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عليه نژادپرستی و فاشيزم در ايتاليا مبارزه  
 

  
  .، در سراسر اروپا شناخته شده استکاالبريای ايتالياۀ ساح, "ونروزار"جنايتکارانه عليه کاگران مھاجر در ۀ حمل

ه جبھۀ مقدم ايتاليا "   آنچه را که حزب ما در طی ماه ھا ميگويد که،اين حمله ستيی  است ک  جنگ نژادپرستی و فاشي

ردم . به اثبات می رساند "راه انداخته اند مھاجرين به آنرا عليه) بورژوا ھا (متوسطۀ ھای طبق اروپايی ا م دولت ايتالي

ا اخت ت ور س ه بيرا مجب رۀ مديتران ود را در بحي د خ ا غرق   آن،ندازن ود را در آنج ای خ ايق ھ ا ق ود ت ا را وادار نم ھ

د ا  . نماين ت ايتالي ان دول صادیھمچن ظ اقت ا و از لحل ای ايتالي ھر ھ شترين ش ی در بي رو، سياس ست و  ه گ ای فاشي ھ

ا ده ھ ه نماين ان ئنژادپرست را ک شری در مي دق ط دارن اجرين، و آنھائ متوس ه مھ ه علي را يک نس گ ا(، ھمج ی ھ  ،)گ

شکل ساخته ،اندزده حمله دست به ونيست  و مراکز کم افراد جوان چپ گرا،کارگران ا مت ا ب د و يکج  و کمک مينماي

د،نمو عمل "ونروزار"سازمانھای جنايتکار طوريکه در  ددن ار ميکنن ه .  ک د ک ازمانھای جنايتکاری ان ا س ر ۶آنھ  نف

پتمبر  ايی را در س و" در ٢٠٠٩آفريق تل وولتورني ا" ،"کاس اس ،"کمپاني ا لب ه ب ش ک ای آدمک روپ ھ ط گ  توس

 .  کشتند، ملبس بودند"ابينيری"کار

ا  و کم مردمکتله ھای   جبھۀ مقدم مقاومت ،  اين جنگ بورژوازی است  جبھۀ مقدمايتاليا در آوانيکه،   پس ونيست ھ

 .باشد  نيز می

ر  ده، در روم،٢٠٠٩در جنوری  زار نف سطينی ،ھا ھزار مھاجر طی مظاھره ای ھمراه با صد ھا ھ  در حمايت از فل

دين راه .  راه پيمايی نمودند،ھای غزه که توسط صھيونيست ھا مورد حمله قرار گرفته بودند اين مظاھره يکی از چن

زرگ ، چپ گرا، در آن نيرو ھای ضد امپرياليستیپيمايی بود که ه ای ب ا کتل   ضد نژادپرستی و ضد فاشيستی ھمراه ب

 .طلب در طی سالھای اخير گردندتجديد نظر  از نيرو ھای  جدا ه مستقالنۀ قادر به تنظيم مظاھر مردم

  را  مظاھره، کارگریھمبستگیبرای  ملی ضيافت از يک ،ضد نژادپرستی و ضد فاشيستیگروه  ،٢٠٠٩در جوالی 

انون-  نژادپرستی و فاشيستی" امنيتیبستۀ "   و عليه )توسکانی (  در ماسانژادپرستان و فاشيستان پاسداری عليه ی  ق

ه ھمراھان. دندرک آغاز ، نافذ شدهضد مھاجرين توسط باند برلوسکونی رب که ورد حمل ا م ست ھ  توسط پوليس و فاشي
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هير   شدندھا دستگ  سه تن آن وهقرار گرفت ان آن ک ا  در مي الوا،ھ ساندرو ديالم  ،حزب توسکان) CARC( سکرتر، اي

سانيکه از آن.  شامل بود، نيزCARC عضو رياست ملی د دستگير شدگان بعد از تالش سخت ک ا حمايت می کردن  ،ھ

دآزاد  ان.  گرديدن اھراتحامي وليس ی تظ ز پ ل مرک ل  در مقاب ه و مح راه انداخت ا و نيب ن ماس الس راه آھ سدود پ  را م

تانه را  مجبور ساخته شد تا ،"ليگانورد" عضو نژادپرستان ، ايتالياداخله وزير ، مارونی.کردند ژاد پرس مقياس ھای ن

 .که ھدف آن سازماندھی گشت و گذار ضد مھاجر بود، تعديل نمايد

ستی و  اليت جھت تنظيم فعجلسه ای کسانيکه  از تن٢٠) توسکانی(، در پيستونيای ٢٠٠٩ ،١١بردر اکت ھای ضد فاشي

ا آن،ضد نژادپرستی داشتند ه گوي ا در يک   توسط پوليس دستگير و در قرارگاه پوليس تمام شب به اتھام نادرستی ک ھ

دند ،حمله ای ناگھانی باالی مرکز فاشيست ھا شرکت نموده اند دانی ش دان . زن ن از آندستگيری و زن ا  سه ت ه ھ ادام

ام  که يکی از آنيافت، الوا" ھا به ن ال م ساندرو دي ود" اي رددر زندانيکه وی  . ب ه سر می ب ا ب ا  امروز در آنج  از ،ت

اگوار بر خوردار نبوده و در شرايط ، اعضای حزب ویًامخصوص، ھيچگونه حق تأمين ارتباط با دوستانش دان ن  زن

