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   کيست و کجاست؟"يوسف سيالوی"

 
ھای سياسی مشخص، نه حتی به يک اتھام ساختگی و نه به ِھای شھر اھواز، نه به دليل فعاليت  از عربيوسف سيالوی 

 فاز چھار اھواز، از سوی ۀاش در محل  در منزل شخصی١٣٨٨ ]عقرب[ماه  آبان ١٧ھيچ دليل ديگری در روز 

ويژه ھمسر و   به ِبستگان او،! مأموران اطالعات رژيم ربوده و ناپديدشده و تاکنون خبری از سرنوشت او در دست نيست

ھا مراجعه کرده اما   سردخانهھا و ھا و حتی تمام بيمارستاننظامی، امنيتی، زندان ، ئیدخترانش، به تمام مراکز قضا

الملل و حقوق بشر اھواز ھای حقوق بشری مانند عفو بينھای ايشان تاکنون بدون نتيجه مانده و تالش سازمانپيگيری

 او ھيچ خبری ۀ نبرده است و چنين است که خانوادئیجا رسانی به سازمان ملل و نھادھای جھانی ھم ره بهبرای اطالع

 وجود دارد که ئیھازنیگمانه.  ندارنديوسف سيالویِل نگھداری او و حتی زنده بودن يا نبودن  وی، محِ از وضعيت

ِ در جھت متوقف کردن فعاليتسيالوی ۀ در راستای فشار بر اعضای خانواديوسفِربودن  ھای سياسی ايشان در خارج ِ

  .از ايران و در رابطه با خلق عرب است

 ئیوری اسالمی باشد، اتھام سياسی داشته باشد يا نداشته باشد، مبارزه برای رھاِ چه در بند رژيم جمھيوسف سيالوی

ِاز زندان مللی که جمھوری اسالمی برپا ساخته است حياتی ...)  ترکمن و   بلوچ، ترک، ُکرد،(ھا خلق عرب و تمام خلق
ِبوده و بايد آزادی زندانيان و يافتن ربوده شدگان را در پرتو سرنگونی انقالب . جو کرد و ی جمھوری اسالمی جستِ
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ويژه  داری در جھان بهھای سرمايهِ متحد طبقاتی تمام دولت ھای ايران، خلقِ  جمھوری اسالمی در سرکوبۀی حاکم طبقه

- ِ متحد شود که سرکوب سياھان و التينئیمريکااتواند با ھا میِ خاورميانه است؛ اين رژيم در سرکوب خلقۀدر منطق

متحد شود که ...  مانند ترکيه و عربستان و ھای منطقهتواند با دولتاش است، میِاز ديناميک درونیتبارھا جزئی 

ِھا نمايندگان سيستم سرمايهشان است، تمام اين دولتھا برای بقای ِسرکوب ملل بخشی از سوخت و ساز آن داری و دشمن ِ

  ھای تحت ستم،ِجنگند، در قربانی کردن فرودستان و خلقیديگر م که با يکِھای تحت ستم ھستند و حتی در زمانیخلق

  !ديگر متحدند با يک

دار، شاھد ھای ادامه و جنگ ھا با دول منطقه ھا و تضاد آن امپرياليستِ بار ِامروزه در خاورميانه، در رقابت خون

ِ و انواع و اقسام بنيادگرايان ھای منطقهِيروھای ارتجاعی امپرياليستی، دولتبينيم که نِواقعيات دردناکی ھستيم و می
نام ه ِھا و ملل ستمديده را تبديل به سربازان خود ساخته و باند و تودهديگر متحد شده ھای جنگی با يکاسالمی در ائتالف

 ين ويرانی عظيم، منافع طبقاتی خود را جست و در ورای اديگر قرار داده دين يا شوونيسم و ناسيوناليسم در برابر يک

ِدر ضعف جنبش انقالبی و کمونيستی در سطح جھان، روند رايج چنين شده که جنبش. کنندجو میو  -ھای ملی و اقليتِ

-اند، در اين ويرانی عظيم استحاله پا خاستهه  خود بئیِھای مختلفی که در تضاد با طبقات حاکمه قرار دارند و برای رھا

ِ سازش بورژوازی خود ملل تحت ستم با بورژوازی حاکم نفس جنبشۀواسطه يا ب. شوندمی ِِ گيرند، يا در ھای ملی را میِ

تبديل به کارت ... ھا با دول منطقه مانند ايران و ترکيه و عربستان ھا با ھم يا در تضاد امپرياليستِرقابت امپرياليست

ِ يا ترکيبی از ھر دو که امروزه در خاورميانه شاھد تمام انواع آن ھستيم که .شوندھای امپرياليستی میبازی در نقشه
 طبقاتی به ِ تاريخ نشان داده که بدون برخورد. اندقربانيان اصلی ماجرا شده... ُھای عرب، کرد، ھزاره و بلوچ و توده

ِبخش کمونيستی، سرنوشت ملل ستمديده و تودهئیگيری رھا ملی و بدون سمتألۀمس  ستمديده و ۀ از داير پاخاسته،ه ھای بِ

  .ستمگر خارج نخواھد شد

گيری و  از نظر ما روند قدرت. ھا را ترسيم کنيم تودهئیما بايد صدای ديگری را تقويت کنيم و شکل ديگری از رھا

بوده نشان ... ھا   سرکوب خونين مردم، انقالبيون، زنان، ملل تحت ستم و اقليتۀتحکيم جمھوری اسالمی که بر پاي

ھا، سرنگونی انقالبی آن ضروری است؛ و تالش برای آگاھی از سرنوشت و  دھد که برای پايان دادن به اين ستم می

که در ... ھا عرب و کرد و بلوچ و  و ميليونيوسف سيالویِسرنوشت . ھا بخشی از اين مبارزه است نجات سيالوی

شوند، به نوع مبارزه و جمعی اعدام می ناپديد شده و يا فردی و دستهگرا ھستند، يا ربوده و ھای واپسھای رژيمزندان

شدگانی مريکا و ساير ربودهاِ به سرنوشت سياھان و التينوھای دربند در  کنيم گره خورده است،فعاليتی که ما امروز می

ِازی ملل ستمديده با طبقات ِرو ما بدون توھم به سازشکاری بورژواز اين.  حقيقت ھستند، گره خورده استِ که خواھان
کنيم و مبارزه جو تکيه میھای مبارز و حقيقت به توده حاکم، بدون درخواست از نھادھای مشروع امپرياليستی و دولتی،

   ملل ستمديده،ئیراه رھا. زنيمداری گره میگرای سرمايه گرای مذھبی را به مبارزه با نظام واپس ھای واپسبا رژيم

 .يک انقالب واقعی که بشريت را رھا سازد؛ انقالب کمونيستی  انقالب است،

   ٢٠١۶مبر  سپت١٠

 

  

  
 

 


