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 سیاه و فرد همپتون پلنگهایای برای مقدمه

 سهیل رضانژاد

دف آنها از هسیاه را بنیان گذاشتند.  پلنگهایدر اوکلند کالیفرنیا، هیویی نیوتن و بابی سیل حزب  1611در اکتبر 

بارزه مهدف از . بود دولت ایالات متحدهها و در برابر ی مسلحانه در دفاع از اقلیتشان مبارزهفعالیتدفاع از خود بود 

تین سیاه یکی از نخس پلنگهای. حزب بودهای محلی ای و برنامهسازماندهی توده و روششانقلابی سوسیالیستی 

ارگر ی کهای قومی و طبقهبرای رهایی اقلیتمسلحانه ی مبارزهدست به ها در تاریخ ایالات متحده است که سازمان

شان برابری واقعی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بودند که اولویت هایییکی از نخستین گروه پلنگها ،. همچنینزد

 ها و نژادها از طریق فعالیت انقلابی بود.ی جنسیتبرای همه

رسد. پلیس برای ساله به دست پلیس اوکلند به قتل می 11در اوکلند غربی، بابی هاتن  1611در روز ششم آوریل 

 کند برای فراراش، او را مجبور میبندد و پس به آتش کشیدن خانهمیی او را محاصره و به رگبار دقیقه خانه 69

گلوله در بدن جان داد. دو روز پیش از آن،  19ها بدود. بابی هاتن، بدون هیچ سلاحی، با به سمت رگبار گلوله

ری را بازنگی به دور از خشونت ی مبارزهآن هم در زمانی که نظریاتش درباره مارتین لوتر کینگ به قتل رسید،

 پلنگهاگرفت. چند ماه پس از این وقایع، جی ادگار هوور اعلام کرد که های رادیکال ارتباط میکرد و با گروهمی

 «.طر برای امنیت داخلی کشور هستندخبزرگترین »

 ربیی مختلف را در بخش غی صبحانه، فرد همپتون، پنج برنامهپلنگهای محلی ی شاخهدر شیکاگو، رهبر برجسته

کرد ی خدمات سلامت خانه به خانه را اجرا میکرد و همزمان برنامهتاسیس کرد، درمانگاهی رایگان شهر اداره می

کرد. به کانتی میها را تشویق به اهدای خون در بیمارستان کوکگرفت و آنمیخونی کماز مردم آزمایش  که

ها را با این هدف که آن ه بود،های محلی کردنگی شیکاگوی حزب شروع به برقراری ارتباط با گَعلاوه، شاخه

های های حزب موفقیتی طبقاتی بپیوندند. کوششدست بکشند و به مبارزه مجاب کند تا از ارتکاب جرم

 شد.افزوده می حزبچشمگیری کسب کرد و هر روز به مخاطبان همپتون و اعضای 

ا اطلاعاتی که از مخبر خود دریافت کرده بود، به چهار صبح، پلیس شیکاگو ب، ساعت 1616 در چهارم دسامبر

رساند. در مجموع چهار گلوله به کند و فرد همپتون را در خواب به قتل میدر شیکاگو حمله می پلنگهاآپارتمان 

یکی به شانه و یکی به دست؛ سه نفر دیگر که روی همان تخت خوابیده دو گلوله به سر، همپتون شلیک شد، 

ن جراحت فرار کنند. مارک کلارک نیز که روی صندلی در اتاق پذیرایی خوابیده بود در خواب وبدبودند توانستند 

 که در این پلنگهاماهه حامله بود شلیک شد. چهار نفر دیگر از به قتل رسید. به همسر همپتون نیز که هشت

سال  11ون در زمان قتلش آپارتمان خوابیده بودند مجروح شدند و یک نفر دیگر بدون جراحت گریخت. فرد همپت
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گلوله در آپارتمان شلیک شد. تنها یک گلوله  69های دادگاه فدرال، ساله بود. بر اساس یافته 11داشت، مارک نیز 

که از این حمله جان سالم به  پلنگهای اعضای گان در دست خوابیده بود. همهشلیک کردند: مارک شات پلنگهارا 

های ها به خاطر قتلبازداشت شدند. هیچ یک از پلیس« ه قتل پلیس و ضرب و جرحاقدام ب»در برده بودند، به جرم 

 نشدند.محکوم  آن روز

 

 شه آزادی رو کشتشه یه آزاده رو کشت، ولی نمیمی
 16161آوریل  11سخنرانی فرد همپتون، 

 

 قدرت به دست مردم

میارن.  پلنگهاها دارن تو کل کشور سر اش حرف بزنیم بلاییه که خوکخوایم امروز دربارهچیزی که امروز می

م. شه چه کار کنیی سیاه میپلنگهای این صحبت کنیم که قراره با این ظلمی که داره به حزب خوایم دربارهمی

 تونیم جمعش کنیم، پس بذارین باهاش روبرو شیم.ما که نمی

وز ی امری سیاه، آدم اصلی تو مبارزهپلنگهانیم. آدم اصلی تو حزب ی آدم اصلی صحبت کاول از همه باید درباره

بخشی معاون دفاع ماس، که معاون ی آزادیآدم اصلی تو مبارزه –تو آمریکا، تو شیکاگو، تو کوبا و هر جای دیگه  –

ین ا ی اوختاپوس امپریالیستی اینجاست، توهیویی آدم اصلیه چون کلهدفاع شما هم هس، هیویی پی نیوتن. 

شه آدم اصلیه. اون الان تو زندانه. ما باید به کل دنیا بگیم که کشور، و هر کی داره تو این کشور با کله سر شاخ می

ناه گاش کردن بیها محاکمه کردن، گناهکار تشخیصش دادن. مردم که محاکمهوقتی هیویی پی نیوتن رو خوک

دیم. گناه تشخیصش میزادش کنین، چون ما بیگیم که ولش کنین، آتشخیصش دادن، واسه همین ما می

شینیم، ما از مبارزه برای آزادکردن معاون دفاعمون، هیویی پی ی ما اینه. ما یه روز هم از پا نمیوقفهی بیخواسته

ی مردم رو تو گوششون دیم و مدام خواستهکشیم و به فشار آوردن به ساختار قدرت ادامه مینیوتن، دست نمی

 زنیم که هیویی پی نیوتن باید آزاد بشه.فریاد می

تن گیرن. هیویی پی نیوگیرن. آدما با مشارکت یاد میهیویی پی نیوتن بود که بهون گفت مردم چطوری یاد می

کلی شون یه مشو پیدا کرد و برای بابی هم تفنگ گرفت. تو محلهراول از همه چی کار کرد؟ تفنگ گرفت و بابی 

                                                
1 Movement Vol. 5. No. 12 The Movement Press January, 1970- Marxists Internet Archive 
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مردم چی کار کردن؟ مردم  1گرفتن.ها رو زیر میبچه ،گرفتنها مردم رو زیر میچهارراهداشتن چون تو یکی از 

ا تابلوی اونج»رفتن سراغ دولت که به شکایتشون رسیدگی بشه و دولت هم بهشون گفت گورتون رو گم کنین: 

ه مردم واسهیویی پی نیوتن چی کار کرد؟ رفت .« دیمبخودمون تشخیص  مگه اینکهکنیم، توقف نصب نمی

های بگه که قانون چیه و شروع کرد به نوشتن و پروپگاندا کردن برای مردم؟ نه! بعضی از این کارا خوبه، ولی توده

گیرن. فقط همین رو مردم با مشاهده و مشارکت یاد می – شنیدمهیویی این رو از دهن  –کنن مردم مطالعه نمی

رفت، بابی رو پیدا کرد و براش یه پتک گرفت و رفتن سر گان گگفت؟ نه! پس چی کار؟ واسه خودش یه شات

اش پیدا شد بزن مغر مادربگاش رو بترکون. ها سروکلهگان رو داد به بابی و گفت اگه یکی از خوکچهارراه. شات

چی کار کرد؟ رفت سر چهارراه و یه تابلوی توقف نصب کرد. دیگه تصادفی نشد، دیگه مشکلی پیش نیومد. بعدش 

یه وضعیت مشابه. مردم چی کار کردن؟ نگاهش کردن، مشاهده کردن؛ فرصت نکردن مشارکت کنن.  –برگشت 

دست گرفتن، رو  خودشونهای گانشات مردمی بعد چی کار کردن؟ یه مشکلی پیش اومد. دفعه

کت. رو آوردن. چطوری یاد گرفتن؟ با مشاهده و مشار خودشونهای رو آوردن، پتک خودشونهای میلیمترینه

گان دست گرفت و شن. هیویی شاتیه چیز یاد گرفتن. وقتی یکی آتیش درست کنه، همه دور آتیش جمع می

همه دور اون و بابی جمع شدن. دیدن داره چه اتفاقی میافته و فرصت دست داد توش مشارکت کنن. هیویی به 

رو تو راه درست انقلاب انداخت. داریم ی ساختار قدرت آموزش داد؛ مردم دار به مردم دربارهعنوان رهبر طلایه

 کنیم؟کار میچی

 هاصبحونه برای بچه

فهمن. ما یه ها رو میده و مردم هم برنامه صبحونه برای بچههای ما کلی بچه رو غذا میبرنامه صبحونه برای بچه

 . باید هر دوشترهارزشبیپردازی خیلی باحاله ها، ولی نظریه بدون عمل از عن هم گیم نظریهگیم، میچیزی می

کنیم. آدما کنیم؟ عملیش میها یه نظریه داریم. چی کار میی غذا دادن به بچه. ما دربارههر دو با هم –باشه 

هایی که بهشون غذا کنن بچهدونن این قضیه چقدر مهمه. فکر میگیرن. خیلی از مردم نمیاینطوری یاد می

ه نباشن دونم اگه گشنشناسم که بتونه بازیگری کنه، ولی مینمی سالهنجدیم واقعاً گشنه نیستن. من بچه پمی

ی ک هفتهین. هفته پیش پلنگتونن اسکار ساله داریم که میحتماً یه سری بازیگر داریم. ما یه سری بازیگر پنج

شده. بیشتر  %11زدن که نرخ گرسنگی راجع به این حرف میکامل رو اختصاص دادن به گرسنگی تو شیکاگو. 

