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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  جانگير محبی: فرستنده

 ٢٠١٢ می ١۴

 

   است؟ئی جھان رو به روشناايآ
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=RGRXCgMdz9A 
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 به تي جنبش تصرف وال استریِ  کارگری جمع ھایِ  المللني بی ھمبستگيۀانيب

  مناسبت اول ماه مه

  

  ی تشکل کارگرجادي ای برای ھماھنگۀتي کمۀترجم

  !ديمتحد کن! ديسازمان دھ! دي کنداي پتيمشروع

  

سانميآمده ا. ميري اول ماه مه را جشن بگمي آمده اما هی ھمچون ک ه ب درت خود را جشن دهي وحدِت ھدف رس ک د ق  ان

ان اعالم یما ھمبستگ. مي دھیما امروز قدرت خود را به سان مردِم کارگر نشان م. ميريبگ ردم جھ ام م  خود را با تم

 از ی برخوردارگان،ي رایِ  درمان و خدمات عمومتمند،يغا کارِ ،ی اقتصادتيما بر حقوق خود در مورد امن. مي کنیم

دنی ھای کالج و پس از آن و باالخره آزادۀ از دورشي پتيفي و با کگاني رایِ  سالم، آموزش عموم ومنياجتماع ا  ی م

سانۀامروز ما خود را متحد ھم. مي کنی مديتأک رامي دانی می ک ه ب ا مني اني تضمی ک ه پ وق ب د،ي خی حق اد زن  و اتح

  . خواندیه مبارزه فرام پروِر حاکم را بی که نظام نابرابرميزي ری می را با آنان پینيراست

اد بگی و اقتصادیاسي س،ی اجتماعیِ  نابرابرۀختي رشد لجام گسمي آمده اما ه دورانمي خواھیم. ميري را به باد انتق  ی ب

 به لگدمال مي خواھیم. مي دھاني کنند، پای بر ما حکومت می به نام دموکراسی و اقتصادیاسي سۀ نخبیکه در آن مشت

دان از پرداخت مالمي خواھیم. ميتمه دھ مان خایشدن حقوق انسان رار ثروتمن ه ف ه مي خواھیم. مي دھاني پااتي ب  ب

دانمي خواھیم. مي دھاني پاافتني سازمان ی شدن حق مان براماليپا ه زن ردِن رنگی ب ه دھني ک تان خاتم  یم. مي پوس

اکم، یِ اسي به عمر نظام سمي خواھیم. مي دھاني پای خارجاستي کردِن سی به تمام جنگ ھا و ھرگونه نظامميخواھ  ح

ار مدهي ھا آن را خری درصدکيکه  ا ک د، پای اند و با پول آن ھ تار مشروع. مي دھاني کن ا خواس وق ،یابي تيم  حق

ا م. مي کارگران مھاجر ھستی خانواده ھای برای حقوق شھروندیِ  شناستي و به رسمیبرابر، حقوق مدن  مي خواھیم

ه ۀ که حکومت با ھم– باشد نا معني به اديدر واقع با و – معنا باشد ني به ایشھروند د و ھم  مردم عادالنه برخورد کن

  .را برابر بداند

اردنِ ي قرن است که با فرارسکي از شي که بمي آورادي به ا جنب و جوِش بھ ارن آن ب ه و تق اه م سان ھای اول م  ی ان

و می به فکر انقالب و درانداختِن طرحفيشر دی ن دان .  افتن ان مقدرتمن د ایجھ اي رؤني خواھن ا بگاھ دي را از م . رن

ه نياز ھم. ھرگز نخواھند توانست سال، روست که در اول ماه م انزشي خی و در پام رایِ  جھ ردم ب زون م  ی روزاف

د بی که ما را ازھم جدا مئی که در آن مرزھامي روشي پی اندهي آی به سوميابي ی به عدالت،   جرأت میابيدست  ی کنن

ه سو شونیمعنا م ه راستید، ب گِ ب د فرھن وکراتی تول صادیکي دم ابع اقت ه من رای ک ومري خی را ب  ی و صالح عم

ه در آن ارزش و منزلت ھئیاي دنی به سوواھد، خیجامعه م سانچي ک ای ان انئي پ سان ھ ر از ارزش و منزلت ان  ی ت

  .ستي نگريد

نامه دار ،ی خصوصاي ی کارکِن بخش دولتکار،ي و پراکنده، شاغل و بافتهي مردمان کارگر، اعم از سازمان ما  شناس

