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بنظر مي رسد كه ايـن اواخـر اگـر        
بخواهد سياسـتـي   "  حكمتيست"حزب 

ارتجاعي را به پيش بـبـرد، از كـانـال           
در .  اسد گلچيني آن را اعالم مي كند

آخرين شاهكـارش، در رابـطـه بـا اول             
ماه مه باز هم در ادامه سـيـاسـتـهـاي        
اين حزب، عـلـيـه حـزب كـمـونسـيـت               

كارگري ايران درفشـانـي كـرده كـه در           
ايــنــجــا قصــد دارم بــه وي و حــزب                  

 .مطبوعش جوابي كوتاه  بدهم

يا (چهارشنبه سوري امسال 
از جـهـات   ) در واقع سال گذشته

. مختلفـي حـائـز اهـمـيـت بـود             
" جهات مـخـتـلـف      " يكي از اين 

شركت مـردم در كـردسـتـان در           

امـروزه الـبـتـه       .  اين واقـعـه بـود     
همه، حتي مـخـالـفـتـريـن كـس            
مخالفت با جمهوري اسـالمـي،   
برپائي چـهـارشـنـبـه سـوري در              

جوابی كوتاه به 
اسد گلچينی از 
 !حزب نكنيدھا

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 يدی محمودی 

انتـظـار مـيـرود کـه در صـدر               
دستور اجتماعات و تظاهرات روز   

در سـراسـر جـهـان،         ۲۰۱۰ کارگـر    
همبستگي با کارگران و مردم ايران 

باشد که قهرمانانه عليه جـمـهـوري    
انـقـالب و     .  اسالمي بپاخاسته انـد   

مبارزه شورانگيز مردم ايـران بـراي     
آزادي و عليه تبعيض و نابرابري تا 

همينجا موجي از اميد و حـمـايـت    
اول مـه    .  در جهان برانگيخته اسـت 

کارگران طبعا بايد در صف مـقـدم     

اول ماه مه، : به تشکل ھا و رھبران کارگری ھمه کشورھا
 ھمبستگی جھانی  ٢٠١٠روز جھانی کارگر در سال 

 با انقالب مردم ایران 

  كردستان و انقالب جاری
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ناصر اصغری

 ١٨٩١مقدمه فردريش انگلس برچاپ آلمانی 
 جنگ داخلی در فرانسه   

 در باره کمون پاریس

 در مقابل جنايات رژيم اسالمی بايد ايستاد
 قاتالن بايد معرفی و محاکمه شوند

" مقدمه انگلس بر چاپ   کتاب 
اثر ارزنـده    "    جنگ داخلي در فرانسه

اي است کـه تـوسـط بـاقـر پـرهـام بـه                 
انـگـلـس در      . فارسي ترجمه شده است

اين نوشته  اهميت کمون  پـاريـس را         
در ايـن    . با زباني شيوا  بازگو ميکند

مـقــدمـه کــه در ضـمــن بـمــنـاســبــت                
بيستميـن  سـالـگـرد کـمـون پـاريـس                 

نوشته شده است، ابـتـدا بـه تـوضـيـح           
مـبـارزه   کوتاهي در باره اثر مارکس    

و سپس به پروسه و    داخلي در فرانسه
زمينه هـاي تـاريـخـي شـکـل گـيـري                 
کمون پـاريـس، اقـدامـات سـيـاسـي،              
اقتصادي و اجتمـاعـي کـمـونـاردهـا،         
جنگ ورساي با پاريس انقالبي و در     
پايان به غقلت ها و خطـاهـاي کـمـون       

انگلس در ايـن مـقـدمـه         .  مي پردازد
معناي واقعي کمون را بطور برجستـه  
اي نشان ميدهد و در البـالي نـوشـتـه       
نــکــات و درســهــاي بســيــارارزنــده و            

 . جالبي را بازگو ميکند
اين نوشته را در دو بخش و در       

دو شــمــاره مــتــوالــي نشــريــه چــاپ              
 ٥صفحه  ميکنيم     

 ٤صفحه 

 ٢صفحه 

 ٢صفحه 

مردم سردشت به ساختمان فرمانداری 
 سردشت حمله کردند

و دو خودرو و يک موتورسيکلت  
 دولتی را به آتش کشيدند

 ٣صفحه 

 ٣عبدل گلپریان                                                            صفحه 

 

بازی  را کسی می 
برد که اشتیاق برد 

 داشته باشد
 )آخرین قسمت(٣بخش 

 
 
 

براي يادآوري آنـچـه کـه در دو            
بخش قبلي اين نوشتـه اشـاره شـد،        
خيلي مختصر اشاره اي تـيـتـر وار        

در قسـمـتـهـاي گـذشـتـه            .  مي کنـم 
اشاره کرديم که مخفي کـاري وکـار     
کمونيستي در محافل زير زميني ، 
سبک کار وخصلت نماي يـک حـزب     
کـمـونـيــسـتـي جـدي و دخــالـتـگــر               

اين مسئله بر خـالف آنـچـه      . نيست 

کـه چـپ سـنـتــي از کـمـونسـيـســم                 
فهميده است، اين جنبه کار بـر اثـر       
اختناق به کمونيستها تحميل شـده    
است  و گفتيم که مبـارزه سـيـاسـي       
اجتماعي در نفس خود مـبـارزه اي     

نـمـي تـوان مـداومـاً          .   علني اسـت 
 ٥صفحه 

 
 
 
 
 
 

 محمد امین کمانگر



 
513شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

اين همبستگي کم نـظـيـر جـهـانـي         
 .قرار گيرند

 
هيچ طبقه اي به اندازه کارگران 
در رهايي از شر جمهوري اسالمي، 
ايـن سـردمـدار اسـالم سـيـاسـي و                
منبع مهم ارتجاع در جهان حاضـر  

هيـچ طـبـقـه اي بـه            .  ذينفع نيست
اندازه طبقه کارگر به انقالب علـيـه   
رژيم آپارتايد جنسي که بي حقوقي 
بي سابقه زن را اسـاس حـکـومـت           

. خود قرار داده نـيـاز مـبـرم نـدارد           
هيچ طبقه اي به اندازه کارگـران در    
سرنگون کردن بيرحم ترين حکومت 
زندان و شکنجه و اعدام و سانسـور  
و بي حقوقي مطلق و همچنيـن در    
برقراري وسيع تـريـن آزادي هـا در          

هيچ طبـقـه اي     .  ايران ذينفع نيست
به اندازه طبـقـه کـارگـر در پـايـيـن              
کشـيـدن يـک سـيـسـتـم اسـتـثـمــار                 
وحشيانه بـراي بـه زيـر خـط فـقـر                  
کشاندن اکـثـريـت عـظـيـم و پـروار              
کردن يک اقليـت مـفـتـخـور تـحـت            

ــيــســت             ــع ن ــف ــن ــواي اســالم، ذي . ل
جمهوري اسالمي را دقـيـقـا بـراي           
اين برپا کردند تا اوال طبقه کـارگـر   

را سرکوب ۵۷ بپاخاسته در انقالب 

. کنند و به بردگي وحشيانه بکشند
ثانيا، از هالوکـاسـت اسـالمـي در         
ايران الگو، ابزار و مـحـمـلـي بـراي        
هجـوم بـه مـردم، مـدنـيـت و کـل                  
آزاديخواهي در منطقه و در جـهـان   

اکنون کـه مـردم ايـران بـه           .  بسازند
انقالب عليـه جـمـهـوري اسـالمـي           

بـرخـاسـتـه انـد بـايـد پـرشـورتـريـن                  
حاميان خود را در صـف کـارگـران      

 .جهان بيابند
 

حزب کمونيست کارگري هـمـه     
تشکل هـا ، فـعـالـيـن و رهـبـران                  
ــه             کــارگــري ســراســر جــهــان، هــم

سازماندهندگان و شرکت کنندگـان  
در تظاهرات و اجتماعات اول مـه      
امســال را فــرامــيــخــوانــد تــا روز           

را بـه روز      ۲۰۱۰ جهـانـي کـارگـر         
همبستگي بين المللي با کارگران و 

ــد           ــل کــنــن در .  مــردم ايــران تــبــدي
سخنراني ها و بنرها و شـعـارهـاي        
اول ماه مـه امسـال بـايـد مـبـارزه             
انقالبي مردم ايران عليـه يـکـي از        
سفاکترين رژيم هاي سرمايـه داري    
مورد حمايت جـدي قـرار گـيـرد و           
خواست هاي فوري کارگران و مردم 
ايران بصورت يک قطعنامه جهانـي  

. به تصويب همه اجتماعات بـرسـد    
خواسته هايي نـظـيـر آزادي فـوري           
ــيــان ســيــاســي، لــغــو            هــمــه زنــدان
مجازات اعدام، معرفي و محاکمه 
آمرين و عاملين کشتار هاي اخير، 
آزادي بي قيد و شرط اعتـصـاب و     
تشکل و تحزب، الـغـاء حـجـاب و         
آپارتايد جنسي، جدايي مذهـب از    
دولــت و افــزايــش فــوري حــداقــل            
دستمزد به يک ميـلـيـون تـومـان و          
غيره که چه در تظاهرات هاي مردم 
و اعتـصـابـات کـارگـري و چـه در               
بيانيه هاي تشکل هاي کارگري در   
ايران به انحاء گوناگـون طـرح شـده        

 .است
 

حزب همچنين هـمـه ايـرانـيـان          
مقيم خارج را فراميخواند تا همراه 
با تشکيالت هاي حزب کمونيسـت  
کارگري در کشورهاي مختـلـف در     
تظاهرات و اجتماعات اول ماه مـه    
شرکت کنند و ضمن گـرامـيـداشـت     
روز اتحاد جهاني کارگران در تالش 
براي جلب همبستگي بين المـلـلـي    
هرچه وسيـعـتـر بـا مـبـارزه بـرحـق               
کارگران و مـردم ايـران بـر عـلـيـه                 
جمهوري اسالمي و تحقق آزادي و     
برابري سهم هرچه بيشتري بر عهـده  

 .گيرند
 

 زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگي جهاني 

 کارگران
 سرنگون باد جمهوري اسالمي

زنده باد جمهوري 
 سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۰ آوريل  ۱ 
 ۱۳۸۹ فروردين ۱۲ 