 داری.اینجا، که قراره همه بتونن غذا بخورن. چرا؟ به خاطر سرمایه

                                                
 ی این رخداد، نگاه کنید به:برای بحثی کامل درباره1 

Bobby Seale, Seize the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton, New York, 1970, pp. 99–105. 
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کنیم. ی سوسیالیستی اداره می. داریم این برنامه رو به شیوههاصبحونه برای بچهکنیم؟ برنامه کار میداریم چی

مینه. مردم لیسم همردم اومدن و برنامه رو دست گرفتن، عین یه کار سوسیالیستی، بدون اینکه حتی بدونن سوسیا

ی گیرن و به شیوهگن از این هم جلوتر بریم. برنامه رو دست میگیرن و بهمون میبرنامه ما رو دست می

زش نه قربان، ا« »کاکاسیاه، از کمونیسم خوشت میاد؟»گن گن؟ میها چی میبرنش. خوکسوسیالیستی جلو می

ها خوشت صبحونه برای بچهاز برنامه « »ترسم.زش مینه قربان، ا« »از سوسیالسیم خوشت میاد؟« »ترسم.می

خمم که به ت« »کاکاسیاه، این برنامه که سوسیالیستیه.»گه خوکه می« دم.بله قربان، جونم رو براش می« »میاد؟

از همه چی خبر داره. ما « پاشم رو دیوار.سوسیالیستیه. دستت به این برنامه مادربگا بخوره مغز مادربگات رو می

ش یاد دادیم، نه با مطالعه، با مشاهده و مشارکت. با اینکه بذاریم بیاد و تو برنامه کار کنه. نه اینکه فقط نظریه به

مل کنیم، بهش علنینیستی فکر نمی-ان. ما فقط درباره نظریه مارکسیستباشه، هم نظریه هم عمل. هر دو با هم

 ی سیاه همینه.پلنگهاکنیم. کار حزب هم می

 خرابکارا

ی های انتزاعی مرحلهتونن یهو یا به خاطر استدلالزنن، ولی مردم نمیعضیا خیلی درباره کمونیسم حرف میب

گن آدم اول باید چهاردست و پا راه بره که بعد بتونه رو دو پاش بلند کمونیسم رو درک کنن یا بهش برسن. می

 ها بهترین شکلی صبحونه برای بچهبرنامهدار، فکر کرد که ی سیاه هم به عنوان حزب طلایهپلنگهاشه. حزب 

وانن تتونه انجام بده. یه مدت دیگه کلی آدم داریم که میداری میچهار دست و پا رفتنه، کاریه که هر حزب طلایه

 خوکدوون. وقتی همچی چیزی داری، چی گیرت اومده؟ کلی راه برن. بعدش هم کلی آدم گیرمون میاد که می

 ینه.همویدن. برنامه واسه که باید شروع کنن دو

تونین به خوایم راه بیفتیم یه کاری رو نصفه و نیمه انجام بدیم. میی سیاه انقلاب کامله. ما نمیپلنگهاکار حزب 

شینن، تفنگشون رو زیر صوت میانقدر معذبن که روی ضبط –شن ها این رو بگین. میان اینجا و قایم میخوک

کنن. ریب میغها رو قایم کنن، ولی باز میان و کارای عجیب ی این گهمجبورن همه –کنن گوششون قایم می

تو وست مدیسون، هر کی اونجا باشه بهشون  1519ی کاری که باید بکنن اینه که یه روز تو هفته بیان به شماره

ین وضع کسشری که امروز گه: آره، ما خرابکاریم. آره، ما خرابکاریم، با اگه، تو روی مادربگاشون بهشون میمی

ن. ما شکنیم که این مادربگاها مجرمن. اونان که همش قایم میتونیم خرابکاریم. فکر میجلومونه. تا جایی که می

 اپلنگهخوان بدونن آخرش لباس فرم بپوشن. میکه همین جلو وایسادیم. ما این وسطیم، این مادربگاها باید 

ی گن خوک، ولی هیشکشه پیداشون کرد. مردم میان. نمیبگاشون زیرزمینیشن یا نه، بعد خود مادرزیرزمینی می

 تونه ببیندشون.کنن. قایم شدن. هیشکی نمیدونه کجان. دارن دنبالمون مینمی
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ی سیاه تا کمک بگیرن، این خیلی خوبه. چون همونطور که مائو پلنگهاوقتی مردم مشکلی دارن میان سراغ حزب 

ردمه. ن که برای مپلنگگه قراره ما رو تو مسیر یه انقلاب اجتماعی سواری بدیم و هیویی می گه، ما باید به مردممی

نویسن، بعد دونین که، خیلی مقاله میی سیاه هزار درصد مال مردمه. میپلنگهامردم باید بدونن که حزب 

د هم کاکاسیاهای سفیگم کاکاسیاه منظورم هم کاکاسیاهای سیاهه و وقتی می –گن کاکاسیاها میان بهتون می

ش. اگه گین، آقا، گه بهگن که، آقا تو تریبیون فلان چیزو خوندم. بعد شما میکاکاسیاها میان بهتون کسشر می –

 ارزه.نخوندی، گه هم نمی جنبشی مجلهنخوندی، اگه تو  ی سیاهپلنگهای تو روزنامه

 میکی وایت

. این برادرمون همش تو ذهنمونه. بگماش خوام یکم دربارهی سیاه یه برادر دیگه هم داریم که میپلنگهاتو حزب 

اسم این برادرمون مایکل وایته، میکی وایت. این برادرمون زیباست. الان تو زندانه و براش وثیقه صدهزار دلاری 

دن شاید راجع به برادرای عضو شورا شنیده باشن، منشی میدانی معاون یین شده. اونایی که رادیو گوش میعت

یم گان. ما نمیعمون، برادر ناتانیل جونیور و برادر مریل هاروی به یه اتهام من درآوردی درباره اسلحه تو حبسدفا

خوان، ولی همین الانش هم تفنگ داریم و نیازی نداریم بریم تفنگ بدزدیم یا دزدکی بریم تفنگ نمی پلنگهاکه 

ی خوان بابخوان رهبرامون رو له کنن. میکنن، می ی سیاه رو لهپلنگهاخوان حزب از کسی تفنگ بخریم. اونا می

 خوان چاکا و چِه رو له کن، معاون کل آموزش رو.راش رو له کنن، معاون کل دفاع رو. می

میکی وایت همراه ناتانیل جونیور و مریل هاروی بود. هفته پیش که رفتن دادگاه، حتی قاضی هم  ،تو این کسشر

واهید داشت، چه لیاقتش رو داشته باشید چه نه. ما با همچین رفتارهایی روبروییم. همتون یه دادگاه عادلانه خگفت 

میکی وایت تو سلول انفرادیه و کلاً اجازه نداره به هر دلیلی از سلولش بیاد بیرون. شاید تا آخر عمرش تو اون سلول 

 دلار پول نقد. 19،999دلاره. معادل  199،999اش بمونه. وثیقه

ناشناخته م یه روزی انقلابی بشه. یه آد شایدنیست که بگیم ناشناخته میکی وایت یه انقلابی با سابقه است. یه آدم 

از  تون باید متوجه این باشین که میکی وایتنیست که ما بخوایم انقلابیش کنیم. یه انقلابی با سابقه است. همه

له دونه این مبارزه طبقاتیه، مسئکه می پلنگه. یه پلنگهیه ، هم در کلام و هم در عمل پلنگهنظر ایدئولوژیک یه 

ن به خاطر تونین ببینیی سیاه میارن؟ میپلنگهانژاد نیست. متوجه فشاری هستین که با گفتن این حرف به حزب 

 ی سیاه چقدر تحت فشار قرار گرفت.پلنگهاائتلاف با سفیدا حزب 

ا نژادپرستی به نبرد نژادپرستی بره، ایالات متحده گفت خواد بی سیاه وایساد و گفت که نمیپلنگهاوقتی حزب 

تونیم همیچین کاری کنیم، چون مسئله نژادیه و اگه مسئله رو طبقاتی کنین ممکنه انقلاب زودتر از نه، ما نمی»

 «کنیم که قدرت از آستین داشیکی بیرون میاد.ی انقلاب نیستیم چون فکر میراه برسه. ما تو آمریکا آماده
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شون فقط و فقط حرف زدنه. ما هم فهمیدیم که وقتی سلاحت فقط و فقط حرف زدن باشه، خیلی وقتا سلاح

ا آب به بنظر ما اینه که  بریم.آتیش به جنگ آتیش شه که با نمی میگهکنی. الدریج کلیور خودت رو زخمی می

ا خوایم ببریم. گفت، ما نمی خوایم با آب به جنگ آتیشجنگ آتیش بریم. میشه هر دو کار رو کرد، ولی ما می

کنین که خوایم با اتحاد به جنگ نژادپرستی بریم. هرچند شما فکر مینژادپرستی به جنگ نژادپرستی بریم، ما می

 داری بریم.خوایم با سوسیالیسم به جنگ سرمایهداری رفت، ما میبه جنگ سرمایه پوستیداری سیاهباید با سرمایه

 اشیر شدن که شما حتی خبر هم ندارین. ولی یکیشون هست که حتماً باید دربارهکلی آدم داریم که دستگ

ی کسشر مربوط به تفنگ بدونین، معاون ارشد دفاع، بابی راش. معاون ارشد دفاع ما، بابی راش، سر یه قضیه

لان قی داره. ابازداشت شد. سه تا اتهام مربوط به سلاح داره. برای یکیش مجرم شناخته شده و شیش ماه هم تعلی

گین، خب خدا لعنتش کنه، شما یه صندوق حمایت از دونم که خیلی از شماها میبرای تجدید نظر بیرونه. می

میکی وایت دارین، یه صندوق حمایت از الدریج کلیور، یه صندوق حمایت از مریل هاروی، یه صندوق حمایت از 

 –یه صندوق حمایت از فرد همپتون، جول، چه، و چاکا  ناتانیل جونیور، یه صندوق حمایت از هیویی نیوتن، یه

ار کنیم کداریم، سعی میتونم حواسم به این همه صندوق حمایت باشه. ولی از اونجا که ما حزب طلایهمن که نمی

ین. درگیر اسامی نش ،درست رو انجام بدیم، واسه همین کلاً یه صندوق حمایت داریم که اگه خواستین کمک کنین

ی، های سیاستون رو بفرستین به صندوق حمایتتونین کمکرسه. میگیریم حمایت به کی میما تصمیم می

تونین اون رو هم ها کمک بفرستین، میخواین برای صبحونه برای بچهتو وست مدیسون. اگه می 1519ی شماره

 ها.ی صبحونه برای بچهین برسه به برنامهخواو فقط ذکر کنین که می 1519ی بفرستین به شماره

ی دونن که هیویی پی نیوتن رو هم امشب تو یادمون داریم. امشب همهامشب میکی تو یادمون بود، همه می

ان، یا تو تبعیدن یه تو زندان. خیلی های سیاسی رو تو یادمون داریم. الدریج کلیور، این همه آدم که یا مردهزندانی

دن، چون متوجه نشدن که ما داریم چی دارها از دست میشنون ایمانشون رو به طلایهینا رو میاز کسایی که ا

 گیم.می

شون رو گرفتن؟ چرا اینا نزدن یه سری خوک رو سر به هچرا این هم»گن خیلی از این آدما میان سراغتون و می

کنی. ولی وقتی ساس رضایت میگیم؟ اگه چند تا دونه خوک بکشی، یکم احخب، ما چی می« نیست نکردن؟

. واسه همین حرکتی نکردیم. ما باید مردم رو سازماندهی کنیمیشون رو بکشی احساس رضایت کامل تونی همهمی

کنیم. ما باید به مردم آموزش بدیم. ما باید مردم رو مسلح کنیم. ما باید بهشون راجع به قدرت سیاسی انقلابی 

ریم چند تا دونه رو بکشیم و یکم احساس رضایت اینا رو فهمیدن، دیگه نمیی آموزش بدیم. وقتی مردم همه

 کنیم.کشیم و احساس رضایت کامل میشون رو میکنیم، همه

 همراهی با مردم
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تر از اونکه پیروان درسته که رهبرهای مبارزه سریعداریم باید چی کار کنیم؟ کار درست چیه؟ خب اگه ما طلایه

گیم بازی نیست. ما میرهبربازی نیست، ما سروکارمون با ما سروکارمون با فرماندهت کنن؟ نه! تونن حرکمبارزه می

 تونیم.تونن سریع برن، این همون قدریه که میمردم هر قدر می

ه شدونیم که تو دره میکنیم. ما میتو دره رو ول نمی کنیم باید مطمئن شیم که مردمِوقتی داریم حرکت می

آدم خودش رو بالای تپه فرض شه یی کسشرایی که اونجا هست، مدونیم که با همهرو فهمید. میزندگی مردم 

ه دونم که تو دره یشاید یه روز خود منم خودم رو بالای تپه تصور کنم. شاید همین الان هم ببینم. ولی میکنه. 

ن سیل. زیر دره یه سری هست سری هستن مثل بِنی، مثل من، مثل میکی وایت و مثل هیویی پی نیوتن و بابی

ره دره دونیم که وقتی آدم میدونیم که رفتن به دره خطرناکه. میمثل بابی هاتن، یه سری مثل الدریج کلیور. می

 باید متعهد باشه.

