستم بر زنان را تولید و باز تولید می کنند، جامعه ی طبقاتی نیز                      

و همدست با پدرشاهی این ستم و تبعیض را تولید و باز تولید می کند                 

همان طور که نقش تحلیل های فرهنگی و سیاست های هویتی،                   

جنسی، نژادی، قومی و روانکاوانه در رویکردهای فمینسیتی الزم است،            

نمی توان از نقش تعیین کننده ی اقتصادی در زیست اجتماعی گذشته             

هیچ انسانی از زیست اقتصادی خود جدا          .  و حال زنان چشم پوشید      

نیست و در نظر نگرفتن این مسئله یا از سر نادانی است یا منافع طبقاتی      

مثال  در روند مبارزات فمینیست های بورژوا در        .  خاصی را دنبال می کند    

م البات خود همواره به حق رای و کسب حقوق مدنی یا برابری در                  

قدرت، ثروت و جایگاه مقتدر اجتماعی با مردان بسنده کرده اند و در                 

مبارزات شان بر م البات زنان پرولتاریا و فرودست و اقلیت، چشم فرو               

 [ فمینیسم و مارکسیسم ، ترجمه ی نسیم روشنایی]. بسته اند

چند سالی است که در پی اطالع رسانی های جهانی در خصوص ستم                

وحشتناک بر زنان در جامعه اسالم زده افغانستان، بحث اصالح حکومتی           

در خصوص قانون های نوشته و نا نوشته از سوی دولت کرزای م رح                

شده است که آنهم، باز نه بر اساس م البه حاکمیت اسالمی که نمی                 

تواند هیچگاه چنین نقشی را هم ایفا کند، بلکه بر اساس پروژه                      

 .دموکراتیک جلوه دادن حکومت امریکائی

اما قانون محو خشونت علیه زنان، پس از گذشت چندین سال و باال و                 

پائین شدن های بسیار و در اواخر عمر دولت کرزای، با مخالفت شدید               

قوانین پیشنهادی ای که می توانست        .  گان مجلس مواجه شد       نماینده

بزرگترین دستاورد، برای جلوگیری از خشونت بر علیه حکومت ذاتا  ضد            

باید اشاره داشت که زنان در جنگ          .زنان افغانستان می توانست باشد     

استعماری و ارتجاعی کنونی، بیش از همه قربانی میدهند و در جامعه به             

شدت سنتی افغانستان همواره یکی از آسیب پذیرترین اقشارجامعه بوده          

میزان خشونت علیه زنان در افغانستان        و قابل ذکراست که         وهستند

نیروهای اشغالگر  .  نسبت به سایر جوامع در باالترین س ح خود قرار دارد         

خارجی این جنگ را به بهانه های گوناگون از جمله دفاع از حقوق زنان               

راه اندازی کردند و اینک نزدیک به دوازده سال از جنگ برای حقوق زن              

میگذرد، اما دراین سالها نه تنها زنان به کوچکترین حقوق خود                    

دسترسی پیدا نکرده اند، بلکه بیش از پیش مورد ستم و آزار قرار گرفته               

و تنها با گذشت هر روز از عمر این دموکراسی ساخته شده از باال برشمار     

متاسفانه بیش از سه دهه جنگ و خشونت در   . قربانیان آن افزوده میشود

افغانستان بخودی خود زمینه ساز بروز هر نوع رفتارهای خشونت آمیز             

در جامعه افغانی شده و افراد جامعه با الگو پذیری از فرهنگ جنگی                  

عمال  در برخورد با همدیگر خشن ترین رفتار های ممکن را بروز می                 

دهند و در این میان همان ور که یاد آوری شد یکی از آسیب پذیرترین               

 . اقشار جامعه افغانی که از خشونت متاثر می شوند همان زنان می باشند

گان به   قانون محو خشونت علیه زنان در جلسۀ عمومی مجلس نماینده           

گیری شود، ولی به      بحث گذاشته شد و قرار بود در مورد تصویب آن رای          

های شدید نماینده گان مرتجع که خود عامل اصلی این              دلیل مخالفت 

خشونت ها هستند، نه تنها با موافقت در جهت ایجاد جامغه دموکراتیک            

روبرو نگردید که از دستور کار مجلس هم به دلیل ضد اسالمی بودن این              

در یازده سال اخیر نهادهای مدنی و فعاالن حقوق زن          .  قوانین خارج شد  