ا ،در اين تظاھرات. اخته شد برای وی به راه اندتظاھرات و ابتکارات ھمبستگی  .نگھداری ميشود زار  صد ھ ن ھ ت

 . شرکت داشتند،که ما را به ياد ھمبستگی برای زندانيان سياسی ترکيه می اندازی  دوستان و رفقا،  اقارب،از مردم

ن . برگزار شد  در روم ھا ھزار مردم  با ده،نژادپرستیضد عظيم ديگر ضد فاشيستی و ۀ يک مظاھر،بر اکت١۶در  اي

یخود سازماندھی بود که  مظاھره نيز  ست،توسط نيرو ھای چپ ت، ضد امپريالي  راه ی ضد فاشيست و ضد نژادپرس

 .اندازی و تنظيم شده بود

ا ءتقاضاو جنبش کمونيستی  ھای ضد نژادپرستی و ضد فاشيستی جنبشتمام ما از  ه  داريم ت ست ھای ب آنچه امپريالي

د ن اسو آن  ،بورژوا در ايتاليا تجربه می نماين ه چطوراي ات ت ک د ارتجاعی تحرک ا را دامن بزنن وده ھ ه ، ت توجه ب

ستمردمی، مقاومت از ًخواھيم تا قويا  میجنبش اين  ما ھمچنان از . دھندچخر روی ضد فاشي ست،،ني   ضد امپريالي

ه(( ما آنرا که  ضد آنچه ه را بیستيونجنبش کم و یضد نژادپرست ستی  تجرب اميم)) ای فاشي ا می ن ورژوا ھ , توسط ب

  .حمايت نمايند

  .اظھاراتی نموده اندکارگران ترکی در اروپا در مورد واقعيت ھای روزانو   ATIK ھمراھان کانفدريشن 

ژاد .   ما که در تابستان فرستاديم، جواب ميدھد دعوتاين به .  ظھارات آنھا مھم استا ما از ضد فاشيست ھا و ضد ن

د ايتاليا اتفاق افتاددر که به چيزی ائی تقاضا نموديم پرستی ھا و جنبش کمونيستی، باالخص شاخۀ اروپ .  ، توجه نماين

سمتی از جنگ  ه در ذات خود ق ن جنگ ک ر ضد اي ارزه ب اجرين و مب ۀ مھ ورژوازی علي ورد، جنگ ب در ھر دو م

  قابل تطبيق ميباشددرازمدت انقالبی مردم است که طبق قوانين خاص در کشور ھای امپرياليستی 

  

  :ترجم يادداشت م-*
ۀ آن يافتن به منظور  ا ترجم ه ب اھی را يافت مطلبی ساده و کوتاه صفحات زبانھای خارجی را جست وجو می نمودم تا مطلب کوت

  .حد اقل خدمتی را که در مقطع کنونی در اين ساحه از من ساخته است، برای نسل جوان کشور خويش انجام دھم
ا مطلب خوب و برا ان ده ھ تۀ انتخاب يک مطلب از مي ه نوش ده، سر انجام من را ب ا"زن د ايتالي مواجه " حزب کمونيست جدي

اخت ايم. س ه نم را ترجم رفتم آن صميم گ دم، ت دکی از آن را خوان ی ان ا . وقت ستقيم ب ه صورت م اھر ب ب در ظ ن مطل د اي ھرچن
ن افغانستان و اوضاع کشور ما ارتباط ندارد، مگر با اندکی دقت شما نيز با من ھم نوا خواھيد شد  ائی از اي ته ھ ۀ نوش ه ترجم ک

  :بايد در دستور روز قرار گيرد، زيراکه سنخ کاريست 
ه وطن  با تأسف در بطن عقب ماندگی فرھنگی مردم، تبليغات لگام گسيختۀ اشغالگران از يک سوء و منافع مادی مشتی خاين ب
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د، از سوی ديگر، فضائی را به وجود آورده که گويا کشور ھای اشغالگر غربی در کش ور خودشان بھشتی را به وجود آورده ان
ازد زد آن رنگ می ب داران آن که بھشت موعود ن ا حکم و ب راه و فريب خورده ھر روزی از ن ده ای گم  و از جانب ديگر ع

ی و  اد طلب شان کشور فرشته ساخته، انقي ا در ذھن ساده اندي ا نخواسته از آنھ کشور ھا عکس ھای يادگاری گرفته، خواسته وي
داران . ار پذيری را نھادينه می سازنداستعم سانی آن حکم درچنين حالتی آشنا ساختن نسل جوان کشور با ماھيت زشت و ضد ان

  .شايد بتواند صف فريب خوردگان را از صف مزدوران استعمار جدا نموده، دام گذاری ھای استعمار را بی نتيجه بسازد
را " برلوسکونی" گر جنايات رژيم با در نظرداشت چنين تفکری، اين نوشته را که بيان در حق مردم ايتاليا است ترجمه نموده آن

رده و " ...، مجيد کاوه ھا و لمبه ھا"به  ره خفاشان پشت پ وده ، چھ تفاده نم ا اس شاء گری ھ ان اف تقديم می دارم، باشد از آن زم
  .سياست ھای ضد انقالبی آنھا را بيشتر آشکار بسازند

   به اميد پيروزی مردمان جھان عليه استعمار و ارتجاع                              
 کبير زاده.  م                                                     

 

    

 
 