تونه با ه میشکنن وقتی آدم درگیر انقلاب میکنن انقلاب کسشره، ولی نیست. خیلی از ما فکر میخیلیا فکر می

شر خیلی چیزا خلاص شه، ولی اینطور نیست. از بابی هاتن بپرسین، از هیویی نیوتن بپرسین، از الدریج  صحبت از

کلیور بپرسین، میکی وایت، دنیس مورا. از اینا بپرسین انقلاب بازیه یا نه. اگه آدم درگیر مبارزه انقلابی بشه باید 

که  گیمها رو عملی کرده باشه. واسه همین میاز نظریهکنه. باید یه سری جدی باشه. باید بدونه داره چی کار می

کنیم، کنیم و هم عمل. اشتباه میپردازی میمون هم نظریهدار پیروی کنن. چون همهمردم از رهبرای حزب طلایه

 شیم.کنیم و همیشه هم بهتر میولی همیشه درستش می

شتباه کنیم که اپیروزند. اعتراف می پلنگها، پلنگها تبه دسدادیم قدرت رفتیم و شعار میقبلاً اینور و اونور می

استفاده کرده بودیم، در « سفید»ی کنه، چون از کلمهما داره تغییر می اینکتهی ده کردیم. همین الان برنامه

ه بگیم قدرت کنیم. ما دیگه نمیما اول از همه به اشتباهمون اعتراف می«. دارسرمایه»گفتیم حالی که باید می

یستیم. ما ن پلنگهای قدرت رو دست بگیرن. ما موافق دیکتاتوری باید همه پلنگها، چون اعتقاد نداریم هاپلنگ دست

 موافق دیکتاتوری سیاها نیستیم. ما موافق دیکتاتوری مردمیم.

وجه تکنن. باید مدارا پیروی میدارا خیلی مهمه. باید متوجه باشین که مردم از طلایهتفاوت بین مردم و طلایه

و دار مردم رداره. اگه قراره برین سراغ مردم، باید متوجه باشین که طلایهی سیاه طلایهپلنگهاباشین که حزب 

 ی مبسوطی همکه برنامه –مون ی آموزشیدار، به کمک برنامهکنه. بعد از انقلاب اجتماعی، حزب طلایهرهبری می

گن آموزش مردم، مه کارا رو اداره کنن. به این میهتونن خودشون مردم انقدر آموزش دیدن که می –هست 

. این قدرت به دست مردمکردن مردم و قدرت سیاسی انقلابی بهشون دادن. این یعنی سازماندهی مردم، مسلح

قرار نیست درگیر انقلاب مردمی بشین، باید یه کاری کنین. باید از انقلاب مردمی دفاع  هیعنی انقلاب مردمی. اگ

 کنین.
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 رضایت کامل احساس

دا تونین عضو شین، خی سیاه بشین. اگه نمیپلنگهاداره. بهتره که عضو حزب ی سیاه حزب طلایهپلنگهاحزب 

د تونید پشتش وایسید، خدا لعنتش کنه، بهتره پشت یکی دیگه وایسیلعنتش کنه، بهتره پشتش وایسید. اگه نمی

ن که ها بخواییخوایم که برین و از خوکازتون نمی که حداقل بتونید غیرمستقیم دنبالش کنین، مادربگایی. ما

 کنیم.دونن ما داریم یه کاری میریزن چون میها کرم میدونیم خوکدست از سرمون بردارن. می

ین گن اهای انقلابی میدونم که یه سری از گروهنویسن. میرن و راجع بهش مقاله میچون خیلیا اینور و اونور می

گن، این کسشرا رو می 5حزب کارگران پیشرومادربگاهای  –گن رن و این چیزا رو میاونور میکاکاسیاها اینور 

ها رو یخاککردن؟ داشتن موشکار میحتی نتونستن چیزی پیدا کنن که نقدش کنن. انقدر زیرزمینی شدن. چی

 دادن.بی یاد میون قدرت سیاسی انقلاشکردن و بهها رو سازماندهی میخاکیکردن، موشسازماندهی می

گم ما اولین گروهی هستیم که اومدیم روی زمین تا مردم بتونن ما رو ببینن و دنبالمون کنن. اشتباه کردن من می

شنوین بهتر از اینه که آدم اصلاً نباشه. وقتی فلان اشتباه رو کردم واسه مردم بود، واسه مردم هم درستش کردم. نمی

زب ح کی ازحمله شده باشه. هرگز همچین چیزی نشنیدین. کی شنیدین که ی حزب کارگران پیشروبه دفتر 

ه بوده سلول بدون پنجرتو یه  حزب کارگران پیشرورو تو نیویورک دستگیر کرده باشن، یا رهبر  کارگران پیشرو

تاش دسکه  حزب کارگران پیشرورهبر یکی به ، یا باشه از کشور فرار کرده حزب کارگران پیشرو، یا رهبر باشه

تا بچه صبحونه  1199هر هفته برای  حزب کارگران پیشروبار شلیک کرده باشه، یا رهبر  11از پشت  اسبسته

خوام بشنوم. اگه هم بشنوین واسه تهیه کرده باشه. تا حالا همچی چیزایی شنیدین؟ هیچ وقت نشنیدین. من می

ی گم که وقتدونه. ولی مینمیچیزی  پیشرو حزب کارگرانگم که بگم ی سیاهه. من اینا رو نمیپلنگهارهبری 

 خواستم تو این زمان یکم توضیحش بدم.شن. مینویسه، خیلیا متوجهش نمیکسی همچی چیزی می

گه و درست هم هست. اشتباه متوجه نشین. ما از این عصبانی می شرویحزب کارگران پبعضی چیزا هست که 

ی سیاه یه جوری از ما بهتر باشه. فقط پلنگهانقد کردن حزب خواد با می حزب کارگران پیشروشیم که نمی

ی هر چند سع –خوام بدونین که همه چیز درست نیست، همه چیز هم اشتباه نیست. ما کاملاً به حق نیستیم می

ها رو درستش کنیم این اشتباهکنیم. تلاش میدونیم که باز هم اشتباه میکنیم باشیم. اشتباه کردیم، ولی میمی

 نیم و به حرکتمون ادامه بدیم.ک

تونیم تحملشون کنیم. میکی وایت حبس ها رو از سر ما کم کنین چون میخواد شر خوکنمیگیم؟ پس چی می

شه انقلابی رو حبس کرد، ولی . چرا؟ چون میدادن، الدریج کلیور رو از کشور فراری کشتن، بابی هاتن رو کشهمی

                                                
 است، گروهی رادیکال که از حزب کمونیست منشعب شد. Progressive Laborمنظور 5 
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شه آزاده رو . میفراری دادشه مبارزه رو ، ولی نمیروندیه مبارز رو از کشور  شهشه انقلاب رو حبس کرد. مینمی

 شه آزادی رو کشت.کشت، ولی نمی

کنی. همه کنی. بیشتر بکشی بیشتر هم احساس رضایت میکه بکشی یه ذره احساس رضایت می کوخچند تایی 

 به دست هاپوست. قدرت سیاهمردم قدرت به دستی گیم همهکنی. ما میرو بکشی احساس رضایت کامل می

ا . مپوستمردم سرخ به دست هاپوست، قدرت سرخپوستمردم زرد به دست هاپوست، قدرت زردپوستمردم سیاه

دار یهحزب طلا به دست پلنگهاگیم قدرت . میپوستمردم سفید به دست ها همپوستقدرت سفید حتیگیم می

دیم تا وقتی آماده نیستیم هیچ حرکتی هم نکش. راستش ما ترجیح میتا  چند دهو  ،نکش نفر گیم چندو می

شین که سروکارمون به چند تا دونه نیست، ی حرکتیم، متوجه مینکنین، و وقتی دیدین که ما هم آماده

ما  –است ی حرکت بشیم سروکارمون با همهدونین که وقتی ما آمادههم نیست. میده تا سروکارمون به چند 

 احساس رضایت کامل.این یعنی بعدش  –کامل، همه چی، همه کس  –ینیم دنبال ا

 قدرت به دست مردم

 

 !ش کنهلعنتخدا ، هما طبقاتی یمبارزه
 41616سخنرانی در دانشگاه ایلینویز شمالی، نوامبر فرد همپتون، 

 

شتر با یکم اطلاعات بیداریم یم. خوبه که گیرو یاد ب گپ بزنیمخوایم می ،ه کهنیا ،بدیمانجام  میخوامیکه  یکار

، اطلاعاتمون، کارش همینهمعاون ه. به نظر من خواهرمون سخنرانی قشنگی کرد. چاکا، یکنیم. کار سختمیصحبت 

 خوام مطلعتون کنم.مطلع کردن. ولی منم می

ه خوایم ک. ما از برادرا نمینیست یبرادرا و خواهرا دقیقاً یککار یه چیزی که چاکا یادش رفت بگه این بود که 

 .دارندار بشن. پس یکم فرق هم خوایم برادرا بچهحامله بشن. نمی

 جا فاشهایی که اینکنن ایدئولوژیزدنمون برای اونایی که فکر میحرف – زدن ما تموم شدبعد از اینکه حرف

. اونایی که داریمیه سری سوال و جواب هم  – فهمنکنیم رو نمیهایی که ازشون حمایت میکردیم یا ایدئولوژی

                                                
4 Pamphlet printed by the Illinois Chapter of the Black Panther Party- Marxists Internet Archive 
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زنه، بعد از زمان سوال و جواب ی تفنگ حرف میدار شده که چرا یه کاکاسیا داره دربارهحهیاحساساتشون جر

م گناهشون رو بهمون نشون بدن و دنبال اینن که مردم جیغ و داد کنن. سفیدایی هم که اومدن تا سندروتونن می

 دیم.عشقشون رو بهشون فریاد بزنن، بعد از جیغ و داد، اگر وقت بود، براشون مراسم عشق و حال ترتیب می

گیم گن دادگاه. ما بهش میها بهش میخب، بذارید به کارمون برسیم. اول از همه، درباره اون چیزی که بعضی

شه: میم، سین، لام، خ. این دور و بر انقدر فرهنگ لغت هست که کل اتاق رو اینطوری نوشته می !مسلخ، مسلخ

وون. . یعنی قربونی. معمولاً یعنی قربونی یه حینکنینگاه برید معنیش رو  نتونیشه باهاش پر کرد، پس حتما میمی

 سلخم، بهشون بگید که به «؟رفتیدادگاه »خوایم، اگر دوست داشتید، وقتی کسی ازتون پرسید پس ازتون می

لانه و خوان ناعادکه می اینجوریه وضعیت ء عام.. قربانی در ملاش اینهشنیدید، چون درست مسلخرفتید یا راجع به 

 غیرقانونی رئیسمون رو محاکمه کنن.