 

 

ايران را با مخالفت با جمهـوري  
. اســالمــي تــفــســيــر مــي كــنــد        

جشـنـهـاي چـهـارشـنــبـه ســوري            
امسال در شهرهاي كردستـان و    
مشـخــصــا در جــاهــائـي مــثــل          
سـنــنــدج، مــهــابــاد، ســردشــت،       
مريوان، ربط و بوكان كه اخـبـار   
آنها را در سايـتـهـاي مـخـتـلـف          
ديدم، حكايـت از قـدرتـنـمـائـي           
مردم در اين شهـرهـا بـر عـلـيـه           
نيروهاي زبون جمهوري اسالمي 

 . داشت
در شروع اعتراضات بعد از   

خـــرداد ســـال گـــذشـــتـــه،            ٢٢ 
نــگــرانــيــهــاي بــجــائــي از عــدم         
ــان در              شــركــت مــردم كــردســت

تـعـداد   .  اعتراضات اظهـار شـد    
قليلـي هـم كـه ديـگـر اهـمـيـت                 
چنـدانـي در سـيـاسـت نـدارنـد،              

مـردم  " شادي به پـا كـردنـد كـه             
كردستان عكس العملي نسـبـت   
به اين وقايع از خود نشان نـداده  

اكنون كه به آن روزها فكـر  ."  اند

مـيـكـنـم و مـطـالــعـاتـم دربــاره               
انقالبات عظيمي چون انقالبات 

اروپا را مرور مـيـكـنـم،      ١٨٤٨ 
انتظار از تهران تا حدودي كـنـه     

 .مسئله را توضيح ميدهد
فرانسه در اروپا و بخصوص 

نماينده و  ١٩ و  ١٨ اروپاي قرن 
پـرسـيـال    .  مظهر انـقـالبـات بـود      

رابــرتســون، نــويســنــده كــتــاب         
دربـاره ايـن     "  ١٨٤٨ انقالبـات    " 

انقالبات مي گويـد كـه اروپـاي        
آبستن انـقـالب      ١٩ اواسط قرن 

، ١٨٤٨ بــا شــروع ســال         .  بــود
مخالفين، كه بخش اعظم اروپـا  
ــد، در                را تشــكــيــل مــي دادن
بسياري از كشورهـاي اروپـائـي      
ــدادي و                ــبـ ــتـ ــط اسـ ــه روابـ كـ
ديـكـتـاتــوري دسـت و پـا گـيــر               
فئودالي حاكم بود، انتظار مرگ 
لوئي فيليپ پادشاه وقت فرانسه 

انتـظـار مـي      . را آرزو مي كردند
رفت كه با مرگ وي انقالبـي در    
فرانسه شروع شود و آتـش ايـن         

انقالب تمام اروپا را فـراخـواهـد    
ــقــالب در        .  گــرفــت  ــهــرحــال ان ب

فــرانســه قــبــل از مــرگ لــوئــي           
فيليپ شروع شد و لوئي فيليـپ  
اتفاقا چند سال بعد در لـنـدن و       

. در تبعيد با مرگ طبيعي مـرد 
با شروع انـقـالب در پـاريـس و             
ديــگـــر شـــهـــرهـــاي فـــرانســـه،         
همچنانكه انـتـظـار مـي رفـت،          
آتــش انــقــالب در بســيــاري از            
كشورهاي ديگر اروپا و از جمله 
در آلمان و ايتاليا هم گر گـرفـت     

اما هدف مـن از    . و زبانه كشيد
شرح اين واقعه اين نكـتـه اسـت      
كه اتفاقا قبل از فرانسه، انقالب 

ــاپــل        ــاپــلــي، يــكــي از        ( در ن ن
) استانهاي مستقل وقت ايتاليا

شروع شده بود و اين انقـالب بـه     
پادشاه آنجا اصالحات مهـمـي،   
از جملـه قـانـون اسـاسـي را بـه               

امـا  .  ايشان تحمـيـل كـرده بـود        
انقالب در ناپل بـاعـث انـقـالب       
در جاي ديگري نشده بود و ايـن  
رسيدن خبر انقـالب در پـاريـس        
بود كه انرژي انقالب را به ديگر 

 .جاهاي اروپا تزريق كردند
اما برگرديم به كـردسـتـان و        

مطمئن نيسـتـم   .  تهران خودمان
كه يك اعتراض حتي قدرتـمـنـد    
در سنـنـدج و حـتـي مشـهـد و               
اصفهان هم چرخ انقالبـي را در      
ايران به اين صورت بحركـت در    
مي آورد؛ گـرچـه بـي تـأثـيـر در             

امـا  .  روند اوضاع هم نـمـي بـود     
اين قدرت تهران از هر لـحـاظ ـ       
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
غيره ـ است كه مي تواند نـقـطـه    
شروع چهارشنبه سوري هاي اين 
دوران در كــردســتــان و يــزد و              

 .بروجرد و اراك و غيره باشد
خواسته اي را اگـر رژيـمـي            
نتواند برآورده كـنـد و در عـيـن           
حال قدرت شـكـسـت آن را هـم             
نداشته باشد، و اگر اين خواسته 
آن را رژيم را وارد يـك بـحـرانـي         
بكنـد، ايـن خـواسـتـه انـقـالبـي               

مـثـال خـواسـت افـزايـش           .  است
درصدي خواسته اي    ٣ دستمزد 

امـا خـواسـت      .  انقالبي نـيـسـت     
درصدي با  ٣٥ افزايش دستمزد 

قدرت و نيرو مطالبه شود و اگر 
حكومت سـر كـار نـتـوانـد ايـن             
افزايـش دسـتـمـزد را بـپـردازد،             
وارد يك بـحـران انـقـالبـي شـده             

همچنين خـواسـت آزادي     .  است
بـي قـيـد و شـرط چــهـارشـنـبــه                
سـوري، خـواســت آزادي بــيــان،         
خـواســت بــرابــري زن و مــرد و             

رژيم جمهوري اسالمي با .  غيره
مطالبات مردم در ايـن دوره بـه       
شيوه متحد و قدرتمندي روبـرو    
شده است و فعال بر زور بسيجي 

اين زور امـا      .  هايش تكيه دارد
براي مـدت زمـان طـوالنـي اي             

ورود .  دوام نــــخــــواهــــد آورد        
ــه عــرصــه             شــهــرهــاي ديــگــر ب
مبارزه، كه تـا كـنـون فشـار آن             
علي العـمـوم روي تـهـران بـوده            
است، مي تواند مردم بيـشـتـري    
را وارد مـيـدان بـكـنـد و فشـار             

. سركوب را از تهران مي كـاهـد    
مي تواند روند سقوط جمهـوري  

و .  اسالمي را تسريـع بـبـخـشـد       
كردستان با تجارب ارزنده اي كه 
ــر عــلــيــه                 در ايــن ســي ســال ب
جمهوري اسالمي كسب اسـت،    
ــد                 ــد در رون ــوان ــحــق مــي ت ال
ــبــش               ــزه شــدن جــن ــكــالــي رادي

 .سرنگوني نقش مهمي ايفا كند
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 ٨٩ فـرورديـن      ١٥ روزيکشنبه 
در جريان حمله مـزدوران رژيـم بـه          
کــاروانــي از کــارگــران مــرزي در            
نزديکي سردشت، يکي از کارگـران   

سـالـه    ٤١ "  عثمان سعيدي " به نام 
در نـزديـک     "  بـيـژوه  "  اهل روسـتـاي     

تـوسـط نـيـروي       "  ره زگه   "  روستاي 
در پـي ايـن       .  انتظامي کشـتـه شـد     

اقدام جنايتکـارانـه بـود کـه مـردم            
سردشت، ربط و روستاهاي اطـراف  
در مقابل فرمانداري شهر سردشـت  
تجمع کردند و خواهان جوابـگـويـي    
مقامات دولـتـي بـه ايـن جـنـايـت              

اما مسـئـولـيـن دولـتـي بـه            .  شدند

جاي جوابگويي بـه مـردم آنـهـا را           
تهديد کردند و خواستند تجمعشان 

مردم خشمـگـيـن بـر       .  را تمام کنند
شدت اعتراض خود افـزودنـد و دو       
خودرو و يک موتور سيکلت دولتي 
را به آتش کشيدند و به سـاخـتـمـان     
فرمانداري شهـرسـتـان سـردشـت و          
ــروي              ــي ــي ن ــنــدگ ــمــاي و ران راهــن
انتظامـي خسـارات شـديـدي وارد           

در جريـان ايـن اعـتـراض         . ساختند
گسترده، نيروي انتظامي اقـدام بـه       

 .تيراندازي به سوي مردم نمودند
مزدوران رژيم به ايـن جـنـايـت         
پيشگي اکتفا نکردند و اسـبـهـاي        
آنان را که تنها وسيله حمل و نـقـل       

الهايشان بـود،  يـکـي پـس از               اک
ديگري با شليک گـلـوـلـه و در اوج           

فيلم . قصاوت و وحشيگري کشتند
جنايت اوباشان اسالم که حـتـي بـه      
حيوانات هم رخم نمي کنند بر روي 

 .سايتها پخش شد
  

سالهـاسـت کـه اهـالـي سـاکـن در                
منطقه مرزي ايران و عـراق، بـراي       
گذران زندگي و امرار معـاش خـود     
و خانواده هايشان، ناچار به عـبـور     
از مرز ايران و عراق هستند که اين 
مسئله به امري عادي و جا افـتـاده   
در زندگي و براي ادامه حيات آنـان    
تبديل شده است و تنها مختص بـه  
ايـن بـخـش از نـواحـي مـرزي هـم                  

ايـن مسـئلـه بـه بـخـش             .  نميـشـود  
اصلي  تامين زنـدگـي اقـتـصـادي          

در .  مـرزنشـيـان گـره خـورده اسـت            

ايران تـحـت حـاکـمـيـت يـک رژيـم                 
جنايتکار، دزد و آدم کـش، بـراي           
مردم زحمـتـکـش ايـن مـنـاطـق ،              
موانع و محدوديتهاي زيادي تا سر 
حد به نـابـودي کشـانـيـدن زنـدگـي              
خـانـواده هـاي کـارگـران مـرزي را               
بوجود آمده است و عالوه بر کمـيـن   
گذاري، اخاذي، مصـادره امـوال و       
دستمايه زندگيشان، چهارپاياني را 
هم که تنها وسيله حمل وسايل آنان 

