
  ايالت سينشھرارومچی سرکوب خونين مردم ايغور                
  !سط دولت مرکزی چين محکوم می کنيمتو را کيانگ                

  
 5درروزيکشنبه " ھان"وچينی ھای درگيری ميان مسلمانان اويغور"در طبق خبررسانی بی بی سی

نفررادرارتباط باخشونت  1400د ونيروھای دولت چين حد. نفرکشته شدند 150مي9دی  2009جو4ی 
دولت چين به منظورتغييردرترکيب قومی " 4کن مردم اويغورمدعی اند که ." ھا بازداشت کرده است

 ".ه مھاجرت به اين بخش درچين تشويق کرده استبھارا " ھان"اين و4يت ومحو فرھنگ بومی آن،
سالھای اخيربا اسکان چينی ھای ن درودولت چي. مليون اويغورزندگی می کنند 8اکنون دراين ايالت 

درحاليکه تلويزيون ھای غربی  .استه تغييرداد" ھان"ت تناسب نفوس اين ايالت رابنفع مل "ھان"تمل
چينی ھای گروه انبوھی از ارومچی بنمايش گذاشتند کهدوشنبه صحنه ھای راازجريانات شھردرروز

به جان مردم   ای خودساختۀ شانوکارد وس9ح ھ دراين ايالت باچوب" ھانملت "ط به مربو
برخ9ف ادعای دولت چين درھمان روزيکشنبه وروزھای بعد صحنه ھای نشان . ايغوربرآمده بودند

 وکشته رابه گلوله بستهايغورمردم  قوم ايغورمدعی بودند که نيروھای دولت چين افرادی از داده شد که
 در"ھان"ت حاکم ملحاکميت شوئونيسم البته نظربه ماھيت ارتجاعی وضدمردمی دولت چين و. است

شکی  ھيچ آنھاوکشتار وسرکوب اعتراضاتتی برمليتھا واقوام اقليت درچين اعمال ستم ملی شئونيس
  .وجودندارد

ی خونين قدرت دولتی وحزبی راتصرف طی يک کودتا 1976اززمانيکه رھبران کنونی چين درسال 
راه سرمايه داری سوق دادند؛ ديگرحزب آنھا اه شوباويران کردن نظام سوسياليستی چين رادر کردند

يک دولت  دولت چين درشرايط فعلی يک دولت ارتجاعی بوده يک حزب رويزيونيستی ودولت آنھا
صد مليونی اين دولت ارتجاعی وضدمردمی باتشديد استثمارتوده ھای چند . سوسيال امپرياليستی است

. بيک قدرت بزرگ اقتصادی ونظامی تبديل کندت9ش دارد تا چين را  چين وبکارگيری منابع چين
ازغارت اما دست وپا می زنند، وبيچارگی درحاليکه صدھا مليون ازخلق چين درمنج9ب فقروتنگدستی

 ازرھبرانمليونران ھزاراخير سه دھهرزش اضافی زحمتکشان چين درطی دارائی ھای عامه وغصب ا
مايه ھا وام9ک مربوط به نه تنھا سر .دراين کشوربوجودآمده اندچين دولت واعضای حزب کمونيست 

ياليسم جھانی ش بزرگی ارسرمايه ھای امپرچين که بخ مايه داران وزمينداران خصوصیسردولت و
ريکای خلق چين وخلقھای جھان راخاصتاً درقاره ھای آسيا، افريقا وامخاصتاً سرمايه ھای امريکائی 

ست چنين نظامی دربرابرخلق خودش خاصتاً خلقھای ازاينروسيا. کنند می4تين بيرحمانه استثمار
  .استواراست واستثمار بيرحمانه مليتھای اقليت برمبنای ھمين ستمگری

اينھا حدود ده درصد . زندگی می کنند" ھان"گروه مليتی وقومی غيرازملت 55مليون نفراز 104درچين 
تا  50ی مسکونی شان مناطق وسيعی را که تقريباً کل جمعيت چين را تشکيل می دھند، ولی سرزمينھا

ھمچنان بخش بزرگی ازمعادن نفت وگازوساير . است، دربرمی گيردکل چين  درصد مساحت 60
باثرتشديد فشارستم ملی، درطی سالھای اخير .درمناطق اقليتھای ملی چين وجوددارد مھم معادن

عليه ستم چند 4يه دولت چين شکل ين کيانگ ای ملی منجمله درتبت وسجنبشھای ناسيوناليستی اقليتھ
 "ت ھانلم"خلق . يانه سرکوب خونين شده استمبارزات آنھا وحشاعتراضات وکه ھربار است گرفته

. ازستم طبقاتی وخلقھای اقليتھای ملی وقومی درچين ازستم طبقاتی وستم ملی شئونيستی رنج می برند
منافع امپرياليسم بين المللی وطبقات ارتجاعی  حافظدولت سرمايه داری چين وحزب رويزيونيست حاکم 

اين دولت دشمن خونی خلقھای چين وخلقھای  .است درچين وم9ک تازه بدوران رسيدهسرمايه دار
ت ھان اززيرفشاراستثماروستم دولت ملی وخلق زحمتکش مل ھایخلقھای اقليتزمانی . جھان است

اين يگانه راه . که به مبارزه انق9بی متحدی دست بزنندارتجاعی چين وسرمايه بين المللی نجات ميابند 
  .سرمايه استواستثمار نجات خلقھای چين ازستم
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  پيروزباد مبارزات حق طلبانه خلقھای چين



  مرگ بردولت ارتجاعی چين
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