بیشترین تالش را برای کاهش خشونت علیه زنان انجام دادند؛ اما حاال              

ها یک بار دیگر در راب ه با سرنوشت زنان افزایش یافته است و اما             نگرانی

روحانیون اسالمی، طالبان، مقامات بلند پایه        ،  امپریالستها، جهادی ها   

دولتی و مقامات امنیتی  والیات از جمله کسانی هستند که با بیرحمی               

تمام زنان را میکشند، برآنان تجاوز میکنند و با خشونت آنان را در شعله              

های آتش سوزانده و از ق ع اعضای بدن این ستمدیده گان به هیچ روی              

دریغ نمیکنند و خشونت های فجیع و غیر انسانی در مورد زنان می                  

آفرینند، این در حالی صورت می گیرد که انتظار بر این است که با                    

مصرف میلیون ها دالر در خصوص بهبود وضعیت زنان و تامین حقوق               

بشری این بخش از جامعه، حداقل میزان خشونت ها اگر کاهش نمی               

یابد، حداقل افزایشی هم نداشته باشد و یا این گونه نباشد که خشونت               

 . های شدیدتری صورت پذیرد

اما از جمله نکاتی که این نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند                   

های امن، تعیین     تعیین سن ازدواج، تعدد زوجات، مراجعه زنان به خانه         

جرم برای عامالن خشونت علیه زنان، حق انتخاب همسر از سوی زنان و             

 .مخالفت با اجباری بودن ازدواج بودند

این طرح، عقد قبل از سن قانونی ازدواج جرم شناخته شده              ۹2در ماده   

تواند بر مبنای همین ماده به حبس بیش از سه             و تعدد زوجات نیز می    

 .ماه برای مرد منجر شود

در ماده ششم نیز امکان انتقال زنانی که با خشونت روبرو هستند به                  

 رفـع خـشـونـت بـر عـلـیـه زنـان، در پـارلـمـان زن سـتـیـزهـای افـغـانـسـتـان

 فرهاد متین: نوشته
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در حال حاضر صدها    .  های امن ذکر شده است      به مراکز حمایتی یا خانه    

های   های خانوادگی مجبور به ترک خانه        زن افغان که به خاطر خشونت      

 .کنند های امن زندگی می اند، در خانه خود شده

ها علیه    کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعالم کرده که بیشترین خشونت      

بر مبنای آمار این کمیسیون در سال          .  زنان در کابل رخ داده است        

مورد خشونت علیه زنان ثبت شده         ۲۰۱۱گذشته در سراسر افغانستان      

 .مورد آن در کابل رخ داده است 7۷22که 

در سال  .  مورد خشونت علیه زنان ثبت شده         ۲۰۱۱،    ۲۹۳۲در سال   

مورد خشونت علیه     72۶۶مورد و سال قبل از آن         ۷۰۶۲شمسی    ۲۹۳۱

بنابراین میزان اعمال این خشونت برآمده از سیاست های             .  زنان نزد 

 .ای افزایش یافته است جنگی، به شکل نگران کننده

ها علیه زنان در والیت هرات ثبت شده که         پس از کابل بیشترین خشونت

های دیگر به     این آمار در والیت    .  مورد رسیده است    ۳۰2به    ۲۹۳۱در  

مورد، در    ۲۲۳مورد، در قندهار      ۶۱2در والیت ننگرهار    :  قرار زیر است  

 .مورد ۲7۲مورد و در قندوز  ۲7۶مورد، در بلخ  7۲7بامیان 

آن دسته از نمایندگانی که خواهان تصویب این فرمان در مجلس بودند،             

بر این باورند که اگر این طرح از تصویب مجلس نگذرد، رئیس جمهور                

بعدی ممکن است آن را تغییر دهد، اما برخی هم با این استدالل که                  

مجلس ممکن است همین قانون موجود را به ضرر زنان تعدیل کند،                 

 .مخالف آوردن آن به صحن مجلس بودند

طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن              ۹2در ماده   

اند که نیاز     قانونی جرم دانسته شده اما برخی از اعضای مجلس گفته            

 .بینی شود نیست که برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش

هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق         ”آمده است که      72در ماده   

