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   جوکاريپ

 ٢٠١۵ مارچ ١٩

  به مناسبت کمون پاريس
  

  ! وارجمند درود بر شمازي عزیدوستان ورفقا

 عدالت و یروزي حق بر باطل ، پیروزي پسي پاری کمونار ھایروزي مارچ است، روز پدفرداھجدھميدانی  مکه چنان

 که با ی وجاودانی فراموش ناشدنیادگارھاي بس سترگ وسرشار از خاطرات و ی ، روزی بر ظلم ونابرابریبرابر

 بوده وتا جھان است و ی زنده و گرامی انسانساس از احو با وجدان و مملیگذشت ده ھا سال ھنوز ھمراه با تپش قلبھا

  . خواھد ماندندهي زنده و پازيخاطرات ن نيِانسان باوجدان ، ا

  !یآر

 ني نخستلي و تشکسي کمون پاريی ، روز برپاسي پارامي قیروزي سالروزپني وچھل و چھارمکصدي  ھجدھم مارچ ، فردا

 ختني که با رشي صاعقه آسا و شکست زودرس والمناک خویروزي که با پیامي در جھان است ، قیحکومت کارگر

 آموخت که ی کارگرسمي جنبش کموننعاال به رھبران و فی بزرگیگر رقم زده شد ، درسھاخون پاک ھزاران کار

  . در سراسر جھان استی کارگریستھاي وکمونستھاياليامروزه چراغ راه سوس

 ی گرامدادی  ملي را تشکسيرا که عمرکوتاه وزود فرجام کمون پار  پس از آنۀ ھفتاد گانی روزرا وروزھاني ادئيايب

را ھمانند ھشتم مارچ روز   وآنميندازي را به راه بای و روشنگرانه یقاتي ، تحقیغاتي تبلی ھاني آن کمپایداشته وط

 را در شي خوی وجدانتي و مسؤولنيَ کارخود  دني  وبا اميز مبدل سایستي پر إفتخار کمونۀ عنعنکي زن ، به یجھان

  ی دارهي سرمانيشر از چنگال خونچکان نظام وحشت آفر بۀندي آی نجات نسلھاۀبرابر جانباختگان قھرمان کمون و پروس

  .مئيدا نماا

 قھرمانانه جان تي ھزاران تن از کمونارھا که در سنگر دفاع از انسان و انسانۀرحماني کشتار بی تجسم صحنه ھابا

 تقاضا ءورفقا شما دوستان ۀ ، لذا ازھمگرددی  دار محهيحساس  ملول و جراسپردند ؛  قلب ھر انسان با وجدان و با 

  .دئيحترام نماا یداا سکوت نموده و قهي دقکيقل ا حد ًلطفا  آنان،ی ھای ھا و قھرمانیدارم تا به پاس فدا کار

  ! قھرمان ی کمونارھاۀ باد خاطریگرام

  ! باد کمون زنده

   !سمي باد کمونزنده
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