. است به گلوله بسته و کشـتـه انـد         
بطور متوسط هر روز در راهـهـاي       
عبور از مرز نيروهاي مسلح رژيـم    

ايـن  .  به مردم تيراندازي ميـکـنـنـد    
تيراندازيها تا کنون صدهـا نـفـر از        
مردم اين منطقه را هدف گرفـتـه و     
تعداد زيادي از آنهـا قـربـانـي شـده          

 .اند
مردم نوار مرزي، روزي نيـسـت   
که شاهد قتل و کشتار يک يا چـنـد   

. نفر از زحمتکشان منطقه نباشـنـد  
خانواده هاي اين انسانهاي شريـف،  
روزها و شبها در انتظـار بـازگشـت      

هسـتـنـد تـا از         ان خود تنها نان آور
طريق خريد و فروش کاال در نواحي 
مرزي  و بخاطر فقر و فالکـتـي کـه      
اين حکومت به آنها تحمـيـل کـرده      
است، لقمه ناني براي خانواده تهيـه  

 .بکنند
 

خشم و اعتراض روز يکشـنـبـه    
مردم سردشت و اهـالـي مـنـطـقـه             
نسبت به جنايـات مـزدوران رژيـم،        

. کاسه صبر آنان را لبريز کرده است
وقت آن رسيده است کـه ديـگـر در          
مقابل اين بربريت، در مقـابـل ايـن      
همه جنايت و آدم کشي، در مقابـل  
مــوجــي از هــراس بــراي تــامــيــن            
زندگي و سير کردن شکم همـسـر و     
فرزندان بيش از اين نبايد مـنـتـظـر     
شد تا هر روز شاهد قتل و کشـتـار     

. بيشتر نان آور خانواده ديگري بـود 
حرکت اعتراضي و گسـتـرده مـردم      
سردشت در روز يکشنبه و به آتـش    
کشيدن ابزار سـرکـوبـگـران و وارد           
ساختن خسارت بـه فـرمـانـداري و         
ديگر اماکن و مراکز تصميم گيري 
کشتار و سرکـوب مـردم، دارد راه         

ايـن حـرکـت و ايـن           .  نشان ميدهـد 
اعـتـراضــات بـه حـق بــايـد ادامــه              

بـايـد کـاري کـرد کـه            .  داشته باشد
نــمــايــنــدگــان تــوحــش و بــربــريــت          
اسالمي جرئت نکنند بـراي مـردم       
زحمتکش در نوار مـرزي کـه بـراي        
زنده ماندن راهي بجز رنج و زحمـت  
براي تامين مايحتـاج زنـدگـيـشـان        

 . ندارند، سد و مانع ايجاد کنند
   

نبايد اجازه داد که اين جانيان بيش 
از اين مـردم را قـربـانـي کـنـنـد و                

. زندگيشان را به نيستي بکشـانـنـد   
اعتراض مردم شرافتمند و مـبـارز     

ــبــش          ســردشــت      ــن ــخــشــي از ج ب
بـراي     .سرنگوني طلبانه مردم است

هدفمند پيش بردن اين اعتراضـات  
الزم است به اتحاد و همبستگـي و    

 .سازماندادن خود متکي شويم
قبل از هر چيز تـمـام کـارگـران         
مــرزي و خــانــواده هــايشــان مــي            
توانند در اسرع وقت دور هم جـمـع     
شـونــد و نــمــايــنـدگــان پــيـگــيــر و             
دلســوزي را بــراي پــيـــش بـــرد                
سازمانيافته و هدفمند اعتـراض و    

 . مبارزه خود برگزينند
اين نمايندگان بـايـد بشـدت از        
جانب همه کسانيکه آنها را بعنـوان  
سخنگوي خود انتـخـاب کـرده انـد         

بـا  .  مورد حـمـايـت قـرار بـگـيـرنـد            
تجمع در مقابل نهادهاي حکومـت  
در سردشت، بايد خواهان معرفي و 
محاکمه قاتلين عـثـمـان سـعـيـدي           

بايد خواهان پرداخت خسـارت  .  شد
وارده به اموال بـه سـرقـت رفـتـه و              
نابود شده اي شد که روز يکـشـنـبـه     
توسط اوباشان رژيم از بـيـن رفـتـه           

بايد ضمن پرداخت خسـارت    .  است
به مردم قاتالن معرفي و محـاکـمـه    

 .شوند
 

تا رسيدن به ايـن خـواسـتـهـا و          
، براي کارگران مرزي مزاحمت عدم

نبايد دمي از اعتـراض، تـجـمـع و         
ايـن شـکـل از        .  مبارزه کوتـاه آمـد    

اعــتــراض و مــبــارزه مــتــحــدانــه،         
سازمانيافته و هدفمند مـي تـوانـد      
روشي از يک حرکـت اعـتـراضـي و         
مبارزه اي گسترده و قاطع در طـول  

. تمام مناطق ونواحي مرزي بـاشـد    
از شمال اروميه گرفتـه تـا جـنـوب         
مناطق اورامان و هـر بـخـشـي از             
نوار مرزي که کار و زندگي ساکنان 
آن به خريد و فـروش کـاال و امـرار          
مــعــاش در مــنــاطــق مــرزي گــره           
ــد حــول              ــوان خــورده اســت، مــي ت
خواستهاي مشترک به اين جـنـايـت    
و کشتار چـنـديـن سـالـه کـارگـران              
مرزي و آزادي کسب و کار ساکنـان  

 . اين مناطق  بيانجامد
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بنا بـه اخـبـار دريـافـتـي از             

ــه           ــب ــکــشــن  ١٥ ســردشــت روزي
يک کـاسـبـکـار بـه           ٨٩ فروردين 

سـالـه      ٤١ " عثمان يوسفي " نام 
در نـزديـک     "  بيژوه"  اهل روستاي 

ــاي      ــت ــه       "  روس ــوســط  "  ره زگ ت
در .  نيروي انتظامي کشـتـه شـد     

پي ايـن اقـدام جـنـايـتـکـارانـه،               
ــردم ســردشــت در مــقــابــل               م
فرمانداري شهر سردشت تـجـمـع    
کردنـد و خـواهـان جـوابـگـويـي              
مقامات دولتي به ايـن جـنـايـت       

مسئولين دولتي به جـاي    . شدند
جـوابـگــويـي بـه مــردم آنــهـا را              
ــد و خــواســتــنــد            تــهــديــد کــردن

مـردم  .  تجمعشان را تمام کـنـنـد   
خشمگيـن بـر شـدت اعـتـراض             
خود افزودند  و دو خودرو و يـک    
موتور سـيـکـلـت دولـتـي را بـه              
آتش کشيدنـد و بـه سـاخـتـمـان             
فرمانداري شهرستان سردشـت و    
راهـنــمــاي و رانــنــدگـي نــيــروي          

انتظامي خسارات شديـدي وارد    
در جــريــان ايـــن         .  ســاخــتــنــد    

اعــتــراض گســتــرده، نــيــروي            
انتظامي اقدام به تـيـرانـدازي بـه       

 . سوي مردم نمودند
 

الزم بـه تـوضـيـح اسـت کـه             
کشتار مردم و تـيـر انـدازي بـه             
آنها و به قتـل رسـانـدن کسـانـي          
که براي امرار معاش نـاچـار بـه        
عــبــور از مــرز ايــران و عــراق              
هستند به امري روزمره تـبـديـل      

بـطـور مـتـوسـط هـر           .  شده است
روز در راهـهـاي عـبـور از مـرز            
نيروهاي مسلح رژيـم بـه مـردم          

ــد         ــن ــکــن ــي ــدازي م ــران ــي ايــن .  ت
تيراندازيها تا کنون صدهـا نـفـر      
از مردم ايـن مـنـطـقـه را هـدف             
گرفته و تـعـداد زيـادي از آنـهـا            

 . قرباني شده اند
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب        
ضـمـن تسـلــيـت بــه خــانـواده و              
بستگان عثمان يوسفـي و هـمـه        

قربانيان، اين عمل جنايتکـارانـه   
مزدوران حکـومـت اسـالمـي را         
ــدام               مــحــکــوم مــي کــنــد و اق
جسورانه مردم مبـارز سـردشـت      
در تعرض به اين جانيـان را ارج      

نبايد اجازه داد که ايـن  .  مي نهد
جانيان بيش از ايـن مـردم ايـن            
مـنــطــقــه را قــربــانــي کــنــنــد و            
ــي              ــيــســت ــه ن ــشــان را ب ــدگــي زن

اعتراض شـمـا مـردم        .  بکشانند
شرافتمند و مبارز سردشت مـي  
تواند تا قطـع کـامـل هـر گـونـه             
دســت درازي بــه حــريــم کــار و             
زندگي شهروندان ادامـه داشـتـه        

کميته کردستان حـزب از      .  باشد
همه مردم شرافتمند کردستان و   
همه انسانـهـاي آزاديـخـواه مـي          
خــواهــد  کــه بــه ايــن اعــمــال                
ــم            ــزدوران رژيـ ــه مـ ــانـ ــيـ وحشـ

 . اعتراض کنند
  

کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب        
 کمونيست کارگري

مردم سردشت به ساختمان فرمانداری سردشت 
 حمله کردند

و دو خودرو و يک موتورسيکلت دولتی را به  
 آتش کشيدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در مقابل جنايات رژيم اسالمی بايد 
 ايستاد
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513شماره يسکرا                                            ا                                                 4صفحه    

 :مشخصات کانال جديد در ماهواره نايل سات به اين قرار است
  

Satellite :AB4A/NILESAT @ 7 Degrees West  
Freq :10873 

Polarity :Vertical  
Symbol Rate :27,500 

Fec :3/4   

اســد گــلــچــيــنــي و ايــن حــزب                
ناحكمتيست، در اوج مـبـارزه مـردم        
عليه رژيـم اسـالمـي كـه بـه راسـتـي                  
ديگر كمتر جريان و سازمـان و حـتـي        
دولتي بود كه از رژيم اسـالمـي قـطـع       
اميد نـكـرده بـاشـد، هـمـواره تـكـرار                 

