
 

 :ارگان حزب کمونیست انقالبی امریکانشریه انقالب؛      

 ی مایه و منفور که اند، آنان جامعه قعر در که آنان به ویژه پیام

 اند آمده خیابان به انزجار و خشم با که اند، آنان سیستم هراس
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ی  که منفور و مایه انآن ،اند به آنان که در قعر جامعهپیام ویژه 

 نده اکه با خشم و انزجار به خیابان آمد ، آنانهراس سیستم اند

 انقالب نشریه

 به. یابید سازمان و کنید دهی سازمان و بمانید ها خیابان در: هستند ها خیابان در که کسانی به خطاب

 را آن ،است ور شده جویی در درونتان شعله آتش مبارزهاکنون ! پیوندید به انقالب برای جنبش این

 حاضر حال در شما! خاموش نکنید شود، می ختم بست بن به که ییها حل راه ی وسیله  به دوباره

 یک( )صرفاًداشتنِ اید که تا کنون دانسته شما! ندارد بُردی و کارکرد دادن رأی که دانید می

ای  هیچ فایده ،است نکرده غلطی هیچ فرودستان ما وضعیت تغییر برایکه  پوست سیاه جمهور رئیس

برای کنترل رفتار پلیس  که مثالً)کثافت های خوک این بدن بر دوربین ی تعبیه که اید دانسته کنون تا شما! ندارد

های این  خویی راوانی از درندههای ف فیلم کاهد. نمیاز خشونت و جنایت آنها  هیچ (شورش-تعبیه شده

ها رفتارشان در معرض دید  دانند با وجود دوربین ی آنکه می با همه کثیف موجود است: های خوک

 چه براستی !کشند( دهند)یا می ای مردم را مورد تعرض قرار می ، همچنان به شکل وحشیانهاست

 چیزی نهو -انقالب" آن به پاسخ! دارد؟ وجود نفرت انگیزجانورانِ  این کردن متوقف برای راهکاری

 که امپریالیستی-داری سرمایه نظام سرنگونی از کمتر چیزی نه انقالب و ،بلی !است "آناز  کمتر

 ای تله در ما داشتن نگه با .کنند می حفاظت آن از و خدمت آن به وقیحانه شرارت با( شورش-پلیس)ها آن

http://www.revcom.us/


[3] 

 

 کنترل تحت که خیابانی در را یکدیگر که کنند می وادارمان اند ستردهگ شهر پایین محالت در که

 از فرد هر شخصی مشخصات دادن نشانمثالً )شخصیِ "مشخصات درخواست دنبال" به یا و بدریم است ها آن خود

 به را مشخصاتت ورقه گوید می ابتدا نتاپوس رنگین کردن متوقف با امریکا جانی و خبیث پلیس که شده دیده زیادی موارد. رانندگی گواهینامه قبیل

 شلوارش جیب در را دستش تعقیب مورد فرد اینکه دلیل به کند ادعا تواند می ابعد او چون بکشد راشخص  تواند می کند اراده اگر و بده نشان من

 معنی بی (شورش-!از کشتن وی شده منظور حفظ جان ناگزیر هبرخاسته و ب از اینرو پلیس به دفاع مشروع ،و قصد جان پلیس را داشته کرده

 ،دهند که خودشان دستور می چیزی همان دقیقاً انجام برای را ما سپس و گیریم می قرار تعقیب تحت

 .کنند می زندانی

این زورگویی  کردن متوقف از بخشی توانید می شما و شود متوقف باید کثیف کاریِ مزخرف این

 که نیستند این برای ها زندان تمام ها، دادگاه همه جانی، های خوک این همه. را تحقق بخشید

تنها به یک دلیل  نهددمنشارفتارهای و  تشکیالت  اینی  همه دارند، نگه امن را محالتمان خواهند می

 چه به نماندنتان خانه در و ایستادگی و استواری که دانند می ها آن! آنها از شما وحشت دارند :کهاست 

سر فرو  و برحقتان  خشمِ به خوبی میدانند که است این از ترسشان ها آن. ودش منتهی تواند می چیزی

 در نهفته ی بالقوه نیرویِ دگرگون سازِ از ها آن. معناست چه به نامشروعشان، قدرت برابر در نیاوردنتان