به حبس کوتاه محکوم به مجازات        “  انتخاب زوج را از وی سلب کند        

اند که نیاز به حبس نیست و           تعدادی از نمایندگان اما گفته     .  شود  می

 .نکاح دختر باید توسط قاضی اسالمی حل شود

آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی              ۹2در ماده   

با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به                     

اند که این ماده       شود، اما تعدادی از اعضای مجلس گفته           مجازات می 

 .خالف شریعت است

در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار بگیرند،              

دسترسی داشته باشند، اما    “  های امن   مراکز حمایتی یا خانه   ”توانند به   می

برخی از نمایندگان با آن مخالفند در صورتی که نخستین قربانیان آن               

 .زنان وکودکان زحمتکش می باشد

ارتکاب فعل زنا یا    ”ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که           

لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز                    

اما تعدادی از نمایندگان مجلس گفته      .  تجاوز جنسی است  “  به عفت زن  

اند که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت   

  .شود علیه زن محسوب می

شخصی که زن را مورد ضرب و شتم قرار دهد اما           ”آمده که     7۹در ماده   

نظر به وضعیت، به حبس کوتاه       “  منجر به جراحت یا معلولیت او نشود       

شود، اما برخی از اعضای مجلس        حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می       

اند که تنها در مواردی که ضرب و شتم منجر به جراحت زن شود                  گفته

  .باید عامل خشونت محکوم به حبس شود

اما در خصوص همین وضیعت پیش آمده در مجلس قانون گذاریِ                  

حکومتی که سابقه افراداش به عنوان جنایتکاران تاریخ بر کسی پوشیده            

 :جنبش انقالبی جوانان افغانستان آمده است که نیست در نشریه

طوریکه ما وضعیت افغانستان را می بینیم روز به روز فساد اخالقی در                

تجاوز جنسی  .  آن زیاد میشود و زنان با بسیار ترس از خانه بیرون میروند           

باالی دختران خورد سال، تجاوز پدر باالی دختر و امثال آنان اخبار                 

زن از هنگام تولد تا مرگ ظلم های زیادی را               .  روزانه ما شده است    

متحمل میشود، در کودکی از طرف پدر، در جوانی از طرف شوهر و در                

  .پیری از طرف پسر مورد ظلم قرار میگیرد

با وجودی که زنان زحمات زیادی را میکشند، ولی در جامعه فعلی ناقص             

آیا گناه  .  العقل به شمار میروند و هر نوع ظلم باالی آن روا داشته میشود            

  زن این است که یک دختر است؟ یک خواهراست و یک مادر است؟

پس باید احترام آن هم برابر با مرد           .  زن نیمی از جامعه انسانی است       

باالی آن ظلم صورت نگیرد و آزاد باشد، ولی متاسفانه در جامعه              .  باشد

ای که ما زندگی میکنیم فقط فکر میکند که زن نباید از خانه بیرون                  

شود چون جای زن در خانه و وظیفه آن آشپزی و مراقبت از اطفالش                 

زن میتواند درس بخواند، میتواند      .  وظیفه زن تنها این نیست     !  نه.  است

بعضی از زنان فکر میکنند     .  بیرون از خانه کار کند و میتواند مبارزه کند         

که آزادی کارکردن بیرون از خانه است و یا در محفل رفتن با دوستان                

آزادی این است که علیه این رژیم مبارزه کنیم و          .  آزادی این نیست  .خود