نمي شود، نكنيد، مال مـا  "كردند كه 
نســيــت، خــر نشــويــد، بــاالشــهــريــهــا         
هستند، سبز و سياه هستنـد، ديـديـد      
سركوبتان كردند، مـاه گـفـتـه بـوديـم             
تظاهرات نـكـنـيـد، مـعـلـوم بـود كـه                
" شكست مي خوريد، در خانه بمانيـد 

خـوب  .  و بسياري نكات ايـنـچـنـيـنـي      
البد سازمان و جرياني كه در مـقـابـل      
شعارهاي مرگ بر اصل واليت فقـيـه،   
مرگ بر جمهوري سالمي، خامنه اي   
قاتله واليتش باطله، موسـوي بـهـانـه       
است كل رژيم نشـانـه اسـت و دهـهـا              
شعار و نمونه ديگر از تالش مردم بـه    

ســال خــفــقــان و          ٣١ جــان آمــده از         
سال زندان و شكنجـه و     ٣١ سركوب، 

سال اعدام و بي حـقـوقـي       ٣١ تجاوز، 
مطلق اكثريت مردم جـامـعـه كـارش         
اين شده بود كه مردم را خـانـه نشـيـن       
كند، امـروز بـايـد احسـاس پـيـروزي               
كند، چرا كه حتي براي دو هـفـتـه هـم       
مردم اگر در خيابـان نـبـاشـنـد و ايـن             
شعارها تكرار نشود بايد اينها جشـن    
بگيرند و پيـروزي را اعـالم كـنـنـد و              

حـاال  ."  ديديد انـقـالب نشـد       " بگويند 
ماه تالش و مـبـارزه مـردم،       ٩ بعد از 

بـعــد از چــهـارشــنــبـه ســوري ظــاهــرا             
اعتراضي خياباني صورت نگرفتـه و    
به همين خاطر اسـد گـلـچـيـنـي بـايـد             
احساس غرور كند و به بهانه اول مـه      
حزب كمونيست كارگري و مـردم بـه         

جان آمده از رژيم اوباشان اسالمـي را    
من اما مـي  .  مورد شماتت قرار دهد

خواهم به قبل از انتخابـات و هـمـيـن         
اول مه كه امروز اسد گلـچـيـنـي دارد       
كارگران را بـه مـنـاسـبـت آن خـطـاب              
قرار مي دهد اشاره اي داشته باشـم و    

اسـد گـلـچـيـنـي و حـزب              .  تاكيد كنم
، فقط بعد از انتخـابـات   " حكمتيست" 

و شروع انقالب مردم ايران نيست كـه    
دارند مردم را به خانه نشيني دعـوت    
مي كنند و قـدرت رژيـم و بـي ثـمـر                

سـال  .  بودن مبارزه را جار مـي زنـنـد       
گــذشــتــه در يــك چــنــيــن روزهــايــي              
كارگران ايران و تشكلهاي موجود بـه    
رسم هـر سـالـه مشـغـول خـود آمـاده                
كردن براي اول مه بودند، كـه هـمـيـن         
اسد گلچيـنـي كـه رنـدانـه در هـمـيـن                 
آخرين نوشتـه اش چـنـيـن از اول مـه                

سـال گـذشـتـه       : " پارسال ياد مي كـنـد    
کــارگــران تشــکــل هــاي مــخــتــلــف             
قــدمــهــاي مــهــمــي در ايــن زمــيــنــه            
برداشتند و  اين حرکت مهـم را بـايـد        

منظور ايشان مراسمهـاي  " ( عمق داد
اول مه است، كه برجسته تـريـن آنـهـا         

) در پارك الله تهـران و سـنـنـدج بـود           
اما بعد از ايـن فـاكـت بـبـيـنـيـم ايـن                  
جناب در اول مه سال گذشته مشغول 

 . چه كارهائي بود
اسد گلچيني در مقابل فـراخـوان     
اتــحـــاديــه آزاد كــارگـــران ايـــران و                 
تشكلهاي زير كه بخشي از اطـالعـيـه    
آنها را ضميمه كرده ام، بـه اتـحـاديـه           
آزاد نـامــه ســرگشـاده نــوشـت و ايــن               
تشكل و كارگران را از بـرگـزاري اول           
مه و راهپـيـمـايـي در شـهـر سـنـنـدج                

 . برحذر داشت

 
 زنده باد اول ماه مه"

با شرکت هر چـه گسـتـرده تـر در           
مراسم اول ماه مه يکپارچه و مـتـحـد    
بــه دفــاع از حــقــوق انســانــي خــود                 

 .برخيزيم
اتـحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران و           
نماينده هاي کارگـران کـارخـانـه هـاي          
پرريس، شاهـو، نسـاجـي کـردسـتـان،           
گوني بافي سما، فرش غـرب بـافـت،        
کارخانه شير پاک آرا، آجر شـيـل، آرد       
فجر سنندج، نيرو رخـش و کـارگـران          
خـدمــاتــي بــيــمــارســتــان تــوحــيــد در          

با مـراجـعـه بـه          ٣٠/١/٨٨ مورخه 
فرمانداري سـنـنـدج خـواهـان صـدور             
مجوز راهپيمائي بـه مـنـاسـبـت اول            

. ماه مه در سطح شهر سنندج شـدنـد    
امـا تـاکـنـون فـرمـانـداري ايـن شـهـر                   
پاسخ روشني به نماينده هاي اتحاديـه  
و کارگران کارخـانـه هـاي فـوق نـداده            

 .است
نماينده هـاي کـارگـران کـارخـانـه           
هاي فوق واتحاديه آزاد کارگران ايـران  
اعالم کرده اند در صورت عدم صدور 
مجوز بـراي انـجـام راهـپـيـمـائـي در                  
خيابانهاي اصلي  شهر سنـنـدج، حـق      
خود ميدانند که مراسم اول مـاه مـه         
امسال را با راهپيمائي در سطح شهـر  

بـخـشـي از اطـالعـيـه           ."( برگزار کنند
اتحاديه آزاد و ده تشـكـل و كـارگـران         
خارخانه هاي سننـدج بـراي بـرگـزاري         

 .)مراسم سال گذشته
در مـقـابـل ايـن تـالش كـارگـران              
براي برگزاري اول مه، اسد گـلـچـيـنـي      
در بخشـي از نـامـه سـرگشـاده خـود               
خطاب بـه اتـحـاديـه آزاد كـارگـران و               
تشكلهايي كه خود را بـراي بـرگـزاري      
اول مه با و يـا بـدونـه مـجـوز دولـت               

 -٢ : " آماده مي كردند چنين نـوشـت    
اشتبـاه اسـت اگـر کـه اتـحـاديـه آزاد                   

کارگران و فعالين و رهـبـران کـارگـري       
در مــراکـز مـخــتـلــف کــار، اولــويــت             
اصــلــي خــود را  بــه ايــن شــکــل از                   
اعـتـراض و تـجـمــع در اول مـاه مــه                  

بـر اثـر سـرکـوب         .  محدود ميـکـنـنـد    
وحشيانه و بر اثر تشتت و پراکنـدگـي   
در ميان رهبران و فعـالـيـن کـارگـري،        
متاسفانه در سـالـهـاي گـذشـتـه هـم،              
مهر اين وضعيت بر مراسم هـاي اول      
ماه مه زده شده و شما با تـکـرار ايـن        
نــوع فــعــالــيــتــهــا از ايــن تــاثــيــرات              

حرکت شما براي اول مـاه      .  نميکاهيد
مه امسال به نظر ميرسد اساسا بـرپـا     

. کــردن يــک آکســيــون صــرف اســت             
آکسـيـونــي کـه هـدفـي مـعـيــن بــراي                 
استحکام سنت اول مـاه مـه بـعـنـوان          
روز اتحاد و همبستگـي کـارگـران در        

ايـن  ."  اين شـهـر را ايـجـاد نـمـيـکـنـد               
تالشهاي ضد كارگري اسد گلـچـيـنـي     
در اول مه سال گذشته بود كـه ديـگـر        
ــه خــود و حــزب                       ــق ــوانــد ي ــمــي ت ن
مطبوعش را تـحـت عـنـوان جـنـگ                
جناحهاي جمهوري اسالمي به خـورد    

بله براي بـرپـائـي    .  هواداران خود بدهد
اول مهي با شكوه اكـثـريـت كـارگـران        
كارگاها و كارخـانـه هـاي سـنـنـدج و             
اتحاديه آزاد كارگران ايران كـه امـروز       
دامنه فعاليت آن به اكثر نقاط كشـور  
رسيده فراخوان برگزاري اول مـه مـي         
دهند و ايـن مـدافـع خـجـول ارتـجـاع              
هــنــوز هــم تشــتــت و آمــاده نــبــودن              
شرايط و قدرت رژيم هار اسـالمـي را     
به كارگران گوش زد مي كند تا نكند 
ــراض                   ــه اعــت در روز خــود دســت ب

 !خياباني بزنند
بهرحال آنچه مسـلـم اسـت حـزب         
ــعــد از                 نــاحــكــمــتــيــســت در دوره ب
انتخابات سياسـتـهـايـي را در پـيـش             
گـرفـت كــه تـنــهـا مــي تـوان آنـرا بــا                    
سياستهاي حزب توده و اكـثـريـت در        

اوائل انقالب مقايسته كـرد؛ چـرا كـه        
امروز به راستي به غـيـر از روزنـامـه           
كيهان شـريـعـتـمـداري و دارو دسـتـه                
هاي جالدانـي مـثـل احـمـدي نـژاد و               
خامنه اي كسي و جرياني اميـدي بـه     
سرپا ماندن رژيم اسالمي در مـقـابـل      
اعتراض و انقالب كوبنده مردم عليـه  

ــدارد      ــا ن ــه ــن ــاه           .  اي ــطــه ســي ــق امــا ن
" حـكــمـتـيـســت    " سـيـاسـتـهــاي حـزب          

