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  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Political   سياسی

 

  ونيزم در ايتالياميته ھا برای حمايت از مقاومت کمحزب ک
  کبيرزاده. داکتر م: مترجم

  
 

  ضد امپرياليستیۀ شبک
ستانبولای در ئ دادگاه اجتماعی اروپا   

 
 در برلين  جنوری ٣١- ٣٠-٢٩  تاريخبه  ) فا.سا .یا( اعی اروپايی جتم اانجمن  تدارکاتی مجلس 

حزب کارک ,  جوالی در استانبول آماده سازد۴-١برگزار شد تا زمينه را برای اجتماع بزرگ به تاريخ 
(CARC) مخصوصا به ، عالقه دارد تا ابتکار برنامه را در دست گيرد،جا خواھد شد کوسيع يۀ که با کتل ً

 ،  جائيکه بسيج انقالبی کتله ھا وسيع و پيشرفته است يعنیکه اين برنامه در ترکيه برگذار می شودني اخاطر
  .خواھيم ديد ) فا.اس.یا( قسميکه ما در بخش مقدماتی  

 
 ھر . ميدھداجازه نرا  احزاب   ن اشتراکياشتراک نخواھد کرد زيرا  ا) ف ا.اس.ای( حزب کارک در  

, )ال.ال.اس(کارگران مبارز ۀ  رفقای ما در اتحاديی ھا آگاھی داريم و از گزارش ر ما از جريان کاچند که 
, که در برنامه سھيم شدند) راپورتی سوسيالی(و از مرکز انتشار ) پی.اس.ا(ھمبستگی کارگران ۀ حاديات

  .يمئ می نمااظھار امتنان
 
اکنون   نيزم  که ھميو امپرياليزم و ش،ی نژادپرست، فاشيزم،ليه ظلم شدن کتله ھای پر ھيجان را عيکجاھا  آن

ل و در کی ای ا.ای.ی کارگران تۀدر ترکيه و کردستان شمالی به صورت پيشرفته و وسيعی در مبارز
  .دادندگزارش , ابراز ھويت می نمايند, مقاومت مردم کرد عليه ممانعت و سرکوبی حکومت ترکيه

 
 ،در ترکيه و کردستان شمالی ونيستی و تشکيالت کم انقالبی،تیبه خاطر موجوديت سياست ضد امپرياليس

 در جستجویھا   بعضی از آن.  به وضاحت خود را تبارز دھد) ف ا.اس.ای(  کتله ھا ميتواند در  بسيج 
  .ميباشند ،مانده بودندباقی ونيستی که در قرن گذشته  حل ناشده  کمجنبشمشکالت ارتباط به جوابات جديد 

 
آنجا يک دادگاه اجتماعی ازينرو، . سنجش ميشودو ھم در مرکز تجمع آنھا ) ف ا.سا.ای (اينھا ھم درۀ ھم

تولد ۀ اين خود نشان دھند.  قويتر از ھمه جاھای قبلی استی جائيکه موجوديت ضمنی ضد امپرياليست،است
  .ونيستی است بين المللی کمجنبشۀ دوبار
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که به خاطر  را  کسانی، کتله ھانافع حقوق و مما تمامی سازمان ھای فعال در دفاع از , روی ھمين ملحوظ
 ،ضد امپرياليزم,  به خاطر صلح، نيروبخشيدن زنان و جوانان،  دفاع از محيط زيست،دفاع از کارگران

 دعوت  می نمائيم تا در دادگاه اجتماعی در ترکيه ،نژادپرستی و جنگ مبارزه می نمايند، ضد ضد فاشيزم
 کتله ھا را در جھان ۀ مبارزجنبش و یونيست کمۀ جنبشويش تولد دوبار و با اظھارات خ،اشتراک نموده
  .تجربه نمايند

  
ما در اينجا . ھای متعددی در بارۀ موضوعات مشخص کار خواھند کرد  شبکه، در جريان دادگاه اجتماعی

و ل ا.اس. اس،ی.اس.يکه در آن ائ آن شبکه ھا يکی از،ضد امپرياليست را با خود داريمۀ گزارش شبک
  . اشتراک نموده بودند،مرکز انتشارات راپورتی سوسيالی