. ما رئیس بابی رو 1616تو سال  ، البتهشهتکرار میداره دوباره ی دِرِد اسکات، رای دادگاه عالی دربارهبه نظر ما 

 1111ی قاضی تِینی از سال دونیم. ما قاضی هافمن رو ظهور دوبارهمی 1111ی دِرِد اسکات از سال ظهور دوباره

 –ایم ولی هنوز هم برده بود، چون ما برده –ی سابق دِرِد اسکات یه کاکاسیا بود، برده 1111بینیم. چون تو می

 ی آمریکا چیه، جاش کجاست.ر براش سوءتفاهم شده بود که تو جامعهکه رفت دادگاه و انگا

تو  چیزی که . بهش بگهواسه همین رفت دادگاه عالی تا قاضی تِینی جوابش رو بده و موضوع رو براش روشن کنه

تصورات اشتباه بوده. قاضی تینی هم همین کار رو کرد. قاضی تِینی براش چرخیده یه سری ذهن کوچیکش می

ام نظام حقوقی، نظ –ای. این نظام ، بردهو اموالی کاکاسیا، تو هیشکی نیستی، تو مالی»ی واضح گفت که خیل

خیلی قبلتر از اینکه تو بخوای پات رو اینجا بذاری راه  ،کنههر نظامی که امروز داره تو آمریکا کار می –قضایی 

ماع تاجرای حریص و طیعنی  – داشته باشیمبازم یم رو داشتکه از قبل افتاده. تو رو آوردیم تا پول درآریم و چیزی 

 «کردیم رو ادامه بدیم.کاری که میتا  –رو 

 اه. اون زمان، قاضی تِینی یه خطابه کرد که بعدنوشته بودی بلند بالا فهمید. یه تکذیبیهنمیرو دِرِد اسکات این 

با همون رفتار و اعمال، تو ساختمون جدید  مشهور شد. اون خطابه، شاید نه دقیقاً با همون کلمات ولی دقیقاً

تو جکسون و دیربورن دوباره ظاهر شده. ظهورش تو جسم قاضی هافمن بوده که همون چیزی رو  1استگراش

کاکاسیا، یه سیاه تو آمریکا هیچ حقی نداره که یه »گفت: گفت. اون موقع میمی 1111گه که قاضی تِینی تو می

 گه.یس ما میاین همون چیزی که قاضی هافمن داره هر روز به رئ« سفید مجبور باشه رعایت کنه.

                                                
1 Reichstag 



Tajrishcircle.org 
1جنبشهای رهایی بخش   

 
زنه. اونایی که طبقاتی حرف می مبارزهی کنیم. خیلیا با حزب ما مشکل دارن چون حزب دربارهالبته ما درک می

هستن که انقلابی نباشن. بهونه میارن که مشارکت بگی چی هر ان، ترسوان، فردگران، طلبمشکل دارن فرصت

خب، »گن دلیل بتراشن. واسه همین میو براش شاهد بیارن و  رو توجیه کننی انقلابی واقعی تو مبارزهنکردنشون 

گردن، یا با سفیدها سَر و سِر دارن، یا می ظالمهای همش با افراطی پلنگهاکنم چون حال نمی پلنگهابا حزب 

رزه اچرا واقعاً تو مب مکه توجیه کن ،نمکها استفاده میاز این بهونه ، یعنیمگجمعشون مردونه است، یا هر چی. می

 .«منیست

گیم مارکس و لنین است. می هکه اولویت این مبارزه طبق گیمما خیلی جواب واسه این آدما داریم. اول از همه، می

شه داده، همیدونسته یا انجام میی انقلاب گفته یا میتونگ و هر کس دیگه که چیزی دربارهو چگوارا و مائو تسه

. این ظالم –ی دیگه و اونطرف طبقه – مظلوم –این طرف یه طبقه است  ی طبقاتیه.گفته که انقلاب یه مبارزه

خوان درگیر انقلاب هایی هستن که نمیپذیرن همونشموله. اونایی که این واقعیت رو نمیحتماً یه واقعیت جهان

ی ربارهتونن دشن. اونا مینژاده، هیچ وقت درگیر انقلاب نمی یدونن تا وقتی سروکارشون با مسئلهبشن، چون می

 کنه راجع بهلافتون کنن، ولی به محض اینکه آدم شروع میعهای مختلفی تونن به شکلاعداد حرف بزنن؛ می

 ی تفنگ هم حرف بزنه. حزب هم مجبور شد همین کار رو بکنه.طبقه حرف بزنه، باید درباره

 هیچما . زدی تفنگ حرف اید دربارهی مبارزه طبقاتی، فهمیدیم که بزدن دربارهوقتی حزب شروع کرد به حرف

م چیزیه گیگیم که محصول جانبیه، میولی مییم که تو آمریکا نژادپرستی هست، نکوقت این واقعیت رو رد نمی

گیم داری بوده و بعد نژادپرستی اومده. میگیم اول سرمایهداری درمیاد تصادفاً نژادپرستیه، میکه از دل سرمایه

یاریم، خوایم پول دربآوردن اینجا، دلیلش این بود که پول دربیارن. پس اول نظرشون این بود که میها رو وقتی برده

 ،واقعیت تاریخییه به دلیل یعنی  .داری مجبور شدها اومدن که براشون پول دربیارن. یعنی سرمایهبعد برده

 که نژادپرستی محصول جانبیش بشه. داری اول باشهداری دربیاد. باید سرمایهنژادپرستی باید از دل سرمایه

تونه میده که صرفاً کسیه که ننکردنش تو مبارزه نشون میپذیره با نپذیرفتنش و مشارکتهر کسی که این رو نمی

ی آموزش –گیره متعهد باشه؛ و تنها چیزی که تو زندگیش جریان داره آموزشیه که داره تو یکی از این نهادها می

 .نگیهودیواین گه که باید سیاه باشی و باید اسمت رو عوض کنی. ده و میکه بهش چند تا بهونه یاد می

-- 

هیویت، و رئیس ستادمون، دیوید هیلارد، تازگی برای ملاقات الدریج کلیور « ماسای»معاون آموزش حزب، ریموند 

ی شدهپوشن که بعضی احمقای آفریقاییلباسایی رو نمیگفتن سیاهای اونجا هیچ وقت این رفته بودن آفریقا. می

خوای مثل یه آفریقایی لباس بپوشی پوشن. اگه میپیچن یا هیچی نمیپوشن. یا یه پارچه دورشون میاینجا می
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 کنن. باید مثل مردمی لباسکه دارن یه کاری می انباید مثل مردم آنگولا یا موزامبیک لباس بپوشی. اونا مردمی

خوایم اونقدرا آفریایی بشیم، چون وقتی شبیه یه ان. ولی نه، ما که نمیبخشیی که درگیر مبارزه آزادیبپوش

از یه  که ممکنه هر چی باشه، –پوشن رو پوشیدی آنگولایی یا موزامبیکی لباس بپوشی، بعد اینکه هرچی اونا می

 11آره اییقطار فشنگ به خودت آویزون کنی و بعدش باید  – تیکه پارچه گرفته تا یه چیزی از سَکس فیفس اونیو

دور خودشون ببندی، چون اینا چیزاییه که مردم تو موزامبیک  41وسونز یا یه کلتانببندی؛ باید یه اسمیت 51یا 

. اگه یه سیاهی این دوروبر پیداش شد و بهتون گفت که وقتی موهاتون بلند باشه و داشیکی و بوبو پیچنمی

 –شین، هر کسی هم که شبیهتون نبود انقلابی نیست بپوشید و سندل پا کنید و از این جور کارا، بعد انقلابی می

 اون آدم عقلش رو از دست داده.

نگ ی تفدونیم که قدرت سیاسی از لوله. میدونن، همه این رو میادقدرت سیاسی که از آستین داشیکی در نمی

ی هی قدرت، باید بشه دربارزدن دربارهدونیم که برای حرفشه. این حقیقته. باید حقیقت داشته باشه. میجاری می

 تار کنه. اینها حرف زد و اون پدیده رو مجبور کرد به شکل دلخواه رفکردن پدیدهکردن و محدودتوانایی کنترل

کنیم و مجبورش کنیم که به شکل دلخواه ما رفتار کنه، پس  ای رو کنترل و محدودیعنی اگه نتونیم پدیده

ما  .گیریمیاد نمیدونیم و احتمالاً هیچ وقت هم ی قدرت نمیسروکارمون اصلاً با قدرت نیست، هیچ چیزی درباره

 دونیم دشمن کیه.می –زنه داره به مردم آسیب میدونیم که کی دونیم قدرت چیه و این رو هم میمی

خوان درس مطالعات سیاهان خوان سیاه باشید. نمیها نمیخوک»گن بهتون میگوسفندا خوان اینو بگن ... همه می

ی سرزمین مادری چیزی یاد بگیرید و بدونید که کدوم خوان دربارهخوان داشیکی بپوشید. نمیرو بردارید. نمی

ها رو داشته باشین، به محضی که به فرهنگ قرن یازدهمی چون به محضی که این ،خوانان. نمیخوردنیها گیاه

 «شه.برگردین، همه چیز درست می

کنن که پوشن و فکر میاونایی که به فرهنگ قرن یازدهمی برگشتن رو نگاه کنید. اونایی که داشیکی و بوبو می

و نگاه کنید، ببینید کجان، ببینید آدرس محل کارشون کجاست، براشون کنه. این آدما راین چیزا آزادشون می

نامه بنویسید و ازشون بپرسید تو سال پیش چند بار به محل کارشون حمله شده. بعد به هر کدوم از اعضای حزب 

چند  دی سیاه که خواستید نامه بنویسید، هر جای آمریکا که دلتون خواست، هر جای بابیلون، ازشون بپرسیپلنگها

ها از چی خوششون خوک نفهمی، میناز هر دو یه تخمینی بزنی نتونستیها بهشون حمله کردن. وقتی بار خوک

 ها از چی خوششون نمیاد.خوک نفهمینمیاد. اون موقع می

های صد ها از چی خوششون نمیاد. اعضای ما تو گروهدونیم خوکاز ژوئن تا حالا سه بار به ما حمله شده. ما می

ها از چی خوششون نمیاد. معاون دفاع ما تو زندانه، رئیس ما تو دونیم خوکان. ما مینفری از کشور فراری شده

دار ما، اولین عضو حزب، مرده. معاون دفاع و معاون اطلاعات قبلی، زندانه، معاوت اطلاعات ما تو تبعیده، خزانه
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رسیدن،  به قتل گوسفندنیای جنوبی، به دست چند تا بانچی، آلپرنتیس بانچی کارتر و جان هاگینز از کالیفر

 ها از چی خوششون نمیاد.دونیم خوکزدن. ما میکه از درس مطالعات سیاهان حرف می گوسفندایی

ز برای برای هیشکی تهدید نیستن ج پلنگهاکنه، چون شلیک نمی پلنگما که گفتیم هیشکی جز یه خوک به یه 

صبح بیدار  1ده که آدم ساعت ازشون بپرسید چطور معنی میتهدیدن،  پلنگهاها. اگه کسی بهتون گفت که خوک

خب آدم اون یه وعده غذا رو حروم  –بعد از ظهر بهش شلیک کنه  5شه که شکم یه بچه رو سیر کنه و ساعت 

کی پزش کمکدادن راه بندازیم که برای درمونگاه ده که ما یه . چه معنی میکردیه همچی کاری هم کنه. نباید نمی

کنن و همش این ور و اون ور . ما دانشجوهایی داریم که بین خودشون جدل میفقط باید آدم مریض باشهرایگان 

ای میشه انجام داد؟ خوام بدونم چه کار دیگهزنن که کاری برای مبارزه بکنن. میی این حرف میدون و دربارهمی

 ی شماها که از شیکاگو اومدین.همه

-- 

فاشیست، ستوکلی کارمیشل اینو گفته بود. اون مردک یه گن سفیدا تو حزب رخنه کردن. اون جوجهمردم می

چرخه و شر و ور درباره اگه داره دور میشناسمش و هاست که میبوزینه است. به نظر من بوزینه است، چون سال

 تونه بوزینه باشه.گه، صرفاً میی سیاه میپلنگهاحزب 

 نینی، درمونگاه رایگان ما رو ببن، برنامه صبحانه ما رو ببینینسر بزنیدفترهامون به ه کردن، اگه سفیدا تو ما رخن

ست؟ خیابون شانزدهم اسپرینگفیلد کجا ندونیشه. میکه احتمالاً شنبه تو خیابون شانزدهم اسپرینگفیلد باز می

 لون برادرا و خواهرا.تو وینتکا نیست، متوجهید؟ تو دکالب هم نیست. تو بابیلونه. تو قلب بابی

. ترنمظلومدونیم که سیاها از همه دونیم مشکل کجاست. میرو اونجا راه انداختیم چون میرایگان این درمونگاه 