مشکالت زنان در افغانستان زیاد است، ظلم       .  زنان رنج دیده را آزاد کنیم     

میکشند، سنگسار میشوند، زنده به گور میشوند، به قمار باخته میشوند،            

با پول زیاد به مردی فروخته میشوند که با سفیدی موهایش زندگی یک             

علیه این  .  دختر جوان را تباه میکند و باالی آن ظلم های زیاد میکند              

ما میتوانیم با نبرد علیه      .  همه ظلم در جامعه فعلی مبارزه به کار است          

این رژیم و مردساالری به پا خیزیم و این رژیم را از بین ببریم و آزادی                  

  .زنان را به گوش همه مردساالران، برسانیم

 !زنان رنجدیده افغانستان

برای آزادی زنان جهان بیایید تا دست به دست هم داده و بخاطر حقوق               

زنان جوان به پا خیزیم، ما با هم میتوانیم زنان آزاده را به مبارزه ب لبیم               

 .و زنانی که در قید به سر میبرند را آزاد سازیم

و اما برای آزادی کامل، برای رهائی از هر قید و بند جامعه طبقاتی                    

سرمایه داری، بعنوان آخرین پله و مرحله جامعه طبقاتی ظالم و                   

استثمارگر، ما زنان و مردان نیازمند یک انقالب اجتماعی هستیم،                 

انقالبی که بوسیله کارگران و اقشار زحمتکش و توده ای زنان کارگر                 

برای لغو شرایط موجود اجتماعی انجام می گیرد و بعد از آن است که ما               

زنان و مردان می توانیم به رهائی برسیم و جامعه ای را بنیان نهیم که                 

نعمات مادی آن، در عوض منفعت برای یک عده جنگ ساالر، آخوند،               

سرمایه دار و مقامات حکومت قرار نگرفته و در جهت رفع نیازهای واقعی        

ما انسانهای زحمتکش و تحت ستم باشد و دیگر هیچ زنی و دختری                 

مورد تجاوز قرار نگیرد و یا به خاطر یک لقمه نان خالی جسم و روح                   

چنین جامعه ای خلق کردنی است و        .  خود را نفروشد و یا کشته نشود       

اما فقط بدست ما زنان و مردان کارگر و زحمتکش آگاه و سازمانیافته و               

باور مند به نیروی خودمان و آماده برای نبرد و جنگ نه برای دیگران                 

 .بلکه این بار برای خود و خانواده خود و نسل بعدی خویش
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در انتهای افق چیزی می بینی مثل خورشید سرخ را ال به الی جنگل                 

روایت ما  .  نابود شده، همان که ماهی کوچولوی ما را رنگ سیاه می دهد            

از ماهی سیاه کوچولو اینبار متفاوت است، او که از میان ماهی ها و برای               

رهائی ما عینیت یافته، این بار عاشقانه و در پی تالش های بی پایان، از                 

درون جامعه انسانی به هم تنیده شده ی فقرا، خود را برای آنها که در                 

آبهای تنگ و تاریک به دام افتاده اند و در سیاهه های این جامعه سراپا                

ننگین دست و پا می زنند، بی آنکه بخواهد و در مسیری به سوی                     

دستم بگیر و   .  خورشید سرخ و در درون کرانه آبی خلیج محو می شود            

تنها نباش، من اینجا و تو در آنجا بی هیچ آینده ای و اما با امید به سوی           

گستره .  مرگ در سرخی آفتاب با سرعت و چه محکم گام بر می داشتی             

اجتماع به پهنای دریا ای است برای فقرا و حاشیه نشینان که تنها                   

می زند و این را نه دیگری، بلکه و تنها آنها که هیچ                   “  زار”برایشان  

