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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ جوالی ٠۶
  

  "بگذار سخن بگويم"
  

 دوستان و رفقای عزيز با درود،

موئما اين کتاب توسط يک مصاحبه گر به نام .  را خوانده و يا نام آن را شنيده ايد"بگذار سخن بگويم": ًاحتماال کتاب

ِدوميتيال باريوس د : ، به ناما تحرير درآمده که مصاحبه ايست با يک زن کارگر معدن اھل بوليويۀ به رشتزريِوي

 ١٣٧٩ به فارسی ترجمه شده و چاپ پنجم آن در بھار یئپاشا. ع و احمد شاملواين کتاب توسط زنده ياد . اچونگار

  . در تھران منتشر شده استرانشر ميتتوسط 

ی و خوراکی مفيد و ئاين کتاب تنھا يک خاطره نويسی نيست، بلکه کتابی آموزشی است برای کالس ھای سنديکا

ن کارگری، جھت کار در ميان کارگران، سازماندھی، برنامه ريزی، تبليغات ، جلب ضروری برای پيشروان و فعاال

کتاب سرشار از تجارب بی شمار عملی و ارزنده است که الزم است ... فرما و ليس و کارونيرو و مقابله با دولت، پ

خصوص ه ب. ن کارگری خوانده شده و درس ھای الزم را برای پيشرفت کارھا از آن گرفتبارھا و بارھا توسط فعاال

ی که ھمسرانشان ئھاکار بستن آن  برای کارگران معادن، زنان کارگر و خانواده ه در شرايط کنونی ايران خواندن و ب

  .را در اعتراضات ھمراھی می کنند، بسيار ضروری و مفيد است

لذا پيشنھاد می کنم آن را به ھر طريق ممکن تھيه کرده و به ديگران نيز توصيه کنيد و مطالعۀ جمعی و وسيع آن را 

  .برنامه ريزی کنيد

اما در برخی ) می توان تکثير و توزيع کرداگر کسی نسخه ای از آن داشته باشد، (نسخۀ چاپی کتاب کمياب است 

  : و به آدرس١٧٢٠٢به شمارۀ " کتاب فارسی "ۀکتابخانه ھای اينترنتی از جمله کتابخان

com.KetabFarsi.www  

اگرنه يا می توانيد عضو . آن را مجانی دانلود کرده و پرينت بگيريداگر عضو کتابخانه ھستيد، می توانيد . موجود است

 .شده و يا خريداری کنيد

ی باشيم که با ترحمۀ اين کتاب، خدمت بزرگی به جنبش کارگری ايران ئدر پايان، بايد سپاسگزار شاملو و ع پاشا

  . از آموزش ھای آن استفاده کنيمبه شرطی که قدر آن را بدانيم و بتوانيم در مبارزات روزانه بخوبی. نمودند

ًلطفا اين پيام را وسيعا توزيع کنيد و ب   .ن کارگری در داخل کشور برسانيدويژه به فعااله ً

  شاد و موفق باشيد
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  سيامک م

  بگذار سخن بگويمدر بارۀ 

  ,شھادتی ست از دميتيال

 زنی از معادن بوليوی

، زنند بريد؛ کارگران در اعماق بدبختی دست و پا می  نعمتھای زندگی استفاده میۀھنگامی که شما از ھم...«

شما ! سينيورھا ،کند؛ و حاال پيچد و سيلی کوز ريه ھاشان را پاره پاره می  از سوء تغذيه به ھم می شانياستخوانھا

  ...برده نيستيم، ما کارگريم...تشريف آورده ايد سر آنھا را ھم با تفنگھايتان نشانه گرفته ايد

 زحمتکش پی برده ۀآيا به عمق اندوه و بدبختی طبق انديشيده ايد که کار معدن به چه چيزی شباھت دارد؟آيا لحظه ای 

  ايد؟

  !نه سينيورھا

و اولين کاری که از دست شما ساخته نيست اين ...تنھا کاری که از دست شما بر می آيد اين است که مردم را بکشيد

را با ھم مقايسه کنيد و از » نتوانستن «و » توانستن«توانيد اين  آيا می .است که در اقتصاد کشورتان سھمی داشته باشيد

  »...آن نتيجه ای بگيريد؟

  . احمد شاملو ۀی ترجمئ اثر يک زن کارگر بوليويا »بگذار سخن بگويم«اين مطالب گزيده ايست از کتاب 

به _از آغاز تا رھبری_ارزاتی خويشاز طريق تجارب شخصی و سوابق مب، زبان دميتيال زبان زنی عامی ست که با آن

  .پردازد  میاتحليل بنيادی نھضتھا و جنبش ھای خلق بوليوي

  :در آغاز چنين ميخوانيم

تاريخی ، به آنھا که آگاھند و آنھا که ناگزير بايد با آگاھی طبقاتی شود؛  کارگر ايران تقديم میۀ به طبق اين کتابۀ ترجم

  .بنا نھند، در خور تبار انسان

  

 

 

 