 یدار همهبخش سیاهان طلایهی آزادیدونستیم چرا باید این ور اون ور بریم و بگیم که مبارزهاگه این رو نمی

 بخشیبه دست بیاد، اگه قراره آزادیبخشی در سرزمین مادری ر قراره روزی آزادیبخش باشه؟ اگهای آزادیمبارزه

ا م بخش سیاهان باشه.ی آزادیی سیاه و مبارزهپلنگهاتو مستعمره به دست بیاد، این آزادی باید به رهبری حزب 

 کنیم.این واقعیت رو رد نمی

رم چون ما از فِرِد خوشمون میاد، منظو نماها فکر کنیخوایم شنیست. نمی پلنگهالاف این نیستم که فلانی جزو عما 

کنیم. حال نمی اکنیم. با اینروی جونز حال نمییاد. ولی با ران کارنگا و لیمخوشمون  پلنگهاواسه همین از اِوِرِته، 

دونیم که هر کدومشون ای رو ببینیم که از طرف این برادرا باشه. میواسه همین چشم نداریم هیچ عمل اجتماعی

 هایی دارن که از قد منم درازتره. هر دو هم قراره خیلی باهوشن و خفن باشن. مشکل همینه.اسم
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لافمون کنن چون مدام دارن تو همین نظام ملک عوان خیم، ولی اونا میپلنگحرف ما اینه که این نظام رو از بین 

دار شنبه بسوزونه. چون اینا یه سری سرمایهجورایی سخته که آدم چیزی رو که دوشنبه خریده، سهخرن. یهمی

اید فِرِد، ش» -تراشیم کنن. ما هم براشون بهونه میدونن دارن چیکار میکنن. میان. هیچ وقت هم توبه نمیشرمبی

ی ما جوونیم. سالمه. همه 11تریم، من نه، ماجرا این نیست. چون ماها خیلی جوون«. د قدم به قدم جلو بیانبای

از مدارج دماسنج بیشتره. آره، مدارجش از مدارج ران کارنگا  مدارج ها، اینا قبلاً ازش رد شدن.به قدم پس این قدم

کنن؟ چون همون رهبرایی ده. چطوری دارن خرمون میه میکنه ادامدماسنج بیشتره ولی باز به کاری که داره می

گن رهبر مان، ولی واقعیت اینه نشونن و میخوان. یه سری آدم رو اون بالا میکنن که خودشون میرو انتخاب می

 که اونا رهبر هیشکی نیستن.

کنن عذرخواهی کردنه. می کهگیم آپولوژیست. چون وقتی اتفاقی میافته، تنها کاری می هامظلوم... ما به این 

ستین دونمیبند زدن. کشن که توش زنجیر شده و بهش دهنهایی می. دارن از رئیس نقاشینرو نگاه کنی هاروزنامه

ها پیش جلوی تونستن سالهای پرمخاطب، قبل از این ماجرا اقدامی کرده بودن، میهای خبری، روزنامهاگه رسانه

کردن رو تایید کردن، بهش پیوستن، ها داشتن میکارهایی که اون زمان فاشیتی ول .این موج فاشیزم رو بگیرن

 ی مردم هم میاد.ازش حمایت کردن. حالا اونا سر همه

گیم خادمان ایدئولوژیک فاشیزم در شه. ما بهشون میکنن که دستشون داره کثیف میالان خیلی از مردم فکر می

کنن که قانون کنن، انقدر کاری نمیکاری نکردن به فاشیزم خدمت میهستن، چون با هم ایلات متحده. همین 

وعاتیه که بهش نگاه بگیم این همون مطخوان. ولی ما میکنن، معذرت میتصویب بشه و بعدش عذرخواهی می

کنیم با حسن نیت نوشته شده؛ همون مطبوعاتی که بهمون قبولوندن که ما کسی هستیم، ولی کنیم و فکر میمی

 هیشکی نبودیم.ما 

. اون دانشجوها به مالکوم نگه مهمه. بهش فکر کنیفکر نکنم چیز مهمتری هم باشه. چیزی که مالکوم می

ا و هطلبان. جنگها تو آیندهگه انقلابیخندیدن. چرا؟ رجی دوبرای میکنین؟ به مالکوم میخندیدن. حال میمی

. کنن تو گذشته بموننان، و اکثر باقی افراد هم سعی میها تو حالی مردم، دانشجوهای رادیکال، اینو همه گوسفندا

فهمیمش. واسه همینه که شماها هیویی پی اس، خیلی از ما نمیواسه همینه که وقتی یکی میاد که تو آینده

اه چ دونیم وقتی مالکوم ما رو ترک کرد،ولی میفهمیدینش. فهمین، وقتی مالکوم زنده بود هم نمینیوتون رو نمی

 شه. تقریباً خشک شد.آب نمونه دلش واسه آب تنگ نمیتقریباً خشک شد. آدم تا وقتی بی

-- 
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، ولی خونیمخونیم و میخونیم و میخونه و خیلی شبیه ماها نیست. خیلی از ماها میهیویی پی نیوتون خیلی می

نیم ککنیم؛ هیچ وقت اشتباه نمینمیامون خیلی دانش داریم، ولی هیچ وقت بهش عمل کنیم. تو کلهعمل نمی

که درستش کنیم و بتونیم یه کاری رو درست و درمون انجام بدیم. واسه همینه که هی واسه خودمون مدارج 

ی تونیم از خیابون رد بشیم و همزمان آدماس بجویم، چون همهتراشیم، بیشتر از دماسنج، ولی هنوز نمیمی

هشون عمل نکردیم، هیچ وقت تمرینشون نکردیم. هیچ وقت دانشمون رو با ها رو داریم، ولی هیچ وقت بدانش

ر تونه هگن امتحان کردن با واقعیت عینی. آدم میافته امتحان نکردیم. بهش میچیزی که واقعاً داره اتفاق می

 ؟نیشمیاش داشته باشه، ولی باید این فکر رو با چیزی که بیرونه امتحان کرد. متوجه منظورم فکری تو کله

ما رو خر کردن که بریم شکلات بخریم و شکلات رو دور بندازیم و کاغذش رو بخوریم. اونا تنها آدمایی تو دنیا 

ه تونن به کاکاسیاهایی کی یخ بفروشن. میبه اسکیموها جعبه – دونین، واقعاً اینطورهمی – توننهستن که می

تا بلیط  14تونن به یه مرد یه پا آوره. احتمالاً می، شرمبینینگیس طبیعی بفروشن. میموی طبیعی دارن کلاه

سر ما  توننبینین، این بلاییه که میدونه که جاش اونجا نیست. میزنی بفروشن، تازه یارو هم میمسابقه مشت

م این گیگن درسته، با حسن نیته، دلیل و منطق داره. ما میقبولونن که چیزی که میبیارن و بعدش بهمون می

با  – اش رو شنیدینشدهاحتمالاً صدای ضبط – کردگیم مالکوم وقتی با دانشجوها صحبت میغلطه، نادرسته، می

 گفت.زد، بهشون میزد، با آدمای زرنگ حرف میها هم حرف مییهودی

نظورم مگن ایدئالیسم. به این می« خب، به نظر من مردم باید بتونن لخت راه برن چون تجاوز عشقه.»شاید بگید 

ا واقعیت کنین، چون نظرتون رو بکنین. دارین تو سوبژکتیویته سیر میگیرین؟ دارین تو متافیزیک سیر میرو می

کردین، نظرتون هم رین امتحانش کنین. چون اگه امتحانش میعینی امتحان نکردین. مشکل هم اینه که نمی

شه و هر چی دارین رو ینی روی سرتون خراب میشد. چون به محض اینکه برید بیرون، کلی واقعیت ععینی می

ه خیلی کنن. واسه همینه کافته، آدما کلی نظرات اشتباه پیدا میکشه. پس وقتی این اتفاق میاز کونتون بیرون می

 تونن با خیلی از چیزایی که گفتیم موافقت کنن. چون هیچ وقت امتحانش نکردن.تونن بفهمن و نمیاز آدما نمی

تی از کنن یا نه. آدم تا وقدونه مردم با برنامه صبحانه رایگان رابطه برقرار میتی کسی رو سیر نکنه نمیآدم تا وق

فنگ دونه تدونه. آدم تا وقتی از تفنگ استفاده نکنه نمیدرباره درمونگاه رایگان نمیهم هیچ چی  ،کسی نپرسه

گه ه، ولی میهیچ وقت گلابی نخورد ه تا حالاا اومدبه دنیکه یکی از وقتی گیم اگه خوره. ما میچقدر به درد می

دونه گلابی دوست گه. این آدم اصلاً نمیاش رو هم نچشیده، حتما دروغ میگلابی دوست نداره، هرچند تا حالا مزه

اش زهی گلابی چطوریه که متونی بگه مزهفقط کسی میتونه ادعا کنه که گلابی دوست نداره. نمی پسداره یا نه، 

ی سیاه سروکارش با این چیزاست. ما متافیزیسین پلنگهارده باشه. تنها راه همینه. واقعیت عینی همینه. حزب ک
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مون بیاد چه ، چه خوشههای دیالکتیکی هستیم. سروکار ما با واقعیتنیستیم، ما ایدئالیست نیستم، ما ماتریالیست

 نیاد.

-- 

گیم این غلطه. آدم کنه. ما میکنن رو اخته میکاری میخیلیا خوششون نمیاد، چون چیزایی که دوست دارن هر

ی هما باید هم»گیم دویم و میباید اول نگاه کنه ببینه وضعیت چیه، بعد باهاش روبرو بشه. ما این ور اون ور می

ود ه بچیه؟ اگه مالکوم زند ندونیمی« ها داریم.ی سیاهها رو دست داشته باشیم. ما عشق نامیرایی برای همهسیاه

تاقی . چون مالکوم دقیقاً تو یه ابگامادرشد که بره یکی بزنه در کون اون استوکلی رد می کککاز کنار میلیون تا 

 دادن هیچ سفیدیمثل این وایساده بود، اتاقی که سفیدا حتی اجازه نداشتن واردش بشن. متوجهین؟ اجازه نمی

 با پوستش چی کار کرد؟حمق چی بود، جیمز ویتمور. وارد بشه. ولی مالکوم مرده. حالا چی؟ اسم اون ا

لی تخیی امکان جاهلانه همین به خاطرتونستن دزدکی بچپن تو، تر از سیاه، ، سیاهرهدا 51X ،11Xچون اسمشون 

ی سیاه پوستان را دوست خواهیم داشت چون هر کاکاسیاهی ما همه»خوان بزنن تو سرمون: ها میکه این دیوونه

 «پوست است.انسان سیاهبالقوه یک 

کسی که تو این دادگاه خائنانه تو شیکاگو علیه رئیس بابی شهادت داد سیاه پوست بود. اونی که تو کانکتیکات 

ای که رئیس بابی رو به دادگاه قتل کشونده هم سیاه پوسته. کسی که مالکوم اکس رو کشت سیاه پوسته. قاضی

کاکاسیاهه سر خود  –مانتی رو که یه سفید پوست بهش داده بود رد کرد، ض ضمانت آزادی الدریج کلیور رو

بود، تورگود  سیاه –« کاکاسیاه، فکر نکنم درست باشه که تو خیابون ول بچرخی»گفت گیری کرده بود و مینتیجه

کنیم. یکی از چیزایی که نشستن و مردن و صبر اینطوری صداش می 1مارشال، تورگود مورگود آشغال، تو انجمن

 بود. مونکنه همینه. اگه تورگود مارشال نبود، احتمالاً هنوز الدریج کلیور همراهردن و گریه کردن نصیبمون میک

 فکر نکنم درست باشه که تو خیابون ول»گه مال، یه تونتو، یه بوزینه. متوجهید؟ میاین هم یه کاکاسیاه، یه خایه