 .امیدی به برهوت کنونی وعده داده شده ندارند، درک می کنند

اینبار نه از طبقه متوسط که موضوعیتش شده است تمام دغدغه دنیای             

سیاست الشخورهای کنونی به مانند خودش که می خواهیم در مورد              

. الشه هائی که هنوز یک جان نیم بند را دارند داد سخن به میان آوریم               

بهتر بگوئیم آنهائی که محمد رسول اف از آنان در فیلم جزیره آهنین یا               

همان کشتی ای که در دل آب آرام، اما با فشاری متناوب و هر روزه، در                 

سکان دار این جزیره ایستاده در دل        .  معرض پوسیدگی و نابودی است     

دنیا که تعبیر معلم این جامعه آهنین است با بازیگری علی نصیریان،                

فردیست تحت عنوان ناخدا، نقش رهبری پیامبرگون با همان تفکرات             

ارتجاعی را ایفا می کند که چیزی دور از واقعیت برساخته شده در                   

از تعبیرهای ضد زن که آنها را به سان             .  جزیره خاکی ما هم نیست      

موجودات ضعیف و نان خور می پندارد تا آنکه جوانان مسخ شده در پای            

برنامه های تلویزیونی شبکه های خارجی را محکوم می کند به از کف                

. دادن تنها وسیله تفریحی و امکان ارتباطشان با دنیای خارج از جزیره              

البته رهبری ابراهیم گونه ای که آنها را از میان آبها گذر می دهد در                   

همین ها خالصه نشده و نمونه دیگر آنرا می توان در عاملیت قدرت                  

سرکوب رهبری برعلیه جوانانی دید که نه تنها معراج، پسرک بی کس و              

کار را از این امر محروم، که او را به دلیل دزدیدن قایق ناخدا در شب                   

عروسی معشوقه و زدن به دل دریا، شکنجه جسمی داده و بنای پروژه               

او که به هنگام خ ر خفگی در پی            .  تواب سازی را از وی نیز دارد         

شکنجه به دلیل عدم رعایت قوانین این جامعه متروک، روحیه خویش را            

باخته و اقرار به گناه می کند، در پایان فیلم و در حالی که وضعیت                    

ناسالم روحی و روانی دارد در امام زاده در مسیر رسیدن مردم به زمین                

های خود رها می شود تا در دنیائی که در ساخته شدنش بدین شکل                 

 .هیچ نقشی تا کنون نداشته به سمت نابودی برود

البته می توان جنبه دیگر فیلم را در شعارهای عوامانه رهبری این                   

یافت در  (  که از جنگ برگشته و در دنیای خویش بی زار است           )اجتماع  

مقابل پیشنهادات حراج کشتی مدام داد حمایت از حق مردم در مقابل              

سرمایه داران پشت پرده ای می زند که ما تنها نمایندگان آنها را می                  

بینیم و نه بیشتر که بر خالف رهبری سابق نه شمایلی سنتی که نام                  

و اما رهبری ای    .  مهندس و چهره هائی آراسته را با خود یدک می کشند          

که خویش را نماد مقاومت در برابر تهاجم می پندارد، با زدن بر انبار                  

نفت موجود در کشتی و فروش پاره ای از آهن آالت آن و آن هم به                     

صورت مخفی، کشتی را در قبال بیابانی بی آب و علف حراج می زند که                

و در پس این واپسگرائی رهبری        .  در آن حتی بوته ها نیز نرویده اند          

اجتماع است آینده ای سبز و پر از امید وعده داده می شود، که البته                   

ساخته شدن چنین محی ی با آنچه پیشتر و بر روی کشتی ساخته بود،              

بیشتر به مانند رویائی دست نایافتنی می ماند، مگر آنکه با پول حاصله و              

 .باقی مانده از فروش کشتی بتوان حلبی آبادی دیگر بنا کرد

اگر بخواهیم فراتر از هنر در نزد هنرمند برویم، به واقع امر، فروش و                   

انتقال مردم به بیابان ها در فیلم را می توان به مانند جامعه شهری پس                

از دوران جنگ و تقابل دو ق ب رهبری سنتی و نئولیبرالیسم ایرانی در              

دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تشبیه کرد که البته فضای ساخته             