اينجاست كه در دوره هاي گذشته هـم  
نــه تــنــهــا تــالــشــي بــراي مــتــحــد و               
متشكل كـردن كـارگـران و مـردم بـه              
جان آمده نكردند، بـلـكـه هـر جـا كـه             
توانستند عليه هر تالـشـي از جـانـب         
كارگران و بخشهاي مـخـطـلـف مـردم        

. عليه جمهـوري اسـالمـي ايسـتـادنـد          
الــبــتــه ايــن ســيــاســتــهــاي راســت و              
ارتجاعي امروز در جـامـعـه ايـران بـه          
هر درجه كه مردم در بـاره آن شـنـيـده         
باشند با نفرت و انزجار از رهـبـران و         
كسـانــي نــام مـي بــرنـد كــه خــود را                 

. قهرمانان شكست مردم مـي دانـنـد       
در دنياي مجازي و اينتـرنـتـي امـروز       
اينها مي توانند بر خـود بـبـالـنـد كـه           

امـا انـقـالبـي       . مردم شكست خوردند
كه در نه ماه گذشته صحـنـه هـاي بـا         
ــورديــد، و                    شــكــوه آن دنــيــا را در ن
حمايتهاي بي دريغ مـيـلـيـونـي را در          
سطح جهاني كسب كـرد، تـنـهـا مـي          
تواند با نابودي جمهوري اسـالمـي و       
برقراري جامعه اي آزاد و برابـر پـايـان      

مردم ايران ناگزيرند عليه وضـع    .  يابد
موجود به پا خيزند و اول مـه امسـال     
باز فرصت ديگري است بـراي طـبـقـه         
كارگر كه بـعـنـوان صـاحـب جـامـعـه               
نيروي عظيم و ميليـونـي خـود را بـه           
ميدان بياورد و يك بار براي هـمـيـشـه     
بـه حـكـومـت دزدان و قـاتـالن رژيــم                 

 .اسالمي و سرمايه داران خاتمه دهد
 ٢٠١٠ اوريل  ٣ 

 ... جوابی كوتاه به اسد گلچينی
 ١از صفحه 

اين ارگانهاي حاکميت . خواهند شد
ســرنــوشــت   .  مــردمــي هســتــنــد       

حکومت کثيـف اسـالمـي ايـران و           
حکومت بعد از آن تـوسـط هـمـيـن          
مردم وهمين ارگانهاي مردمـي در    

قـبـالً   .  خيابانها تعيين خواهد شـد    
اشاره کردم که قدرت نه در پـالـمـان      

قدرت تـوي  .  است و نه در پادگانها 
ايـن  .  خيابانها و در مـحـالت اسـت     

همه جنايتي که توسط دولتها روي   
ميدهد ،جهت  ترس ار اين قدرت و 

براي مهار کردن اين قدرت اسـت و    
زندگي ميليون ميليون از انسـانـهـا    
هم در گرو بـه صـحـنـه آمـدن ايـن               

 .قدرت است
همچنين از امروز هر کميته اي  
بايد در فکر آرم کميته مـحـل خـود      
باشد آرمي بسـازد کـه بـه شـرايـط            

هــر نــامــه اي کــه        .  امـروز بــخــورد   
نوشته مي شود ، هردر خواستي که 
از طرف کميته براي هرشخصـي يـا     

مـطـرح   .......  هر ارگان دولـتـي و      

مي شود بايد  آرم کميته روي نامـه  
در خواستي کـوبـيـده شـود تـا  در              
آيـنـده تـحـت نـام کـمـيـتـه فـالن ،                     
سوءاستفاده ها  نشود و جلو هرج و 
مرج را بـتـوانـد گـرفـت و کـمـيـتـه                
بــعــنــوان ارگــان رســمــي مــحلــه ،            
کارخانه ،دانشگـاه ، بـيـمـارسـتـان           

 .رسميت خود را اعالم کند..... . و
پــس بــراي ايــنــکــه حــکــومــت        
سوسياليستي و يک نـظـام انسـانـي       
سر کار بيايد در اين رابـطـه اصـلـي       
ترين نقش را رهبران و فعالين چـپ    
وجوانان کـمـونـيـسـت  بـايـد ايـفـا                  

 .کنند 

 ...بازی را کسی می برد که اشتياق 
 ٦از صفحه 
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مبارزه مخفي کرد مخفيانه طبـقـه   
کارگر را سازمـان داد و در عـيـن            
حال از تصرف قـدرت سـيـاسـي دم         

 . زد
همچنين اشاره کرديم کـه چـون     
فاشيسم اسالمي اجازه نـمـي دهـد        
کـه جــوانــان در ســطــح وســيــع در             
خيابانها همديگر را ببينند، بـاهـم     
ديگر آشنا شوند، بـحـث و تـبـادل           
نظر کـنـنـد، بـنـا بـر ايـن بـايـد از                    
ــهــت               ــي ج ــيــع ــوشــشــهــاي طــب پ
ســازمـــانــدهـــي خـــود و شــيـــوه             

در .  اعتراضاتشان استفاده بکـنـنـد   
حال حاضـر نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر             
وشکارچيان انسانهاي آزاديخواه  و   
انقالبي ، به دانشگاهها و مـدارس    

 . و کارخانه ها حساس شده اند
بنابـرايـن مـحـالت شـهـرهـا و              
اماکن عمومي،  طـبـيـعـي تـريـن             
ظرفي است  که مي توان از آن براي 
سـازمـانـدهـي وبسـيـج بـخـشـهـاي               
مختلف مـردم حـول خـواسـتـهـا و             
مطالبات و شعارهاي مشـخـص و       

. سازمان يافته آنان اسـتـفـاده کـرد        
شرايط حساسي که هم اکنون در آن 
قرار گرفته ايم نيـازمـنـد حـرکـتـهـا          
وسازماندهي متـشـکـل جـوانـان و          
آنهم سازماندهي شبکـه هـايـي در        

تـيـمـهـاي        مـانـنـد   .  محـالت اسـت    
خبار ، تيم اپزشکي ، تيم تدارکات 

و خبر رساني در سطـح  و اطالعات 
 . شهر 
رژيم اسالمي ايـران چـنـان در         

ميان مردم منفـور شـده اسـت کـه           
مردم بخصوص جوانان بدنبال بهانه 
مي گردند و هر حرکتي علـيـه ايـن      
نظام  و هرگامي رو به جلـو را  بـه         
يک حرکت  گسترده اجتماعي عليه  
کليت رژيم اسـالمـي تـبـديـل مـي           

من اينجا به چند نـمـونـه آن        .  کنند
اما اين جـوانـان    .  اشاره خواهم کرد 

و مردم محالت هسـتـنـد کـه مـي          
دانند روي چـه مسـائـلـي  جـهـت                 
سازماندهي آن مـي تـوان بـيـشـتـر           

 . فوکوس کنند
بعد از اين يادآوري، به نـکـاتـي    
که در اين بخش بايد بدان پـرداخـت   

   .اشاره ميکنيم
 
ديــدار بــا خــانــواده جــان           :١  

 باختگان
 

يکـي از ايـن کـارهـايـي کـه                 
جوانان کمونيست در دسـتـور کـار        
مي گزارنـد، تشـويـق کـردن مـردم            
محل براي ديدار بـا خـانـواده هـاي         
ــن                 ــه ايــ ــي اســــت کــ ــفــ ــريــ شــ
اواخرعزيزانشان بدست سرکوبگـران  

. حکومت اسالمي کشته شـده انـد      
. نبايد اين عزيزان را تنها گـذاشـت    

از کانالهاي رسمي و غـيـر رسـمـي         
. بايد به اين خانواده ها کـمـک کـرد     

بايد از چنان حرمتي در محـل  بـر       
خوردار باشند و چنان کاري کرد که 
احساس نکنند عزيزي را از دسـت    
داده اند اما صدهـا دخـتـر و پسـر           
جوان  محـل و شـهـر را آزادانـه و               
داوطلبانـه  در کـنـار خـود دارنـد                
وجاي عزيز از دست رفته شان را پر 

بايد سعي کرد که ارتباط .  کرده اند
اين خانواده ها را با خـانـواده هـاي        

 .زندانيان سياسي بر قرارکرد
 
ديدار مداوم با خـانـوادهـاي    :  ٢ 

 زندانيان
 

ارتباط  و رابـطـه مـداوم  بـا                 
حانواده هايـي کـه عـزيـزانشـان در            
پشت ميله هاي زندان اين حکومت 

بايد وسيعاً .  آدم خوار بسر مي برند
هـمـه مـا بـا ايـن            .  گستـرش يـابـد     

عزيزان در بند خواسـت مشـتـرکـي       
آنان در شکنـجـه گـاهـهـاي        .  داريم 

رژيم اسالمي در انتظار حرکـتـهـاي    
دسته جمعي و اعتراضات گستـرده  

بـعـنـوان    .  ما در خيابانها  هسـتـنـد   
رفيق، بعنوان هم کالسي ، همسايه 
، هم محلـه اي، قـوم و خـويـش و               
فاميل، همراه اين خانواده ها بـايـد     
در جلو زندانها ، يا در هـر تـجـمـع         
ديگر آنان فعـاالنـه شـرکـت کـرد و            
مردم محل  و شهر را بـه ارتـبـاط          

. وسيع با آنان تشويق و بسيـج کـرد    
حول و حوش اين حرکـت عـمـومـي       
بايد افراد را سازمان داد وسيعاً بـه  
پيش برد و خـواسـتـار آزادي هـمـه          
زندانيان سياسي شد و اين خواسـت  
انساني را به خواست هـمـه  مـردم          

اين حرکت  بسيار زيبا .  تبديل کرد
و انساني ، با پيگيري و مـقـاومـت    
خانوادههاي اين عـزيـزان در ايـران        

بـا در    .  کم کم دارد جـا مـي افـتـد          
دست گرفتن آگاهانه ايـن حـرکـت،        
بايد همه مـردم مـحـل و شـهـر را              

بايد  گفت چـرا بـه     .  همراه خود کند
چه جرمي بچه هاي بي گنـاه مـردم     
را اسير کرده ايـد ، بـايـد ابـتـکـار               
بــخــرج داد خــواســتــار آزادي کــل           

بايد مسـائـل   .  زندانيان سياسي شد
عمومي مردم را در اين تـجـمـعـهـا      
مطرح کرد و آن را بـه خـواسـت  و            
شعارهمه مردم تبديل کـرد و حـول       