 
  ضد امپرياليستیۀ گزارش جلسۀ شبک

 
. ريش اشتراک نموده بودندت ايتاليا و ا، کردستان، ترکيه، يونان، نماينده از کشور ھای آلمان20ما ۀ در شبک
  . به توافق رسيديماھداف و پيامھای سياسی خويش در قبال موضوعات عملی بحث نموده وۀ ما در بار

 
  ضد امپرياليستیۀ اھداف شبک

 
ی تشکيل می ئ دادگاه اجتماعی اروپاۀ يک بخشی مکملی را در پروس، ضد امپرياليستیۀ  اجزای شبکما
 جنوری منحيث 29ی که به تاريخ ئ يک بخش از اجتماع مقدماتی اروپا،با اشتراک خويش در برلين. ھيمد

) ف ا.اس.ای( ل اساسی کار معمولی خويشرا در داخ نکات،يافتدوير ی تئلسۀ مقدماتی اروپابخشی از ج
  : مانند،مشخص ساختيم

 
 ھمچنان ،مقاومت مردم مظلوم(  داری جھت ارتقای جھانی مقاومت ضد امپرياليستی و ضد سرمايه -

  .فا.اس.  ایۀ و جھت تأکيد اين نکات در داخل پروس) طبقاتی و مردمی ھای  مقاومت
 
 بحران جھانی سرمايه داری در قبال   زحمتکشان کارگر وطبقۀ مبارزات و تجارب  موردجھت بحث در  -

  .و بديل انقالبی
 
ھای ممالک مختلف جنبش المللی ضد امپرياليستی    به پيشرفت و ترقی اتحاد مبارزۀ بينھمکاری جھت  -

  .جھان
 
 آفريقای ، کاوکاسوس،لکانز با، امپرياليستی شرق ميانه ھای ضدجنبشجھت ارتقای اشتراک تمامی  -

  .ستانبولا) ف ا.اس.ای( مريکای التين و ممالک ديگر در آ، شمالی
 
تن جا ساخ يک و ستانبولا) اف.اس.یا( زمانی ۀای ضد امپرياليستی در وقف  جلسهراه انداختنه بجھت  -

  .منطقه و جھان ضد فاشيستی ، ضد سرمايه داری،  ضد امپرياليستیمبارزات عناصر 
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  :کهھای سياسی شب يامپ
 

 و  تشکيالتی،سياسیاز نگاه در ايتاليا که نژاد پرستی و فاشيزم را را ما پاليسی حکومت بارلوسکونی 
 ، عليه چپی ھاًن و بعدااعليه مھاجرقدم نخست اين روش در .  دی تشويق ميکند تقبيج می نمائيماقتصا

 .کار برده ميشوده ب ،اند  که در حاشيه قرار گرفتهی ھم جنس گرا ھا و تمامی مردم،کارگران مبارز
مند اند، ه  عالق ضد نژادپرستی و ضد فاشيزم و  دموکراسیانی که به يئاروپابه تمام مخالفت با اين پاليسی 

  .تعلق ميگيرد
 
 ساعت بدون 24 "کهرا ن االمللی مھاجر کاری با اعتصاب بينبه طور مشخص ما پيشنھاد حمايت و ھم -
،  ايتالياه و ھمچنان و در آن بسياری ممالک ضميمبرنامه ريزی شده در اول مارچ ام دارد و ن " ما

 و سازمان ھای جنايتکار و پوليس از جانب ديگر ن از يک جانبا برخورد ميان مھاجر بعد ازًمخصوصا
  . می نمائيم، در روزارنو و کاالبريا صورت گرفت

  
ما .   آن کشور را خرابتر خواھد ساخت، محکوم می کنيمم زندگی مرد ما  اقدام  ای يو را عليه يونان  که -

از مردم زحمتکش يونان که از پرداخت صورت حساب بحران اقتصادی امتناع می جويند، حمايت می 
  .نمائيم

 
 نفر که بيشتر آنرا 150.000 در ھائيتی رخ داد و در آن جان زلزله ايکهای که از بابت   ما از فاجعه -

ولی در عين حال ما قھر و انزجار خويشرا در برابر . نگران استيم,  تشکيل ميدادند را گرفتغريب ھا
،  شدهی مانع ساير منابع امداد رسان،عساکر آمريکايی که با دخول خود در ھائيتیۀ عمل فرصت طلبان