 ها رو دوست داشته باشیم.ی سیاهن که باید همهذاریم یه سری کاکاسیاه بهمون بگبعد ما می«. بچرخی

ستن تو نساید شنیدین. تونستن برنده بشن، با داگ اندرو و فتس کرافورد، توی دادگاه خائنانه تو وستحتماً درباره

شورش مارتین لوتر کینگ به وست ساید داغ بزنن. ازشون بپرسین! برادرا، مشکلتون چیه، برادرا، خواهرا؟ بپرسین 

گن لیبرال. می مونکردن. بهشون ما رو به خاطر موضع لیبرالمون نقد میو سفید بود؟ نه! چون داگ و باقییار

ا هکشی دستدن. ولی خبر نداشتن. کسی تا حالا دربارهاشون راه نمیمحلهها رو تو واسه همین کسی جز سیاه

                                                
1 NAACP 
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شیکاگو بود  هایها، یکی از پلیسکشتو ساوث ساید شیکاگو چیزی شنیده؟ سفید نیستن. ]دیویس، یکی از دست

ن رو ازتو که در ترور فرد دست داشت.[ فکر کردین باکنی سفید بود؟ باکنی که این همه از برادرا و خواهراتون

. اگه هم کاری نکنین سراغ پسرا و دختراتون میاد. خیلی از کاکاسیاها میرن مدرسه گیرههنوزم داره میگرفته و 

، «ممن بندیکت آرنولد سوم»شنویم کسی بیاد بگه که واسه خودشون یه اسم و رسمی دست و پا کنن. ولی نمی

نری ی پاتریک هشنوین یارو بگه شاید بچهان. ولی مییی کخوان بگن بچههای بندیکت آرنولد هم نمیچون بچه

ر ی پل ریوییا بگه شاید خواهرزاده«. یا آزادیم رو بهم بدید یا مرگم رو»ی کسی که وایساد و گفت بچه –باشه 

 ها پلیس بودن.انگلیسی« ها دارن میان.هاتون رو بردارید، انگلیسیتفنگ»باشم. پل ریویر گفت 

ه. شیه مدت دیگه کلی نیوتن پیدا میهمون حرفه. « ها دارن میان.هاتون رو بردارید، خوکفگتن»گه ی مییهیو

بوگا یا ذارن اوگازنن. اسم خودشون رو نمیهای شما خودشون رو هیویی پی نیوتن سوم صدا میکلی از بچه

. خودشون اینطوری صدا ساههیچ کدون از این گهگن اسمشون نمی –کارانگاتانگ کارنگا، یا مامالاما کارنگا 

ها نگاه کنین بینین؟ به یکی از این تظاهرکنندههای کالیفرنیا بپرسین. بپرسین! میبینین، از خوکزنن. مینمی

گم به این نگاه کنین. یه نگاه بندازین. حالا، خواهرای من، بهم بگید کنین دروغ میبرادرا. اون یکی. اگه فکر می

ه ... شاید شقترقیافه اینا کله –ره، یا اینا کاسیاهی که با عبا و عصا، عینهو موسی راه میکا –ی کدوم بهتره قیافه

ب خودم رو غرق در ایگوی حز نفکر کنین من شوونیستم، شاید بهش بگید شوونیسم سازمانی. شاید بهم بگی

های تارهظر میان. لعنتی، اینا سشقتر به نکنن که اینا کلهکردم. ولی من غرق در حقیقتم. فکر کنم خواهرا تایید می

 ای.کون لق جان وین و هر کسشر دیگهسینمای بابیلونن، نه؟ 

شین که این لباسا بیشتر به ما میاد. به من بینین، اگه اینطوری بهش نگاه کنین متوجه میخیلی خب. ولی می

ن م اهمیتی نداره. ولی حرف خواد داشیکی بپوشه. متوجهین؟ تو تحلیل نهایی این هیچچه که یه کاکاسیاه می

 اینه که آدم نیاز به ابزار داره.

-- 

یف تون، کیفش رو باز کنه و تو ککش بیاد خونهتون؟ فکر کنین یه لولهکش بیاد خونهتا حالا شده دکتر یا لوله

ها رو لهلوبرادر من، اومدی »گین سنج و سوزن زیرپوستی و سرنگ داشته باشه. بهش میسنج و دماگوشی ضربان

اینطور « . یه چیزی ایراد داره، چون حتی ابزار مناسب رو هم همراهت نداری.ها درست کنی؟ وسایلت اشتباهیه

 نیست؟

ر دونم که خواهرا دادشون دکشی همراهش بیاره. میتون رو به دنیا بیاره و ابزار لولهفکر کنین یکی بیاد که بچه

فهمی، باید یکم باهام راه شه. باید، میاین درست نیست. اینطوری که نمیبرادر من، »گید میاد. مسلماً، ولی می
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فهمی، چون تر باشه، میبیای، باید یه چیز بهتر نشونم بدی. باید ابزاری داشته باشی که برای این موقعیت مناسب

 «ی ترکیده ندارم.من که لوله

ی ا وارسا، یا هر جایی میان، مثل اونطوری که وارد محلهمون، وقتی به بابیلون یپس وقتی یارو با تانک میاد تو محله

و گذره. وقتی این کاری همون چیزی که داره تو بابیلون میاین یه نشونه است، دقیقاً نشونه – هنری هورنر شدن

تو،  کنن. اگهها ابزار جنگه، دارن به محله اعلام جنگ می، تانکهاین تاکابزارشون کنن، وقتی با تانک میان و می

ات، داشیکی تنت باشه و چیزی جز داشیکی نداشته باشی، بوبو تنت باشه و وقتی با تانک دارن میان تو محله

ای تو زمان نادرست تو ج اون وقتچیزی جز بوبو نداشته باشی، سندل پات باشه و چیزی جز سندل نداشته باشی، 

یرون بشی، اگه سوراخ کونت رو ابهم هستی. بهتره برگردی تو خونه. اگه کون لخت  نادرست و با آدمای نادرستی

با اون کون لخت، متوجهی، اصلاً فکرش رو هم  ،و فقط یه غلاف و تپانچه و یه سری گوله برداریهم انداخته باشی 

ظه ی. چون تو اون لحیا چیزی، متوجه هرسه که برات سوت بزناش هم نمیکنن لختی یا نه. هیشکی به مخیلهنمی

 41ره. نگاه اونا روی آقا و خانم کلتی جنسی که داشتی از بین میره ... هر نوع جاذبهی اینا از ذهن میهمه

دستشونه،  511. هیکل اونا هم بهترین هیکل تو بابیلونه. برادرایی که مگنوم511میلیمتریه، آقا و خانم مگنوم

رو  511هایی از همین خواهرای سیاه خوشگلمون. ولی ما این مگنومرو نداره، جز یک 511هیچی حس یه مگنوم

 هم لازم داریم.

تونیم از خودمون محافظت کنیم. هیویی پی نیوتون خیلی وقت پیش یه فرمانی ریم بیرون میاینطوری وقتی می

پاشون رو تو  هاگفت باید مرزمون رو مشخص کنیم. وقتی خوک. این فرمان می5ی داد. فرمانی اجرایی شماره

 هاپلنگهای ها پاشون رو تو آشیونهخوکمون محافظت کنیم. ذارن باید با زور تفنگ از آشیونهی ما میآشیونه

و نیستن. یه بار پاشون ر پلنگها ن کهشدذارن، قبلش مطمئن می پلنگهای پاشون رو تو آشیونهاگه ذارن. نمی

جدی  گم،کرد. جدی میهلیکوپتر بالای آشیونه پرواز می و همزمان سه تا پلنگهای یکی از گذاشتن تو آشیونه

زنیم، میان، با این که ما خیلی حرف می پلنگی یه دونن وقتی به آشیونهبینید، آماده میان. چون میمی !گممی

 . به محضی کهمادربگاولی همون اصطلاحاتی رو داریم که مردم بابیلون هم دارن. برای رقص تانگو دو نفر لازمه، 

بندیم. واسه خودمون تفنگ هامون رو نمی. ما در خونهخورد کنمشم در رو تو سرت در رو بشکونی، منم مجبور می

دیم دستش که خودش بره مغازه، باز باشه و وقتی کسی بیاد تو چیزی میمادربگا ذاریم در کنیم و میپیدا می

 یاد تو.قفل بخره، برگرده، در رو ببنده، قفل کنه و دیگه تخم نکنه ب

ریم سراغ کسایی که سوال و جواب دارن و کسایی که سندروم گناه دارن و کسایی که شرمنده و ما سریع می

یکه یکم حرف زدیم، مردت روی جونز و مامالاما کارانگاتانگ کارنگابرو شدن. درباره رهبراشون، مثلاً لیآشرمسار و بی

همینطور بخواد داشیکی بپوشه باید دست از شلوار پوشیدن  همینه، مرتیکه کچل خپل. به نظر ما اگهکچل خپل. 
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تو بابیلون بدون تفنگ به یه چیز نیاز داره، دامن کوتاه. مادربگا ورداره. چون دامن کوتاه بیشتر بهش میاد. یه مرد 

جور ن ای. با کنهکه شلیک نمی. چون گوله قسر در برهشاید بتونه با دوز و کلک ای بشه، اگه مخمصهاینطوری 

ی سیاه کسی رو نکشته. یکی بگه، یکی بگه تا حال پلنگهاجز یکی اعضای هم شه، تا حال ها درگیر نمیوسوسه

شنیدید به دفتر کارانگاتانگ حمله شده باشه؟ تنها باری که مجبور شد از تفنگ استفاده کنه به آلپرنتیس بانچی 

فرهنگ  ای شعر انقلابی داره.بیشتر از هر کسی دیگهمادربگا کارتر شلیک کرد، یه انقلابی. این برادر به عنوان یه 

 انقلابی. جان هیگینز. تنها باری که تفنگ کشیدن جلوی این آدما بوده.

 هیویی تو زندان گفت وقتی اینا به سمت بانچی تفنگ کشیدن، وقتی دست روی جان بلند کردن، دست رو بهترین

ه میره باید همین حس رو داشترو بگین. شما هم وقتی یه انقلابی می بابیلون بلند کردن. شما هم باید همین آدم

. گم؟ بهش فکر کنینچی دارم می نشیشنوین حزب راه بیافته مردم رو بکشه. متوجه میباشین. هیچ وقت نمی

 گم. خودتون بهش فکر کنین.اصلاً من چیزی نمی

گم. سر و کارمون با یگه کل داستان رو براتون مییه دقیقه دراه انداختیم.  1611ی سیاه رو تو پلنگهاما حزب 

شون ترسیم؟ اونا به زناها بود. فکر کردین از چند تا کارانگاناتگ، چند تا میمون، چند تا شوونیست مذکر میخوک

تنها دلیلی که یه زن باید پشت یه کونی مثل اینا راه بره اینه که بخواد پاش رو تا « پشت سر من راه بیا.»گن می

 انو بکنه تو کونش.ز

رو  ستوانحرفای ما احتیاج به هیچ فرهنگی نداریم، جز فرهنگ انقلابی. منظورمون فرهنگیه که آدم رو آزاد کنه. 

زد، نه؟ وقتی تو این اتاق آتیش هست نگرانیتون ی اتاق حرف میی آتیش تو گوشهدربارهن، که داشت شنیدی

وقع فرهنگ تو م»افتین. اگر بگین ای نمیبه فکر هیچ چیز دیگهچیه؟ یا به فکر آب میافتین یا فرار کردن. 

