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 َپيکارجو .ر
 ٢٠١٥ می ٣٠

  

 ٢٠١٥ می ھشتم و بيست
  

 !شما بر درود وارجمند عزيز ورفقای دوستان

 چکان خون تيغ با کموناردھا يرحمانۀب کشتار و پاريس کمون خونين روزشکست آخرين است، می ھشتم و امروزبيست

 با که وماندگاری ناشدنی فراموش يادگارھای و خاطرات از مملوء المناک بس روزی فرانسه، وحشی بورژواھای

 و است جھان وتا بوده گرامی و زنده انسانی احساس از مملوء و وجدان با قلبھای تپش با ھمراه ھنوز سال ھا ده گذشت

 .ماند خواھد جا به نيز بلخ خاطرات اين ، باوجدان ِانسان

 !آری

 رفتنگ دست به و خويش سکونت شھرومحل از دفاع خاطر به پاريس کارگران امروز از پيش سال چھار و چھل صدو

 پيروزی با که قيامی است، يافته شھرت پاريس کمون نام به تاريخ در که زدند قيامی به دست خويش زندگی امور ادارۀ

 شد، زده رقم کارگر ھزاران خون ريختن و بيرحمانه باکشتار که خويش والمناک زودرس شکست و آسا صاعقه

 وکمونيستھای سوسياليستھا راه چراغ امروزه که آموخت کارگری کمونيسم جنبش نفعاال و رھبران به بزرگی درسھای

 .است جھان سراسر در کارگری

 به دھد می راتشکيل جھان کارگری حکومت نخستين گانۀ ھفتاد روزھای از روز آخرين که را روز اين يدئبيا

 و َدين کارخود اين وبا بيندازيم راه به را یا روشنگرانه و تحقيقاتی تبليغاتی، ھای کمپاين آن برای و خاطرسپرده

 خونچکان چنگال از بشر آيندۀ نسلھای نجات پروسۀ و کمون قھرمان گانتجانباخ برابر در را خويش وجدانی مسؤوليت

 .يمئنما أداء داری سرمايه آفرين وحشت نظام

 جان قھرمانانه انسانيت و انسان از دفاع سنگر در که کموناردھا از تن ھزاران بيرحمانۀ کشتار ھای صحنه تجسم با

 دارم تقاضاء رفقا و دوستان شما ازھمۀ لذا گردد، می دار جريحه و ملول إحساس با و وجدان با انسان ھر قلب ؛ سپردند

 .نماييد حتراما أدای و نموده سکوت دقيقه يک أقل حدً لطفا آنان، ھای قھرمانی و ھا کاری فدا سپا به تا

 ! قھرمان کمونارھای خاطرۀ باد گرامی

 ! کمون باد زنده

 ! کمونيسم باد زنده
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