اکر ايتات در سما اين حرکت آمريکا را مانند بخشی از ستراتيژی مشابه امپرياليستی که ع. ابراز ميداريم
 فعال شدن پايگاه ھای نظامی در کولمبيا جھت آماده ساختن يک حملۀ باز بر عليه ه وھاندوراس مرتکب شد

  . تلقی می نمائيم، وينزوويال
 
 ،رای غربیصح ،ت مانند کشور باسک،به خاطر آزادی شان مبارزه ميکنندکه  را ما ظلم عليه ملت ھايی -

  .کنيم  محکوم می، کردستان ميان ديگر کشور ھا عراق و ، فلسطين،ايالم تميل
 
 کسانيکه يک کمپاين را بر جبھۀ خلق، عليه اعضأ ) اعدام کردن بدون قانون ( ما حمله ای صحرايی  -

در ترکيه . )  اين سرزمين ما است, آمريکا به خانۀ خويش برو( عليه پايگاه ھای نظامی آمريکا تحت نام 
   تن دانش آموز5و آزادی کرده وده و ھمبستگی خويشرا با اين کمپاين اعالم  محکوم نم،دست يازيده بودند

  .  مطالبه مينمائيم،اند را که در جريان اين کمپاين زندانی شده
  
کيد می أنموده و تکولی ھا و انقالبيون را تقبيح , ما حمالت متداوم صحرايی در ترکيه عليه نفوس کردی -
 .ن حمالت استول  ايؤريم که دولت ترکيه مسدا
  

به شمول يازده تن از ) پی .دی.بی(  نفر از اعضای حزب صلح دموکراتيک 1500 نساختما با زندانی 
ھا  مخالفت نموده و آزادی فوری آن, مردم کرد توسط حکومت ترکيهی  ) شاروالی ھا( نمايندگان انتخابی 

 زندانی شدنشديد  فتوایيکه با ئنھا آ را،  ما ختم سرکوبی اطفال کردی ھمچنان. را مطالبه می نمائيم
  .ما اعالم می نمائيم که ما در ھمبستگی با مردم کرد و فعالين کردی قرار داريم.  تقاضا داريممواجه اند، 
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مانند زندان ھای شکا ايف در ترکيه و شتام ھای در (   در زندان ھا"کوته قفلی"کيد ميداريم که أما ت -

ی وظيفۀ ئی گرائ مبارزه با جداو بوده گان  عليه مقاومت کنندمپرياليزم  يک شکل از حمله ای ا)جرمنی
ی به گونه ئی گرائا اتحاد در مبارزه با جداھميت  برما . تمام ضد امپرياليست ھا و مردم ترقی خواه است

  .اصرار می ورزيم ، مثال گيولر زر
 
ری امپرياليستی مبارزه گرام جديد کارگل ترکيه که عليه نتايج پروا.ای.کی.ای.ما به مقاومت کارگران تی -

  . ھمبستگی خويشرا با اعتصاب عمومی سوم فبروی اعالم می نمائيمده و وادای احترام نم ،می نمايند
 
 را تقاضا می "اتحاد ھندو ھا"ھا توسط  برای ھمبستگی با مردم ھند عليه جنگ تحميل شده عليه آن ما -

به طور وسيع ) عمليات شکار سبز(  آغاز شد و قرار است تحت نامدر سالھای اخيرمخفيانه  جنگی که .کنيم
اين جنگ در ضمن .  ميليون نفر100حمله ای است عليه ، ھمچو جنگ. د انجام شوو باز در مارچ آينده

 خالی اش را از اھالی ه زيرا اين جنگ ھدف دارد تا منطق يک فاجعه بزرگ محيطی را به بار خواھد آورد
  . تسليم دھدآن ميباشند،  کمپنی ھای داخلی و خارجی که خواھان بھره برداری از منابع ساخته و آن را به

 
در ارسال عساکر را  و پاليسی جديد اوباما مريکا افغانستان را توسط اما تھاجم و اشغال امپرياليستی  -

  . تقبيح می نمائيم، جديد به اين کشور
 
 فلسطين را تقبيح نموده و از تمام نيرو ھای ضد ۀز  غۀ و محاصرانهما ادامۀ کشتار جمعی خاموش -

 اين محاصره را دريافته و با مقاومت مردم فلسطين ھمبستگی وسايل غلبه بر ميخواھيم تا یامپرياليست
  .اعالم بدارندخويشرا 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