ستگنيفقط با ا. مي کنی اعالم ماي خود را با تمام مردم دنی ھمبستگگري و امروز بار دنجاي شناسنامه، در ایو ب  ی ھمب

ده ا. ابدي ی کند و ژرفا می در ما رشد می انقالبيۀاست که روح ه اعالم کنميما آم ان «مي ک ري دیجھ ا ممکن گ ه تنھ  ن

ا م. »ت بلکه در راه استاس انتگمادانيم. ميري التحردانيم ا ِدل سول ا. مئي س سيو. ميپورت ا. مي انيسکان ي وياوھ . مئ
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دوران ! ميدرصد٩٩ما . مي امريکا و جھانگري دی شھرھایاريلُس آنجلس و آکلند و بس. مي اکويپورتو ر. مي اورکيوين

  . استدهيما فرارس

  

  ! فوران کندی آزادبگذار

اهي اتحادندگانيمشترک اول ماه مه، نما ائتالف ارگری ھ ه ،ی ک اجران ن)La Fuente( الفونت تالف مھ  ورک،يوي، ائ

ا اجران جدیجمع ھ االِر مھ اجران )NICE (دي خودس ست)El Centro de Inmigrante(، مرکز مھ  ی ملیتوي، ان

را تي سیب ت، جمعن،ي التاس ال حرک ادراِن درح ارگی ملتي م ان، ک وق دان اران حق صرف وال  مھ بش ت جر در جن

پانت،ياستر اجران اس واه، مھ دالت خ ارگران ع روه ک ترئیاي گ بش تصرف وال اس ایني التی امريکات،ي در جن  ی ھ

ات،يجنبش تصرف وال استر ارگران کشاورزی ائتالف جمع ھ ه ،ی ک تالف آدلنت اد )Adelante Alliance( ائ ، اتح

اران  ه نگ ا فرصت ز، مرک)Jornaleros Unidos(روزنام غلیھ رای ش ای ب توران ھ ار در رس  ورک،يوي نی ک

انگ ارگران خ سیِ ک دگان تاک تالف رانن د، ائ وورک،يوي نیِ  متح اس ش ارگران لب اد ک ا، ئی اتح  Brandworkers ھ

International ،ستقل ارگران م بش ک ، La Pena del Bronx ،Centro Guatemalteco Tecun Uman، جن

   ھاینيپيليفوروم ف

  

  یزداني یعل 

  

  مي اچادرنشستهبر
   است مزدی كه خدايان سوداين

   مابر

   كردندنازل

   دود گرسنگیبارش

   شب بھره كشیدر

   اين سلوك اعتراض كرديمبر

   شيكاگو فريادمان را به اين توحش مقدسدر

   گلوله جواب دادندبا

   در ليون و پاريس با يك خروس قندیو

   مانۀ چتری وارونه بر سر برھنو

  ...سته و  برلين با صليب شكدر

   را افراطی گری نام نھادندلجنزار اشرافيت بر  گل سرختولد

   تابلوی رويش ممنوع بر دروازه ھای جھان آويختندو

   و پود نقش متحدمان بر دارقالی زندگی جمعی را بر نتافتندتار

   ھر رنگمان را بر داری آويختندو

  دنيای وارونه را بديھی ترين نمود رشد ناميدندۀ فاجع
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  ای ھرزه نويس اين برده داران عصر فروش و قمار بزرگ ھجغد

   را فروختندطبيعت

   را فروختندانسان

   را فروختندحقيقت

   كارمان را سرمايه نام نھادند و فروختندسود

   را فروختندبھشت

   در آخر بر سر سفره و لباس تن و سرپناھمان با ھم به قمار نشستندو

   سوداگران آز پيشه يك درصدیاين

  ن شب مھيب بھره كشی ايدر

   بر چادر نشسته ايماينك

   ديوار وال استريت در نيويوركمقابل

   ميدان التحرير در قاھرهميان

  تا سئول... ليسبون ،  مادريد، رم،آتن،  پاريس،خيابان ھای لندنۀ  در ھمو

  كمپ ھای كارگریۀ  ھمو

   حلبی آباد ھای اين زمين ناامنو

  ی ھمچنان به جرم ساختن چتری واقعو

   رھائی از تگرگ سياه گرسنگیبرای

  گاز فلفل و زندان و مرگ را باز تجربه می كنيم  را  وباتوم

  برآمدن صبح برابریتا