چون فرهنگ چیزیه که آدم رو نگه « آب، فرهنگ من آبه برادر من، فرهنگ من اینه.»گم می« سوزی چیه؟آتیش

پرسه فرهنگ ما چیه، ما فرار و آب. وقتی کسی از ما می« آموزشت چیه؟»فرار و آب. « سیاستت چیه؟»داره. می

 هاشون روگیم تفنگ، جیگر. فرهنگ ما هنر انقلابیه، همین. وقتی اون دو تا برادرامون رو دیدیم که تفنگمی

دیم شرفتیم تو کمد قایم میرفتن بابیلون، اون زمان که خیلی از ماها ترسیده بودیم و می 11ورداشتن و تو سال 

شم ما ؟ این کارشون چمادربگادنگی در کون یه این بس نیست واسه اینکه بشه یه ار –دادیم و کولترین گوش می

رو بدیم  هاییشق بشیم. انقدر سیاهمون کرد که بیایم و جواب باقی سیاهرو باز کرد، ما رو اونقدر سیاه کرد که کله

گفتن. کاکاسیاه، تو که چیز طبیعی نداری؟ کاکاسیاه، تو که هنوز اسمت رو عوض نکردی؟ از که مزخرف می

مش ترسین؟ ران مامالاما کارنگا، یا هیویی پی نیوتن، که اساز کی بیشتر می»رنیا بپرسین. بپرسین های کالیفخوک

ها به این چیزها کاری ندارن. خوک« فریب گذاشتن، هیویی پی لانگ؟مدار دروغگو و عوامرو از روی یه سیاست
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ی، چون یست براش اسم آفریقایی بذارچون اگه شاتگانت براونینگ باشه، نیازی نیست کسی رو صدا بزنی. نیازی ن

 کنه ...فرقی نداره، شلیک می شکنه. متوجهین؟ براباور کنین، همونطوری هم شلیک می

که ما رو به  هکنه چیزیکنه. تنها چیزی که وضعمون رو عوض میکردن اسممون وضعیتمون رو عوض نمیعوض

؛ تاجرای حریص و طماعیک: -در-گیم سهبهش می . این سه مرحله داره و ماظالمهاین وضع انداخته. و اون 

. تا وقتی حساب این فاشیست ی نژادپرست وهاخوکمرتجع، های فریب؛ و پلیسگو و مردممدارای دروغسیاست

هنوز فاشیزم حاکمه، ولی به که شه تنها فرقش این میمونه. سه دسته رو نرسی، وضعمون همینی که هست می

تاق مونه. به جای اینکه برم افاشیزم باشه، اوگابوگا تحت فاشیزمه. ولی احساس آدم یکی میجای اینکه فرد تحت 

ان اینجا ها بیسازی کردیم که اگه آفریقایی. ما انقدر اینجا رو آفریقاییهایقاییررم به اتاق گاز مخصوص آفگاز، می

ن. آره، باید بهشون یه کتابچه راهنما بدیم خرباید بهشون یه کتابچه راهنما بدیم که بدونن دارن چه گهی رو می

خودمون و خرن. ما پوستر داریم، عکس داریم، اسم داریم. ما داریم رو وسایل که بدونن دارن چه گهی رو می

 گیم آفریقایی شدیم. عجیب نیست؟ متوجهین؟نشنیدن. بعد میهم عمرشون  وذاریم که اونا تهایی میاسم

ن. شما تونن امتحان کنمیراحت یه چیزی بهتون بگم. سفیدا  ن، بذارینارتجاعی هستیگرای اگه نژادپرست یا ملی

ی نیست جز کس، بهترین نمونه نخوایگرایی فرهنگی میاگر یه نمونه از ملی ن!. برینآفریقا و ازشون بپرسی نبری

 آهان، ما سیاهی»دوالیه گفت  پاپادوک«. خوایمما سیاهی می»گفتن ها میی سیاه، دوالیه. تو هایتی، همهپاپادوک

ظلم ی سیاها همهبه ی سفیدا رو بیرون کردن و حالا اونم داره همه« ی سفیدا رو بندازین بیرون.خوایم. همهمی

خب، لعنتیا؛ الان دیگه به چی اعتراض دارین؟ من سیاهم. برادر من، »گه کنن، میکنه. وقتی سیاها اعتراض میمی

ها، مثلاً واسه همینه که این آپولوژیست« به این نتیجه نرسیدیم؟قبلاً اهی انجام بدم. مگه تونم کار اشتبمن که نمی

ص ی رقکرد. دربارهگن که خواهرمون داشت تعریف میهایی میاز اون قصههمین وزلی ساوث، میان تو تلویزیون و 

رنگ پوستشون خاطر به ان که یهایگن چون همشون بوزینهمعنی میمزخرفای بی !زنن، واقعاًبالیهو حرف می

 های ما بمونن. ما باید اینا رو بیرون کنیم. به این فکر کنین.اجازه دارن تو محله

بند زدن. ما جیمز و مایکل سوتو ما بابی سیل رو داریم که تو ساختمون فدرال به زنجیر کشیده شده و بهش دهن

کنین رادیکال هستین، ادعا سفیدپوستایی که ادعا میدو روز کشته شدن. راستی، شما به فاصله رو داریم که 

بهتر و ارزشمندتر از هیویی پی نیوتن وجود  یگیم که هیچ مارکسیستکنین. ما میکنین از حزب حمایت میمی

ای هگیم اگه کسی در عمل نشون نده که با مبارزهای. ما میتونگ یا هیچ کس دیگهنداره. نه رئیس مائو تسه

یست انقلابی نیست. لنین-اط داره، یعنی انترناسیونالیست نیست، یعنی انقلابی نیست، واقعاً مارکسیستبابیلون ارتب

 تونگ راستما نگاهمون به کیم ایل سونه. رفیق مارشال، مارشال کیم ایل سون کره که در عمل مثل مائو تسه
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و بذارین رو کولتون رو بزنین به چاک، شین، دمتون رشین، عالی. اگه متوجه نمیوایساده. اگه این رو متوجه می

 شین. حرف ما اینه.ملتفت شدین؟ اگه متوجه می

کنن همه چیز رو تو واشنگتن رادیکال کنن. کنن انقدر رادیکالن که دارن سعی میهایی هم که فکر میمادربگااون 

ی دو تا مرد مرده سط جنازهجز راه رفتن از وتونین رادیکال کنین، چون هیچ غلطی دونم شما چی رو میمن نمی

هتون گیرین. شانس اینکه نیکسون بخواد بایستین و غرامت نمیدونم که وانمی، لینکلن و واشنگتن. میکنیننمی

نفر جمع کنین تو واشنگتن برای چیزی که تو ویتنامه  199،999تونین غرامت بده هم همین قدره. اگه می

نفر جمع کنین که بیان جکسون و دیربورن، ساختمون فدرال، برای  199،999تونین پیمایی کنن، چرا نمیراه

ون چها برای بابیلون و ویتنام کار انجام داده، راه پیمایی کنن. ی شما ابلهرئیس بابیلون، کسی که بیشتر از همه

ا، هر آدمها و اینجوها و استیسی آدامها و استتسونن جز برای فلورشایمیکنشما واسه هیشکی هیچ کاری نمی

گیم اگه این چیزا رو تون و هم کف پاهاتون تو کفش. ما میهای متافیزیکیهم پایه –گیره چون پاهاتون درد می

 شین، پس گه به هیکلتون.متوجه نمی

-تگن مارکسیسشه میلنینیست هستیم. اونایی که حالیشون نمی-دونیم مارکسیسته. ما میرخط ما ثبات دا

رو ا مادربگی دار یاد گرفتیم. کاکاسیاها کلمههای بردهدن. این چیزیه که ما از اربابنمیها که فحش لنینیست

، اش رو ساختیمگایید. ما هم کلمهگاییدیم. ارباب بود که مادر ملت رو میدرست کردن. ولی ما مادر کسی رو نمی

لنینیست، و ما کاکاسیاهای -کنیم. ما کاکاسیاهای مارکسیستملتفت شدین؟ ما با این ارتباط برقرار می

گیریم، چون این همون ها. چون باهاش ارتباط میدیم، مسخرهلنینیست فحاش، به فحاشی ادامه می-مارکسیست

سشر ره از دهنش یه سری کاتفاقیه که داره تو بابیلون میافته. واقعیت عینی اینه. هیشکی تو بابیلون راه نمی

خواین مرض گیم، اگه میها میمادربگااسهال دهنی. ما به این نفکری، آکادمیک قلیان کنه، یه سری جلق روش

تون؛ کنن تو دهنگیرین. شاخ میهستن، بعدش مرض دهنی هم می پلنگهادهنی بگیرین، بیاین تو یه جایی که 

یم ندوشه، برید به جهنم، چون ماها میها این چیزا رو حالیتون نمیتو دهنتون. پس اگه شما رادیکال پلنگشاخ 

 که رئیس بابی برای مبارزه چی کار کرده.

همونطور که هیویی پی نیوتن تو  .شناسنشناسیم، اونا هم صلح رو میما کسایی که تو ویتنام هستن رو می

شه با فهمیم که جنگ رو فقط میخوایم، ولی می. ما جنگ نمیایمگه، ما مدافع براندازی جنگشعارهای ما می

فهمیم که اگه بخوایم تفنگمون رو زمین بذاریم، اگه بخوایم کسی رو مجبور کنیم که از جنگ از بین برد. ما می

ی لنگهاپی اینا واسه صلح تو ویتنامه، حزب ها، همهمادربگاشر تفنگش خلاص بشه، لازمه که تفنگ دست بگیریم. 

گیم که اینا مهاجمن، اینا یه سری سگ هارن، اینا امپریالیستن. اینا یه سری سیاه مدافع پیروزی تو ویتنامه. ما می

 ن. باید از ویتنام بیرونشون کرد.اافروز اهل وال استریتجنگ
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آزادی باید روی سرزمینی بنا بشه که خاکش  اینه. بابیلون مظلوممردم آزادی ویتنام یا مظلوم تنها راه رهایی مردم 

امون و مثل ارتشی که یه سرزمین های مهاجم تغذیه شده که اومدن تو محلهها و خوکاز خون و استخون سگ

که تو هستن امون علیه اونایی رن ویتنام و بیی ما رو اشغال کردن، میکنه، اومدن و محلهخارجی رو اشغال می

کنن. برای ما مهم نیست که کسی خوشش میاد یا نه. خط جنگن و مبارزه مین سرنوشت میویتنام برای حق تعیی

 مونه و تا حالا هم همینطور بوده.لنینیستیه. خط ما ثابته. همینطور هم می-ما اینه. خط ما مارکسیست

که  تین. کاریگیم که ضدانقلابی هسنفر جمع کنین و بیاین بابی رو ببینین، ما می 199،999تونین اگه نمی

و ی هنری هورنر تو وست ساید شیکاگرین که برسین به ویتنام ولی از محلهکنین اینه که از مسیر دکالب میمی

بمیرن، بهشون  اهرد نشین. غیرممکنه. فکر کردین وضع ویتنام بده؟ قوانین رو نگاه کنین. اگه تو ویتنام یکی از بچه

«. محکم نگهش دار –بیا، مادر بیچاره، این یکی رو نگاه دار »گن، می دن که یکی دیگه رو نگه دارن.اجازه می

ن. برش گردونتونه بمونه خونه، ملتفتین. اگه دو تا ]تو جبهه[ داشته باشین و یکی بمیره، اون یکی رو برمیمی

رو ازتون خانم، این جنگ هر دو پسر شما »گردونن و از میدون جنگ میارنش بیرون که یه موقع نمیره، چون می

 کنین، شما رادیکالا، بعد خانم سوتو چیپیمایی میبعد شماها علیه این جنگ ظالمانه تو واشنگتن راه« گیره.نمی

دتر از کنه که بابیلون بشه که دو تا پسرش رو تو یه هفته از دست داد؟ این به کمک واقعیت تاریخی ثابت میمی

 ابیلون.بمظلوم ی ی محلهنشین بابیلون اعلام کنیم، برای همهی سیاههای تنفس برای محلهویتنامه؛ باید یه دوره