 . آن سازماندهي کرد 
 
تــعــرض بــه آدم ربــايــان         :      ٣ 

 محله ها 
 
در طول سي سال عمر ننگـيـن    

نظام اسالمي در ايران ،شکار چيان  
اســالمــي جــدا از مــحــل کــار و               
خيابانها، شبانه به خانه هاي مـردم  
حــملــه مــي کــنــنــد و مــدافــعــيــن           

يـا بـه     .  انسانـيـت را مـي ربـايـنـد            
مراسمهاي  جشـن وشـادي مـردم             

ديـگـر   .  وحشيانه حـملـه کـرده انـد          
ــيــروهــاي             نــبــايــد اجــازه داد کــه ن
سرکوبگر شبانه به خانه هاي مـردم  

بـايـد جـوانـان مـحـل           .  حمله کنـنـد  
کاري کنند که  فضـا و قـدرت آدم         

همـه  . ربايي را از دست آنان بگيرند
مردم محل از پير و جوان و کـوچـک   
و بزرگ بايد متحد  کليـه حـرکـات      
نيروهاي رژيم تـحـت نـظـر داشـتـه             
باشند و چنـان عـرصـه را بـر آنـان              
تنگ کنند کـه تـا هـيـچ مـزدوري            
ديگرجرئت نکند پا بـه مـحلـه هـا         

اينـجـا هـنـر و اسـتـعـداد              .  بگذارد
جـوانـان کـمـونـيـسـت وفـعـالـيـن و                  
سازماندهند گان اين عرصه را مي 

بايد  فعاليـن مـحـل چـنـان           . طلبد 
جوانان محله را سازماندهي کنـنـد    
که اگر چنين حرکتي اتفاق افـتـاد،     
با داد و فرياد همسايه ها  و تـلـفـن    
کردن به همه فعالـيـن مـحـل بـايـد           
همه مردم محل را با خبر کرد و بـا  
تعرض عمومي به نيروهـاي رژيـم،     
اين آدم ربايي حکومت اسالمي را   
به اعتراض گسترده اي علـيـه آنـان      

از تهيه فيلم وعکس و   .  تبديل کرد
شناسـايـي مـزدوران گـرفـتـه ، تـا                
نجات شخص مذکور از چنگ ايـن    

. اوباشان، سازماندهي مي خـواهـد  
اگر کسي يا کساني را اينچنين در   
ميان اعتراضات مردم گـرفـتـنـد و       
بردند، اعتراضات مـا در اشـکـال          
مختلف بايد ادامه داشته بـاشـد و       

نــگــذاريــم  کــه اعــتــراض مــردم             
چون ديشب همسايه .  خاموش شود

ما را بردند  امشب  و فـردا شـب           
اين امـر مـهـم      .نوبت من و شماست

فقط حرکت اعتراضي اي نـيـسـت        
که بايد فالن شخص را از چنگ آدم 
ربايان اسالمي آزاد کرد، بلکه چند 
حسن مهم  براي ما مردم و فعالين  

 يـکـي     اين عرصه را در بـر دارد ،       
اينکه اتحاد و هـمـبـسـسـتـگـي و              
ــيــن مــردم            اعــتــمــاد بــنــفــس در ب
ــر                ــد و امـ ــي يـــابـ گســـتـــرش مـ
سازماندهـي را در مـيـان هـمـيـن               
مردم معترض بي نهـايـت آسـانـتـر        

ديــواري بــراي         دوم      مــي کــنــد،   
امنيت همه مـردم مـحلـه اسـت و           
همه در اين  امر مهم شـريـک مـي        
شوند و احساس مسئوليت  مـردم      
نسبت به سر نوشت همديگر بسيار 

قــاتـلــيـن و           سـوم بـاالمـي رود ،         
سرکوبگران رژيم ديگر بخود جرئت 
نمي دهند که هر شب و نيمـه شـب     
به خانه هاي مردم بريزند و عـزيـزان   
آنان را از رختخواب بيرون بکشـنـد   

فـعـالـيـن     .  و به سياهچالهـا بـبـرنـد      
مخصوصاً جوانان کمونيـسـت ايـن      
حرکتها را  بـايـد سـازمـانـدهـي و             

هر چند کارکرد اين .  سراسري کنند
سازماندهي بسـتـگـي بـه شـرايـط            
محل دارد، اما کافي اسـت يـکـي         
دو حرکت اين چنين سازمان يافـتـه   
و موفق در محالت مختلف شـهـر     
روي بدهد مطمئناً  خـيـلـي سـريـع          

. همه محالت را در بـر مـي گـيـرد        
ــيــنــيــم کــه در دل چــنــيــن                مــي ب
حــرکــتــهــايــي اســت کــه ضــرورت          
سازماندهي دقيق تر پيش مي آيـد  
و زمينه ساز کميته ها و شبکه هـا  
يي مـي شـود کـه در بـر گـيـرنـده                    
بسياري از فعاليتهاي جوانان محل 

. دراشکال مـخـتـلـف خـواهـد شـد             
بنظرمن اينها پايدارترين تشکلـهـا   
وآن حلقه زنجيرهايي است که  هـم      
در ســطــح وســيــع  مــردم مــحــل              
مخصوصاً جوانان را بهم ربط مـي    
دهد وهم چتر امنيتي است جـهـت     

 .حفظ پيشروان و فعالين محل
 

 سازماندهي محالت 
 

دوره  دوره  گــذار و تــالطــم                
انـقــالبــي  وتصــمـيــم هــاي بــزرگ            

اين دوره دوره تعييـن  . انقالبي است 
تکليف با شرايطي است کـه پـيـش      

هيچ شرايطي  هـم خـود     .  رو داريم 
بخود عـوض  نـمـي شـود وفـقـط                  

پراتيک انقالبي  انسـان  اسـت کـه            
شرايط را عوض مي کند و تغير را 

ما انقـالبـي  را       .  ايجاد مي نمايد 
پيش رو داريم  و شاهد حـرکـتـهـاي     
بسيار زيباي تا کنوني آن بـوده ايـم      
و بايد آنرا به نفع انسانـيـت بـه سـر         

در عين حـال ضـد       .  انجام برسانيم 
انقالب يا  دشمن تا دندان مسلح و 
بي رحمي هم در مقابل خود داريـم     
کــه يــکــي از فــاشــيــســتــي تــريــن           

. حکومتهاي جهان مـعـاصـر اسـت      
در نتيجه براي ضربه نـهـايـي بـايـد        
فکر همه چيز و همه کارها را کرد و 
اشکال مبارزه را در مـقـابـل ايـن             
فاشيسم سازمان داد و خود را براي 
تعرض و سر نگوني اين نظام آمـاده  

 .کرد
 تيم تدارکات 

 
تدارکات  و کار تدارکاتـي  در      
هــر شــرايــط، زمــان و مــکــانــي،            
عمومي ترين و بيشترين کارهـا را     

از خـريـد      .  در بر گرفته و مي گيـرد 
رنگ و روغن و امکانات تبلـيـغـي    
گرفته  تا انـبـار کـردن داروهـا در             
مکانهاي مناسب و مـطـمـئـن يـا            
ديگر امکانات مورد نـيـاز کـه از          
طرف  مردم  جمع آوري مـي شـود       
يا از بعضي  دوسـتـان و آشـنـايـان          
مورد اعتماد  که  درمراکز دولـتـي   
يا در شرکتها کار مي کننـد را در      

از هــمــيــن امــروز       . بــرمــي گــيــرد      
وسائل مورد نيازي  که براي  چنين 
کارها يي به درد مي خورد را بايـد  
بطور سازمانيافته تـهـيـه و تـدارک         

بايد از همين امروز در فـکـر     .   ديد
تـهـيـه بسـيـاري از وسـايـل مــورد                

آماري از مردم محـل و    .  نيازباشيم
دوستان و آشـنـايـان مـان  داشـتـه               
باشيم  که  کي کجا کار مي کند و   
چه نوع کمکي از او  بـرمـي آيـد و          

. مـا  از او چـه انـتـظـاري داريـم                     
دراوضاع و شرايطي قرار داريم کـه    
مردم بي دريغ  در رابـطـه بـا هـمـه          
کارها  حاضرند و کمک مي کنند و 
حتي بـراي سـر نـگـونـي ايـن غـده                
چرکين و براي بدست آوردن  آزادي     

. از خــود مــايــه مــي گــذارنــد                  
مخصوصاً در طول نه ماه گـذشـتـه      
مردم و بـويـژه جـوانـان، ايـن را بـه               

در ضمـن تـا     .  جهانيان ثابت کردند
زماني که توازن قـوا بـهـم نـخـورده          
ــن                اســـت ايـــن حـــرکـــتـــهـــا و ايـ
سازماندهي ها براي فـعـالـيـن ايـن        

رعايت کامل و باز هم  عرصه ها با

 . بازی را کسی می برد که اشتياق بر د داشته باشد       
 ٣بخش 

 ٦صفحه 
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. کامل امنيتي صورت مي پـذيـرد  
در جمع آوري وسائل تدارکات همـه  
کمک مي کنـنـد چـون فـراخـوان از            
سوي سازماندهندگان در مـحـالت     

.  مي تواند چنين به پيش برده شـود 
اما پخش عملي آن ، چه ، کـجـا ،        
کي ، به کي ، يا تأمين نياز منـدي  
تيمهاي ديگـر  فـقـط و فـقـط در                
صالحيت مسئولين تـدارکـات کـه         
خود داوطلبانه و بسته به موقعيتي 
که دارند آماده اين کار شده اند مي 

اين تشکلي بسـيـار وسـيـع          .  باشد 
نيمه علني نيمه مـخـفـي و اعـالم           

جوانان محل همـديـگـر    .  نشده است
را مي شناسند و صالحيتها را مي 
دانند و خود آنان افراد را تـأيـيـد و        

 .تعيين مي کنند
 

 تيم يا تيمهاي پزشکي 
 

در طول ايـن نـه مـاه گـذشـتـه               
بخاطر عدم وجود تيمهاي پزشکـي  
سيار، از مـيـان زخـمـيـهـايـي کـه                 
امکـان مـداوا و نـجـات جـانشـان               