شدن فیلم در آن، یعنی مناطق جنوبی ایران و دیگر مسائل آنرا تصدیق              

 .می کند

همچنین در یکی از نقدهای نوشته شده بر فیلم و مندرج در سایت                  

فیلم سه نسل جامعه ایران را کالبد         :  صدای امریکا ذکر شده است که      

ناخدا نعمت، نماد نسلی که زمانش سرآمده؛ احمد، نماد         :  شکافی می کند  

نسل سوخته؛ و بچه ماهی، نوجوانی که ماهی هایی را که از حفره های                

کشتی به داخل کشتی آمده و گیرافتاده اند به دریا بازمی گرداند؛ او                  

 .نماد نسل بعد و امید رسول اف است

اما اگر بر همین منوال که در این نوشته آمده نگاهی داشته باشیم بر                  

شبهات تاریخی فیلم که بیشتر شباهتی به دوران پساجنگی به                    

سردمداری نئولیبرال های ایران دارد و نیز نگاهی داشته باشیم بر سن و              

، نسل بعد او را می توان همان         ۲۹۲۲سال کارگردان یعنی متولد سال       

متولدین دهه جنگ نامید که در رویای رهائی ماهی ها، گام به سوی                 

عمق آبها بی هیچ پاپوشی برداشتند، حال آن که خورشیدی سرخگون را       

 .به مثابه راهنما همراه داشتند

نسلی که هرچند با امکاناتی محدود و رشد یافته در دوران پساشوروی و              

بنا بر ادعای نئولیبرالیسم حاکم در      (  تغییرات بنیادین )دوران پایان تاریخ    

 !جـزیـره آهـنـیـن مـا و آخـریـن آلـتـرنـاتـیـو فـیـلـم

 ب.پویان: نوشته
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جهان، و زیر موشک های چند ده متری، تبلیغات اسالمی و فضای خالی 

کوارگوری و تووده هوای           از هرگونه سازماندهی و تجربه کار سیاسوی    

، هم اکنون پا به عرصه مبارزه گذاشته و دستاوردهائی را هوم  زحمتکشان

 .داشته است

البته ناگفته نماند که ق عا  فیلم انتقادات بزرگی نیز بر تبوعویوض هوای       

وارده بر اعراب جنوب ایران داشته که برخالف سهم زیادشان از توولویود    

ثروت در ایران، چیز نصیبشان نمی شود جز حصار آهنینی کوه رو بوه       

پوسیدگی بوده و رهبری کنونی که هیچ معلوم نیست مشروعیت اش را   

از کجا کسب کرده، تصمیم دارد تا آنرا نیز به شکل مضحکی بوا وعوده       

هایی غیرقابل تحقق معاوضه کند و آنچه را که تا کنون نیز بوه ایشوان       

داده بود را از آنها پس بگیرد، حال آن در تولید و شکل گیری محل اولیه 

نیز، صاحب تسخیری هیچ نقشی نداشته و در پس دوران پسواجونوگ،        

صاحب مایملکی برای افزایش قدرت خود شده است که بازهوم توولویود       

 .کنندگان اصلی آن خود کارگران و زحمتشکان موجود در جامعه هستند

به هر روی و در پایان متن پیش رو و با اقتباس از نشانه های موجود در   

فیلم، از جمله بچه ماهی سیاه رنگ در فیلم که خودش را در پایان فیلوم  

فدای آرمانش کرده و به هیچ وجه فریب قدرت های موجود و وعده های 

پوشالی شان را نمی خورد و نیز معشوقه ای که از مفعول بودن، به سمت 

رهائی بخشیدن به عاشق بیماراش در امام زاده رفته و از مفعوول بوودن     

همیشگی به سمت فاعلیت حرکت می کند، می تووان نوویود حورکوت          

رادیکال محرومینی را داد که حال در شهرها گام بر می دارند، جوانشوان   

را فدا می کنند و چه بسا که امیر پرویز پویان های دیگری را در درون     

تحت شرای ی که روشنفکران ” :  که نوشت .  صفوف خود تربیت می کنند

انقالبی خلق فاقد هر گونه راب ه مستقیم و استوار با توده خویشند، ما نه 

همچون ماهی در دریای حمایت مردم، بلکه هم چون ماهی های کوچک 

... و پراکنده در محاصره تمساح ها و مرغان ماهی خوار به سر می بریوم    

برای این .  تا با توده خویش بی ارتباطیم، کشف و سرکوبی ما آسان است

که پایدار بمانیم، رشد کنیم و سازمان سیاسی طبقه کارگر را به وجوود    

آوریم، باید طلسم ضعف خود را بشکنیم، باید با توده خویش راب وه ای    

 “.مستقیم و استوار به وجود آوریم

 .، خواندن باگلوی خونین، مجموعه آثار پویان، نشر آلترناتیو۷۰ -۷۹ص 

 Oag3IiIK9qv=v?watch/com.youtube.www://http  : نسخه کامل فیلم در یوتوب

Azərbaycan cəmiyyətinin hazırki ictimai-siyasi 

mühitində dövlətçilik maraqları, xalqçı düşüncə, 

ictimaiyyətçi prinsiplər, sosialist dəyərlər və 

millətlərin dostluğu kimi bütün bu həyati 

müddəaları özündə ehtiva edən düşüncə 

cərəyanının yoxluğu və nəticə etibarilə bu cür 

cərəyanı rəhbər tutmuş başqa bir birlik 

olmaması səbəbilə “Qırmızı” Sol Gənclər 

Birliyini qurduq. 