ها بهش گفتن کرد. خوکساله داشت سنگ پرت می 14چارلز جکسون، از آلتگلد گاردنز. هفته پیش یه پسر بچه 

ژه رها جرات کردید تا واشینگتن مادربگاش. بعد شما نخودنسردی کشت اش. بنو کشت نتیر زد هامادربگاایست و 

لوی کنه. ما شماها رو جرو نقد میمادربگاها ی سیاه شما پلنگهاپیمایی کنین؟ حزب راهمادربگا برید که بین دو تا 

ون دیگه کنید، چگیم که دارید اشتباه میکنیم چون به نقد انقلابی همگانی اعتقاد داریم. ما بهتون میهمه نقد می

از  از این به بعد یا بخشی از مشکلید یا بخشیداشتیم نقد شنیدیم.  بسمونه انقدر به خاطر اینکه باهاتون سروکار

 ها.مادربگاچرخونیم سمت شما ها بخشی از مشکلید، لوله تفنگمون رو میمادربگاحل. اگه بفهمیم شما راه

ما از  نه.بیکنیم ولی کسی نمیکنیم. این یکی از اون کارهاییه که میکنیم. یه کار دیگه هم میسوال و جواب می

ه باشه، فکر نکنم این یکشنب –گردونن. اگر فرصت کردین ها میی سیاه رو فقط سیاهپلنگهابابیلون میایم. حزب 

شه و شه، تقریباً مطمئنم. این یکشنبه ضبط میی بعد پخش میکنیم و یکشنبهولی ما این یکشنبه ضبط می

ین تماشا تونتون میشه، همهپخش می« فقط برای سیاهان»شه. یه میز گرد خیلی بزرگ تو یکشنبه بعد پخش می

رصت ی سیاهیم. اگر فپلنگهای حزب تو این میز گرد هستیم. ما نماینده کنین و ببینین چه خبره. یا من یا چاکا

 کردین، تماشا کردنش ضرر نداره.
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خواین لطفی در حقم بکنین، ما بدمون نمیاد یه کاری برای رئیس بابی بکنیم، اگه بشه برام دست بزنید. اگه می

ضرب مردم. ضربیه که هیویی نیوتن و  گیمما بهش می –لازم نیست زیاد محکم دست بزنید  –گیم ما بهش می

ن دونستایسته چون ضربیه که اونا گرفتن و میشروع کردن. ضربیه که هیچ وقت نمی 1611بابی سیل تو سال 

 کنه، توی مردم.امکان نداره وایسه. ضربیه که توی شما ظهور پیدا می

ونن حزب تم هست. ولی هیچ وقت نمیی سیاه هپلنگهاگه تا وقتی سیاها باشن، همیشه حزب رئیس بابی سیل می

ر تونن ما رو وایسونن. فکرو وایسونن، مگه اینکه ضرب رو وایسونن. تا وقتی شماها ضرب رو بگیرین، هرگز نمی

ا، های اونجخطرناکه. چون وقتی تو وست کوست شروع شد، رئیس خوکدونیم این ضرب خطرناکه؟ می کنینمی

ردم گوش به ضرب این م»ان کارای فاشیستی بکنه گفت بوده ه بهش کمک کردهمافیوسو آلیوتو، به باقی مردمی ک

 «گردن به همونجایی که ازش اومدن.زنن. چرا برنمیکنین. هی، دارن خیلی تند می

من  . اون موقعاین ضرب شروع شد وست مدیسون، 1519ی ، تو شمارهتو نوامبر سال پیش تو شیکاگوی ایلینویز

خوایم همینجا حزب ه و چند تا دیگه از برادرا و جوئل دور هم جمع شدیم و گفتیم که میو چِو چاکا و بابی راش 

ی سیاه رو راه بندازیم. چون این بخشی از بابیلونه؛ حزب دقیقاً همینجا هم وجود داره. شاید الان بچه پلنگها

ت، تو دره مردم هستن، تو دره تعهد هسایم، ولی میایم پایین تو دره، چون ای باشیم، شاید فکر کنیم بالا تپهمدرسه

تپه هر چقدر  یی اینا هست. حالا بالاتو دره ظلم هست، خشونت هست، سرکوب هست، فاشیزم هست، تو دره همه

 گشتیم به دره.هم که خوب و خوش باشه، چون ما تعهد داشتیم، خواستیم که برگردیم. باید برمی

که  رئیس فاشیستی –کنیم آدولف هیتلر هافمن ما صداش می –ی وقتی برگشتیم، حتی دیلی و هانراهان و قاض

گیم هافمن خیلی از موسولینی تو با هنر تاپیستا آشناست، هنری که موسولینی قرار بود استادش باشه. ما می

بندی کردنه. وقتی ما اون ضرب رو دونه هنر تاپیستا چیه: تاپیستا هنر خوب زمان، چون میتاپیستا استادتره

اه، به مردم گوش بده. ضرب شیکاگوئه. از نظر »تیم، قاضی هافمن و شهردار دیلی و هانراهان کودن گفتن: گرف

رن همونجایی که ازش اومدن چرا نمی« اشون؟گردن خونهگیرن. چرا برنمیسیاسی که دارن خیلی تند ضرب می

گرا ای ملیهو فرهنگی اگرملی وسفندایگرن داشیکی و بوبو بپوشن و کنن، چرا نمیو با بقیه سیاها زندگی نمی

قدرت »گردن به این که ده؟ چرا برنمیافتن که چیزی که تنشونه تغییرشون میبشن؟ چرا دوباره به این فکر نمی

ما هم گفتیم، نه! تا وقتی این ضرب ادامه داشته باشه، ما هم ادامه «. کنهسیاسی از آستین داشیکی جریان پیدا می

شه بفهمیم ... ما پرولتریاهای انقلابی مستی هستیم ده، باعث میجور مستی میدیم، چون تو حزب بهمون یه می

 تونید ما رو بترسونید.که آسمون رو هم به زمین بیارید نمی

ی دیم. اگه فکر کردین چون بابی سیاه نباشید. تا وقتی این ضرب رو نگه دارید، ما هم ادامه میپلنگهانگران حزب 

تونن ما رو از ریشه بکنن، کور خوندین. اگه فکر کردین تر و جان هاگینز رو کشتن میهاتن و آلپرنتیس بانچی کار



Tajrishcircle.org 
1جنبشهای رهایی بخش   

 
بینین که کور خوندین. اگه فکر کردین چون رئیس بابی شه، میچون هیویی رو زندانی کردن حزب هم متوقف می

نن من رو زندانی ک توننبینین که کور خوندین. اگه فکر کردین چون میشه، میرو زندانی کردن حزب متوقف می

اه اشتب« ... بخروشونن»ن الدریج کلیور رو از کشور تونشه، فکرت اشتباه بوده. چون میپس حزب متوقف می

دانی شه انقلاب رو زنگیم. میشه یه انقلابی رو زندانی کرد، ولی نمیکنین. چون قبلاً هم گفتیم و الان هم میمی

پی نیوتن رو حبس کرد، ولی نمیشه رزم برای آزادی رو حبس کرد.  ی آزادی مثل هیوییرزمنده یه کرد. میشه

و، ولی بخش ر، یه آزادینمثل مامالاما استخدام کرد که آلپرنتیس بانچی کارتر رو بکش گوسفندمیشه یه سری 

ده، توضیحی داریم بخشی کشته بشه، جوابی داریم که جواب نمیکشت، چون اگه آزادیبخشی رو آزادی شهنمی

 ده.ای داریم که نتیجه نمیده، نتیجهوضیح نمیکه ت

نکردن داره، لیاقت گیم اگه آدم جرات مبارزه داره، باید جرات پیروزی هم داشته باشه. اگه جرات مبارزهما می

کنه؟ ره تو رینگ که مبارزه نکنه و بعدش تعجب کنه که چرا باخته، میپیروزی رو هم نداره. آدم با محمدعلی نمی

و  گیم مسئله خشونتها حمله نکنی، احمقی. ما مینگی، لیاقت پیروزی رو هم نداری. اگه به این فاشیستاگه نج

نام باید گیم جنگ تو ویتگیم مسئله مقاومت علیه فاشیزم یا نیستی تو فاشیزمه. ما میغیرخشونت نیست. ما می

ون گیم جنگ تو بابیلنگ تموم شه. ما میمتوقف بشه. ولی بذارید با پیروز شدن و برای روح هو چی مینس این ج

 باید متوقف بشه. ولی بذارید با تمرکززدایی از پلیس این کار رو شروع کنیم ... .

گیرن و باید زد تو گوششون. همونطور ده گاز میها دستی رو که بهشون غذا میان، چون خوکتنها چیز واقعی مردم

ن، با هر چی دارین بزنین تو سرشون. نباید بحث کنین که با صندلی بینیدشوتون میکه چاکا گفت، وقتی تو خونه

 –مرو گاییددهن قاضی تینی  –گیم که ظالم ریزن. ما میبزنم یا با میز، چون اونا از همون اولش نظم رو به هم می

 ها مجبور به رعایتش باشیم.ظالم هیچ حقی نداره که ما مظلوم

داشت.  ، چون بابی هوای شما رونهوای بابی رو داشته باشی ن. باید بیاینیبابی رو ببین ناگه فرصت کردین بیای

کردیم که اونقدر مهم باشیم که لازم ، وقتی اصلاً فکرش رو هم نمی1611چون تو  نباید هوای بابی رو داشته باشی

ون. مدن بیرباشه از خودمون محافظت کنیم، بابی و هیویی تفنگ دست گرفتن و رفتن تو محله. از دانشگاه او

گم، هیویی هم دانشجوی حقوق بود. هر چی خونده بودن رو به کار گرفتن. دانشجوی مهندسی بود، بابی رو می

چون بابی اومد هوای شما رو داشته باشه. من هوای بابی رو دارم و اگه شما  نهوای بابی رو داشته باشی نباید بیای

اشته باشین. بیاین جکسون و دیربورن و هوای رئیسمون رو هم حرفی برای گفتن دارین بیاین هوای بابی رو د

 های رایگانه و در مورد اینهای صبحونه و درمونگاهگذار برنامهداشته باشین، چون رئیس بابیلونه. اون پدر و پایه

 شه هیچ ایرادی پیدا کرد.چیزا نمی

 رن.یز شمالی به دانشگاه میقدرت از آن مردم. قدرت در ایلینویز شمالی از آن مردمی که در ایلینو
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های ما تفنگ داشتن هیچ ایرادی نداره، تنها مشکل اینه که تفنگ تو گیم نیاز به تفنگ داریم. تو محلهما می

هاس، واسه همین تنها کاری که باید ها دست خوکی تفنگهای ما درست توزیع نشده. به هر دلیلی، همهمحله

ش کنیم. پس اگه کسی رو دیدین که تفنگ داره و شما ندارین، وقتی دارین بکنیم اینه که به طور برابر توزیع

کنین شما هم باید تفنگ داشته باشین. اینطوری باید با مسائل برخورد کرد، نه؟ یادمه تلویزیون خداحافظی می

ستن کسی خواکردن هیچ، اگه میها مردم رو آزار و اذیت نمیداد که تو دوران وسترن خوکدیدم، نشون میمی

کردن. الان بدون اینکه بخوان کسی رو دستگیر کنن بهش رو دستگیر کنن باید یه سری بانتی هانتر استخدام می

 کنن. نیاز به تفنگ داریم. نیاز به تفنگ داریم. نیاز به نیرو داریم.شلیک می

دارید رو جواب بدن، چون زمان زیاد خوام که دوباره بیان بالا تا هر سوالی از چاکا و خواهر جوآن میازتون ممنونم. 

 «زمان کوتاهه، باید دو دستی چسبیدش.»داریم؛ ولی زمان برای تلف کردن نداریم. همونطور که خواهرمون گفت 

 ممنونم.

 

 