بسياري .  ممکن بود از دست داديم
از عزيزاني که ما از دسـت داديـم         
کساني بودند که در  اطاقهاي عمل 
يا روي تخت بيمارسـتـانـهـا يـا در          
ــه              آمــبــالنســهــا در راه رســيــدن ب
بيمارستانها مورد هجوم آدم ربايان 
اسالمي قرار گرفتند و بـه زور سـر       
نيزه ربوده شدند و در سياهچالها و   
شکنجه گاهـهـاي قـرون وسـطـايـي           
نظام اسالمي الشه هاي نيمـه جـان     
اين عزيزان را  روي هم انداختند  تا  
در اثر عـذاب و خـون ريـزي جـان               

بسـيـاري فـقـط دسـت يـا             .  بدهنـد 
پايشان زخمي شده بـود،  يـا زخـم          
سطحـي اي بـرداشـتـه بـودنـد  بـه                  
بيمارستانها روان شدند ومتأسفانـه  
ديگر هـيـچـگـاه بـه مـيـان مـا بـر                  

 نگشتند
اگر تيم پزشکي سيـار مـا در        

حـرکــتـهــا و خـيــزشـهــاي گــذشـتــه             
سازمان يافته و بـا تـدارکـات الزم          

بيشک تعدادي ازايـن    .  کار مي کرد
عزيزان هـم اکـنـون در مـيـان مـا                 

پس بايد ديـد کـه ايـن امـر           .  بودند
مهم و اين سازمانـدهـيـهـا  چـقـدر           
ضرورت دارد و چـقـدر بـراي مـا و           
جنبش ما حياتي است و اين تجربه 

بـا وجـود     .  تلخ نبايـد تـکـرار شـود        

پزشکان  وپرستاران شرافتمندي که 
در آنجا کار مي کنـنـد نـبـايـد بـار           
ــا و                  ــالنســـهـ ــبـ ــه آمـ ــر بـ ــگـ ديـ
بيمارستانهاي حکـومـت اسـالمـي       

در ضمن  بـايـد ايـن        .  اعتماد کرد 
مسئله را  هم در نظر داشت و به آن 
هم فکر کرد که در چنين شـرايـطـي    
سپاه پاسداران افراد  خود را بعنوان 
راننده آمبالنس گسيل مي کند تـا    
زخميها را به مکانهاي تعيين شـده  

 .خود ببرند
اما در هـر مـحلـه اي حـتـمـاً                 
پزشکان و پرستاران شـرافـتـمـنـد و        
انسان دوست زيادي  وجود دارند يا 
اينکه در هر محله اي چندين جوان 
رشته پزشکي خوانده اند  بـايـد از         
وجود اين انسانها بـراي آمـوزش و       
نشان دادن مـوارد ضـروري مـثـل              

ايـن  .  کمکهاي اوليه استفاده کـرد      
جنگ است و براي بهتر جـنـگـيـدن     
در اين عرصه بايد از دشمن آمـاده    
تر بود، از دشمن با برنامه تـر بـود       

. ،از دشمن سازمان يافـتـه تـر بـود        
دشمنِ ما فـقـط زراد خـانـه را در             

اما ما انقالبيون همه . اختيار دارد 
مردم و همه امکانات آنها را داريم 
، بشرطي که بتـوانـيـم ايـن نـيـروي           
عظيم وايـن امـکـانـات وسـيـع را                

وظيفـه ايـن      اولين . سازمان دهيم  
تيم اين است که ليستي از وسـايـل     
پــزشــکــي مــورد نــيــاز را تــوســط            
پزشکان  تهيه کرده  و با مراجعه به 
دوستان و آشنايان نزديک در فـکـر       
تدارک  جا و مـکـان  طـبـيـعـي و                 
مطمئني بـراي پـذيـراي زخـمـيـهـا               

وظيفه اين تـيـم      دومين  .     باشيم
اين است که فرد زحمي را صـريـعـاً      
از دست برد نيـروهـا و آدم ربـايـان            

 سـومـيـن   .   حکومتي دور کـنـيـم          
وظيفه اين است که بايد پـزشـک يـا      
پزشکياري که همراه اين تيـم اسـت     
بــالفــاصــلــه تشــخــيــص دهــد کــه          
زحميهاي سطحي را به کجاها بايد 
برد و زخميهاي عميق تر را که  بـه    
عمل جـراحـي يـا مـدت طـوالنـي                
تحت مداوا قرار گيرند بـه کـجـاهـا       

مسـائـلـي  ديـگــر         .  انـتـقـال  داد          
بستگي به توازن قـواي بـيـن مـا و           
دشمن  و شرايط هاي پيـش بـيـنـي       
نشده اي بستگي دارد که مـا درآن      
قرارمي گيريم ، که از چه چيزهايي 

از ماشين مردم .  بايد استفاده کرد 

، از مـاشــيـنــهــاي خــودمـان ، از               
ماشين مردم محل يا مي تـوانـيـم      
چند دستگاه آمبالنس را متصـرف  
شويم ؟ يا نگه باني بيمارستانها در 
دست ميليشياي مردم است يـا در    
دست واحد نظامي آن مـحـلـهـايـي        
است که بيمارستانها و و احد هـاي    
پزشکي ما قـرار دارنـد اگـرچـنـيـن           
اســت هــمــه زخــمــيــهــا را بــه                    
بيمارستانها مي بريـم  ايـن بـحـث           
بازي است  و بستگي به توازن قـوا    

 .دارد 
 

تيم ارتـبـاطـات، اطـالعـات و          
 خبر رساني

 
امروز مسـئلـه تـکـنـولـوژي و             
رسانه هاي جمـعـي  چـهـار گـوشـه             
جهان را بهم وصل کرده و قفل همـه  
سانسورهارا شکسته  و دوران بـي      

. خبـري ديـگـر سـپـري شـده اسـت               
پيشرفتهاي تکنولوژيک در سـطـح       
وسيع اجتماعي کاري کرده که هيچ 
جنايتي در گوشه و کنار دنيا پـرده    

هـمـچـنـانـکـه       . پوشي نخواهد شـد      
انقالب ايران در طول اين هشت ماه 
سد ديکتاتوري را شـکـسـت و در            
ابعاد وسيع اجتماعـي خـود را  و           
آرمانهاي انسانيش را به جـهـانـيـان     
معرفي کرد و زنده و اسـتـوار بـراي        
در هم کوبيدن فـاشـيـسـم اسـالمـي         
حاکم بر ايران به اشکال مختلـف و    
در سطح وسيع خبر رساني خـود را    

 . نشان داد
ايـن    اول اينکه يکي از وظائـف 

تيم، شـنـاسـايـي دقـيـق نـيـروهـاي              
شنـاخـت   .  حکومتي در محل است

دقيق از روحيه و شيوه کار نيروهاي 
دشمن يکي از وظـايـف نـيـروهـاي          

مـثـالً آمـاري از        .  سازمانـده اسـت    
دشمن ، روحيه دشمن ،شناخـت از    
تاکتيـکـهـاي کـه عـلـيـه مـا مـي                   

هر چند اين بـر  . خواهند بکار گيرند
مي گردد به تيم نظامي ولـي مـي       
خواهم به اين امر مهم اشـاره کـنـم        
که تا دشمن را نشناسيم خود را هم 

 . نمي شناسيم
چند نفر در اين محله بـا رژيـم      

هـمــکــاري مـي کــنــنـد؟  چــکــاره             
هستند يـا چـه وظـيـفـه وپسـت و                 
مقامي دارند؟ با عکسهاي واضـح  
و مشـــخـــص، هـــمـــراه آدرس و              
مشخصات ديگر آنان  وفـرسـتـادن      

بـايـد بـه      .  براي رسانه هاي جمعـي    
سـاده تــريــن شــيــوه  بــذر تــرس و               

البته (وحشت را  در دل آنان کاشت 

بدون تعصب و کيـنـه شـخـصـي از          
 )کسي

بايد ايـن رفـقـا مـبـتـکـر               دوم 
خيلي از کارها و فعاليتهاي بشوند 
ــحــل و                    ــردم م ــان م ــه در مــي ک
مخصوصاً جوانان مـحـل، جـاذبـه         
داشته باشد و رژيم هم نـتـوانـد آنـرا       

از مسابـقـات ورزشـي      . ممنوع کند
بين محالت  گرفته تا بهانه  پارتي 
و جشن تولد يا به هر بهانـه اي کـه       
بتوان جوانان بيشتري را جمـع کـرد     
با آنان آشنا شد، ايـمـل آدرسـهـا و           

قرار . تلفن دستيها را رد و بدل کرد 
و مــدارهــا را گــذاشـت  وخـبــر و                
اطــالعــات مــحــل از جشــنــهــا و           

اگر بدرستي پي .  مراسمها را گفت 
به کُدهاي خبري ببريم  اين حـرکـت     
پس از مدتي در قلب خود  طبيعي 
ترين رابطه ها را سازماندهي کـرده   
ونه تنها محالت نزديک بهم  بلـکـه   

 .شهر را بهم  وصل ميکند
تقسيم کـار دربـيـن خـود          سوم 

اعضاي تيم است که اگر مسئله اي 
پيش آيد هر کس موظف اسـت کـه     
به چند نفر يا به چه کسانـي  زنـگ       

چگونه مسئولين يا فـعـالـيـن       . بزند
. عرصه هاي ديگر را با خبر کـرد      

بـا وجـود پـراکـنـدگـي مـحـل کـار                  
انسانها ، در کارخانه ها ، ادارات ، 

چـه سـيـاسـت و         ..... دانشگاهها و  
تاکتيکي بکار گيريم تـا در تـمـام          
اين عرصه ها خبر بگيريم يا خـبـر     

يا چگونه مي توان در کـم      .  بدهيم 
ترين فرصت بيش تـريـن آدمـهـا را          
ــان                     ــکـ ــل و مـ ــحـ در فـــالن  مـ

بيمارسـتـان ، زنـدان ، يـا فـالن                (  
امـاکـن دولـتــي ، يـا کـارخــانـه ،                  

يـا مـحـل      .  جـمـع کـرد     )  دانشگاه   
تجمع و نـقـل و انـتـقـال نـيـروهـاي               
دشمن را به همديگر را چگونه خبـر  