Biz insani dəyərlər, ehkamsız düşüncə, sosial 

bərabərlik, zəhmetkeşlərə qayğı, ziyalılara 

diqqət, keçmişimizə hörmət, gələcəyimizə 

əhəmiyyət verən və bütün bunlara xalqçı-

sosialist mövqeyindən yanaşan solçu 

Azərbaycan gəncləriyik. 

Biz xalqımızın gələcəyi ilə bağlı narahatlıq 

keçirir və aşağıdakı məqamlara diqqət çəkirik: 

-kreditlərlə sovrulan xalqın güzəranının ağırlığı; 

-veteran və əlillərin, kimsəsiz və xəstələrin 

diqqətdənkənar qalmaları; 

-gəncliyimizin – məktəbli və tələbələrimizin 

elmsizliyi və maarifsizliyi; 

-işçilərimizin hüquqlarının müdafiəsizliyi; 

-kəndli lər imizin məhsuldar qüvvələrə 

ehtiyaclılığı; 

-ziyalılarımızın layiqsiz qiymətləndirilməsi; 

-mədəniyyətimizdən sui-istifadə edilməsi; 

-ədalətsiz kapitalist münasibətləri sistemində 

əzilən siniflərin yaranması; 

-yerli və xarici kapitalın təbiətimizə və 

insanımıza vurduğu zərər; 

-müxtəlif millətlər arasında xarici kökənli etnik 

qarşıdurmalar; 

-birliyini göstərməyən dünya qarşısında 

yurdumuzun işğalına davam; 

-müxtəlif dini sekta və təriqətlərin xalqımıza 

y ö n ə l i k  z ə r ə r l i  t ə b l i ğ a t ı ; 

-dövlətçiliyimiz əleyhinə siyasi iş aparan 

təşkilatların fəaliyyəti; 

-saxta demokratiya təəssübkeşi olub, bütün 

bunları gözardı edən qüvvələr və onlarla bu cür 

punktlar. 

Biz xalqın özünüdərkinin sürətlənməsini, etnik 

nihilizmin aradan qalxmasını, sosial-iqtisadi 

mühi t in  və  ic t ima i  münas ibə t lər in 

 

“QIRMIZI” SOL GƏNCLƏR BİRLİYİNİN MƏRAMNAMƏSİ 

http://www.youtube.com/watch?v=qv9IiIK3Oag
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yaxşılaşdırılmasını, bunun üçün köklü və 

qətiyyətli dəyişikliklərin edilməsini israrla 

vurğulayırıq. 

Biz bilirik ki, gəncliyimiz gələcəyimizdir. Əgər bu 

gənclik bir çox baxımdan istifadə olunur və bir ola 

bilmirsə, gələcəyimiz məhvə məhkumdur. 

Biz başa düşürük ki, kriminal atmosferə qapılmış 

gənclərimizin, istər mülki, istər hərbi həyatda 

cinayət etməsinin əsas səbəbkarı kobud burjua 

sistemində özü sönmüş, közü qalmış təhsil 

ocaqlarıdır. 

Biz başa düşürük ki, bir dövlətin ən böyük ordusu 

onun işçiləridir. İşçilərimizin layiqli həyat 

səviyyəsinin bərpası üçün mücadilə aparmaq 

cəmiyyətimizin əsası olan ailələrimizin 

möhkəmləndirilməsi və qorunması deməkdir. 

Biz anlayırıq ki, maddi rifahı təmin olunmayan 

ziyalılar yeni nəsilləri şikəst yetişdirəcək. Biz 

bilirik ki, korrupsiya və onun müxtəlif formalarının 

ləğvi kapitalist münasibətlərilə açıq mübarizədən 

keçir. 