 لیسپ! متنفرند شما از است که دلیل همین به و هراسند می سیستم این گورکنان به شدنتان تبدیل و شما

 مرد یک که تنها به این خاطر بود عصبانیتش رساند، قتل به خود اندست با را گارنر اریک که کثیفی

 همین بهببینید ! ه بودنکرد خطاب( "sir") "آقا" را او و هنکرد پیروی او اوامر از پوست سیاه تنومندِ

  ازیل ها آن دلیل همین به! کشتند را گرانت اسکار ها آن دلیل همین به! کشتند را او ها آن دلیل

 با که ترسند می شما از! رساندند قتل به را براون مایکل ها آن دلیل همین به و! کشتند را فورد
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 دیگران بخش الهام کنند، می که غلطی هر پذیرش از ورزیدنتان امتناع و خشمتان با تان، شورشگری

 به ها، پنجره شکستن از ترسشان وایس شماست، حق به تظاهراتِ به دیگران پیوستن از ترسشان .دیشو

 از حدشان بی ترس از جدای پلیس، لعنتی ماشین یک کردن وارونه یا و ها، ساختمان کشیدن آتش

 انقالبی نیروی یک عنوان به شما یگانگی و اتحاد از ترسشان آنجلس، لوس مانند دیگری شورش وقوع

 .تسا شانمنحوس فاسد نظام این سرنگونی برای یافته سازمان

 نشینی عقب شما که است این -کنند می باز حساب چیزی چه روی و- چیست به امیدشان اینکه

 را سرهایمانخاموش ایستاده و  و کنیم نشینی عقب ما خواهند می ها آن. پذیریدب را شرایط این و کنید

 آیند می ما ی محله به که زمانی خواهند می ها آن. رویم طفره ها آن به کردن نگاه از و انداخته پایین به

( "sir") "آقا" را ها آن است، محله این در کاری کثافت مجری کسی چه واقعاً تا نشان دهند که

 خفه کردن ،جوانانمانبه سوی   تیراندازی ،رساندن قتل به خواهند می ما از ها آن. کنیم خطاب

 اگر. نیاوریم بر دم و بپذیریم "اند شده رد ها آن توسط شده تعیین قرمز خط از" آنگاه که را جوانانمان

 فتیم،ا بی گیری رأی صندوق دام به ما اگر. اند رسیده اند خواسته که چیزی به ها آن نمانیم، خیابان در ما

 چیزی به ها آن کنیم، مبارزه معنی بی اصالحات برای ما اگر. اند رسیده اند خواسته که چیزی به ها آن

 و گرفته فاصله انقالبی کمونیست حزب رهبری و انقالب زا ما اگر. اند رسیده اند خواسته که

ی  دایره درون در هدف قدم زدنِ بی به را ما ها آن. اند رسیده اند خواسته که چیزی به ها آن کنیم، دوری

آنکه کوچکترین راه حلی نشان دهند و قدمی در راه رفع مشکالتمان  بیکنند  می وادارنظامشان  باطل

 مقاومت زمان اکنون هم اما نیست، جانبه همه انقالب یک وقوعِکه اکنون زمانِ  درست است. بر دارند
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 یجنبش ساختنِ زمان اکنون هم است، متقابل ی حمله و حمله برابر در مقاومت برای مبارزه زمان است،

 را انقالبی چنان که است ای یافته سازمان نیروی تقویت زمان اکنون همچنین و است انقالب برای

 .کند می رهبری

 آن محتوی و دارد وجود آن وقوع امکان چرا اینکه و انقالب این ضرورت چرایی و بپیوندید ما به

 انقالب این رهبر و انقالبی کمونیست حزب صدر آواکیان، باب چراکه دریابید، را چیست

 :است گفته انقالبیونخطاب به ( BAsics)بنیادین اصول کتاب  در را آن

 ".است مزخرف دیگری چیز هرنهایی،  تحلیل در .داریم یازن انقالب یک به ما"

 

 شورش از  ترجمه

  ۲۰1۴دسامبر 6 با مصادف ،1۳۹۳آذر 15

 : انگلیسی زبان به منبع لینک
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