Biz fərqindəyik ki, xarici dövlətlərin xüsusi 

strategiyası olaraq, xalqımız içində zərərli dini 

təriqətləri və sektaları təbliğ etmək, dinin 

dövlətdən və təhsildən ayrı olduğu halda 

ekspansionist dini təbliğatı təhsil sisteminə daxil 

etmək həmin qüvvələrə xidmət edən sektant 

elitanın formalaşmasına istiqmətlənib. Biz onun 

da fərqindəyik ki, bu cür təmayüllü “təhsil 

müəssisələri” milli düşüncədən kənar olan 

və  beyinləri xalqımız üçün yad olan əqidələrlə 

doldurulan idarəçilər yetişdirməyi hədəfləmişdir. 

Biz görürük ki, müxtəlif adlar altında fəaliyyət 

göstərən və guya azadlıq tələb edən bir sıra 

gənclər təşkilatları əslində içlərindən çıxmış 

xalqın mədəniyyətinə zidd olan davraış 

sərgiləyirlər. Biz bilirik ki, xalqın nöqsanlarını 

islah etmək üçün birinci özün əxlaqlı və 

təhsilli  olmaqdır. 

Biz bütün bu problemlər müstəvisində əks tərəflər 

kimi görünən qüvvələrin əslində hamısının xalqa, 

onun yaşayışına və gələcəyinə qarşı laqeyd 

münasibətdə olduğunu müşahidə edirik. Biz 

istəyirik ki, hər kəs qavrasın ki, konkret 

müddəalar deyil, ümumi bəyanatlarla akustik 

çıxışlar edən qüvvələr xalqın gücünü 

tükətməkdən başqa məqsədə xidmət etmir. Biz 

bilirik ki, xalq indiyə qədərki müxtəlif ictimai-siyasi 

cərəyanlara inamını artıq itirib. 

Biz təklif edirik ki, artıq klişe halına gəlmiş 

standart düşüncələrdən uzaqlaşmaq və yeni 

yollar axtarmaq lazımdır. Bununla bağlı biz 

ictimai-siyasi gedişatın bizə təhkim etdiyi vəzifəni 

başa düşürük. Bu vəzifə hər şeydən əvvəl 

Azərbaycanda yeni və kənar müdaxilələr 

olmadan, xalq tələbatı kimi meydana çıxan 

sosializm ideyalarını qüvvətləndirmək, təbliğ 

etmək və yerli şəraitə uyğun, Azərbaycan 

xalqının xarakter və dəyərlərini nəzərə almaqla 

Azərbaycana xas sol doktrinası hazırlamaqdan 

ibarətdir. Biz anlayırıq ki, xalqın tələblərini ödəyə 

biləcək, xalqın arzuları ilə səsləşən ideyalar 

sosialist dəyərləri əsasında möhkəmlənə bilər. 

Bunun üçün hər şeydən əvvəl, sol düşüncəli 

gənclər və sola ümid bəsləyən insanları heç bir 

tər iqətç i l i yə ,  s iyas i  sektant l ığa  yo l 

vermədən  “Qırmızı” Sol Gənclər Birliyində 

cəmlənməyə və gücümüzü birləşdirməyə 

çağırırıq. 

Aramızda elə bir azərbaycanlı tapılmaz ki, 

dövlətimizin və xalqımızın gələcəyini firavan 

görmək istəməsin. Hər bir binanı inşa etməzdən 

əvvəl isə onun düzgün və ölçülüb-biçilmiş 

çertyojunu çəkmək lazımdır. Yaxın gələcəyimizin 

bu çertyojunu çəkməyi isə biz öz üzərimizə 

götürürük. Həmən çertyojun isə sizlərlə birgə 

işləyəcəyimiz Azərbaycan Sol Doktrinası 

olduğunu bəyan edirik. 

Siz istəyənləri biz də istəyirik. Hamımız – solçu 

gənclər və sola ümid bəsləyən Azərbaycan 

xalqının hər bir fərdi – biz insanıq. İnsan kimi 

yaşamaq istəyirik. “Qırmızı”nı biz yaratmadıq, Siz 

yaratdınız – Azərbaycan xalqı.  
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