چگونه مي توان  از کانالهـاي  .  داد 
ماهواره اي عليه دشمن بيـشـتـريـن     
استفاده  را کرد و پيامهاي خود را   

. لحظه به لحظه  به واحدها رسانـد    
نام آدمهاي شرور را که  مزاحم کار 
و فعاليتها ي ما در دانشگاهـهـا ،     
کارخانه ها ، ومحلـه هـا هسـتـنـد           
علناً با اسـم و رسـم مشـخـص در             
تلويزيونـهـاي خـارج کشـور اعـالم            

بايد سـعـي شـود بـيـشـتـريـن             .  کرد
جنگ رواني راعليه اين اوباشان راه 

 .انداحت
عناصر دشمن بايد در هر رنگ 
و پوششي در هر مـحـل ومـکـانـي           
که هستند ،سريعاً شناسايي شونـد  
به هر محله اي که نقل مکـان مـي     

کنند پس از يک هفته سـاکـن شـدن      
در آن محله ، مردم مـحـل  بـويـژه           
جوانان محل بدانند  که ايـن چـهـره      
هاي جديد چه کساني و کـي آمـده         
اند بايد حتماً فعالين محل ودسـت    
اندر کاران بدانند وتحقيق را شـروع  

 .کنند
 

  جمع بندي کارها 
سراپاي وجود نـظـام اسـالمـي        

شديداً در تناقض با زندگي مردم  و 
اين رژيم  نـمـي   .  بويژه جوانان است 

تواند از تجمع و ارتـبـاط هـر روزه          
مـيــلـيــونـهــا جــوان کــه در روابــط             
طبيعي  در گوشه و کنار مـحـالت     
در  شهرها جمع مي شوند ممانعت 

بنابراين نکاتي که  در     .  بعمل آورد
اين مباحث بدان اشـاره رفـت ، نـه          
تنها از همين امروز عملي اسـت ،    
ــلــکــه مــي بــايســت از اوائــل                   ب
خيزشهاي عـمـومـي مـردم عـلـيـه            
حکومت  اين سازماندهيها را مـي  

اين غفلت کـار مـا بـود و          .  کرديم 
دشـمــن از ايــن خـالء بــيـشــتــريــن             
استفاده را برد ومتأسـفـانـه مـا در         
اين بي برنامه گيها تلـفـات زيـادي      

ــم     ــنــکــه     .  مــتــحــمــل شــدي ــراي اي ب
اشتباهات گذشـتـه تـکـرار نشـود،          
براي اينکه جامعه از شر فاشـيـسـم    
اسالمي خالصي يابد بايد در سطح 

. وسيع توده ها را سازماندهي کـرد 
آنهم  تالش بي وقفه کمـونـيـسـتـهـا        
ورهبران عملي را مي طـلـبـد  کـه         

کادر پر حرارت مـي    .  جلو بيافتند 
خواهد که عرض اندام کـنـد ،جـلـو         
صف حرکت کند ، بتواند صـحـبـت    
کند، بـحـث کـنـد، قـانـع کـنـد، و                   

بايد رهبري اوضـاع    .  سازمان بدهد
را بدست گرفت و ايـن کـار تـعـداد           
کثيري از جوانان و انقالبيوني است  
که وظيـفـه سـرنـگـونـي حـکـومـت              

بـراي  .  اسالمي را بدوش گرفته انـد   
اينکه اين ساعت دقيقاً  کـار کـنـد      
بايد تمام اين فعالـيـتـهـا زيـر نـظـر            
کميته اي بنام کميته  محله فـالن،    
مثالً دماوند ، سهراب ، ندا ، يـا ،    

غ يا هر چه کـه اسـمـش را          .  ق.ش 
مي گذارند کار کند که از فـعـالـيـن     

ايـن  .   محـل تشـکـيـل شـده اسـت            
کميته ها در آيـنـده بـه ارگـانـهـاي             
حکومت مردمي تبديل مي شونـد  
يا ارگانها و نهـاد هـاي حـکـومـت          
آينده از فعالين  همين کميته هـا و    
شـبـکــه هـاي مـردمـي کـه مــورد               
اعتماد مردم هسـتـنـد  تشـکـيـل             

 ...بازی را کسی می برد که اشتياق 
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فکر نمـي کـردم روزي از مـن            
خواسته شود که چـاپ تـازه اي از           
خــطــابــه در شــوراي عــمــومــي               
انترناسيونال در باره جنگ داخـلـي     

تدارک ببينم و مـقـدمـه         در فرانسه
وبه هـمـيـن دلـيـل        .  اي برآن بنويسم

اکنون فقط مي توانم در اين جا بـه    
اساسي ترين نکات مربوط بـه ايـن     
مــوضــوع بــطــور خــالــصــه اشــاره          

من دو خطابه کوتاه تـر در      ...  کنم 
شـوراي عـمـومـي در بـاره جـنـگ                

آلـمـان را، کـه پـيـش از               –فرانسه 
خطابه سوم ايـراد شـده بـودنـد، بـه            

. چند دليـل در ايـن جـا مـي آورم              
نخست از ايـن نـظـر کـه در مـتـن                 

به خطابه دوم استنـاد  جنگ داخلي 
دوم، به ايـن دلـيـل، کـه         .  شده است

اين دو خطابه پيشيـن، کـه هـر دو          
هم به قلم خود مارکس نوشته شـده    
اند، درسـت بـه انـدازه خـود مـتـن               

از نــمــونــه هــاي         جــنــگ داخــلــي،   
برجسته استعداد شـگـفـت انـگـيـز           
مــولــف آنــهــا، يــعــنــي مــارکــس،         
هستند که براي نخـسـتـيـن بـار در          

هجدهم برومرلوئي بناپارت تحليل 
آشکار گرديد، اسـتـعـدادي کـه بـه            
مارکس اجازه داد تا خصلـت، بـرد     
و نتايج الزامي رويـدادهـاي بـزرگ        
تاريخي را، در همان لحظه اي کـه      
جلوي چشمان ما جريـان دارنـد يـا        
در هنگامي کـه از رخ دادن شـان           
هــنــوز مــدت زمــان زيــادي نــمــي          

و، .  گذرد، بـه روشـنـي درک کـنـد             
سرانجام، به اين دليل که ما هـنـوز   
هم در آلمان گرفتار آثار و عـواقـب     
اين رويدادها هستيم کـه مـارکـس        

 . پيشاپيش از آنها سخن گفته بود
مگر در خطابه نخـسـت پـيـش       
بيـنـي نشـده بـود کـه اگـر جـنـگ                   
دفاعـي آلـمـان در مـقـابـل لـوئـي                 
بناپارت به انحـراف بـگـرايـد و بـه            
صورت جنگي براي فتح و غلبه بـر  
ضد مردم فرانسه درآيـد، تـمـامـي         
مصائـبـي کـه پـس از جـنـگـهـاي                 
موسوم به جنگهاي رهـايـي بـخـش       

با شدتي تازه )  ۱ ( بر سر آلمان آمد 
دوباره ظاهر خواهند شد؟  آيـا نـه         
اين بود که بيست سـال ديـگـر زيـر         
سلطه بيسمـارک در آمـديـم، و بـه             

ــب و بــازداشــت                  ــاي تــعــقــي " ج
، ) ۲ (ها يا مردم فريبان " دماگوگ

گرفتار قانون مقررات اضطـراري و    
تعقيب و مجازات سـوسـيـالـيـسـت       
ها شديم، با همان حد از خـودسـري   
پليسي، و با عين همان شيوه هـاي    
نفرت انگيز تعبير و تـفـسـيـرهـاي          

 از قانون؟ ) دلخواسته(
آيا آن پيش بيني که مي گـفـت   
در صورت ضميمه کـردن مـنـطـقـه        

" ،   ) به خاک آلـمـان  ( لورن   –آلزاس 
فرانسه خـود را در دامـن روسـيـه             

وپـس از ايـن       )  3" ( خواهد افکند
کار، آلمان يا نوکر حلقـه بـه گـوش        
روسـيــه خــواهــد شــد، يــا نـاگــزيــر            
خواهد گـرديـد کـه، پـس از نـفـس               
کشيدني کـوتـاه، مسـلـح شـود تـا             
براي جنگ تـازه اي آمـاده گـردد،            

نوعي جنـگ  " جنگي که به راستي 
نژادها در برابر نـژادهـاي التـيـن و           
اسالو که دست بـه دسـت هـم مـي           

خواهد بود، تحقق نـيـافـتـه       "  دهند 
است؟  آيا ضمـيـمـه کـردن ايـاالت          
فرانسوي به خاک آلمان، فرانسويـان  
را به دامن روسها نينداخته اسـت؟     
آيا اين بيسمارک نـبـوده کـه مـدت         
بيست سال تمام بـيـهـوده کـوشـيـده         
است دل تزار را بـدسـت بـيـاورد و             
بــراي ايــن کــار حــتــي بــه انــجــام              
خدماتي حقيرانه تر از آنچه پـروس    
" بي مـقـدار، پـيـش از آن کـه بـه                   

تبديل شـود،  "  نخستين قدرت اروپا
عادت داشت در برابر چکـمـه هـاي      
روسيه مقدس عاجزانه عرضه کنـد  
رضايت داده اسـت؟  آيـا هـر روز              
شاهد اين نيستيـم کـه تـهـديـد بـه             
جنگ، جنگي که بـر اثـر آن هـمـه           
قراردادهاي اتحاد شهرياران مـثـل     
دود به هوا خواهند رفـت، مـانـنـد         
شـمـشـيـر دامـوکـلـس بــر سـر مــا                 
سنگيني مي کند؟ جنگي که هيچ 
چيز در آن قطعا معلوم نيست مگر 
نامعلوم بودن مطلق سرانجـام اش،    
جنگـي نـژادي کـه در نـتـيـجـه آن                  
تمامي اروپـا دسـتـخـوش ويـرانـي             
هاي حاصل از درگير شـدن پـانـزده      
تا بيـسـت مـيـلـيـون مـرد مسـلـح                
خواهد شد و اگـر مـي بـيـنـيـم کـه              
چنين جنگي هنوز بيداد نمي کـنـد   

فقط براي آن اسـت کـه نـيـرومـنـد               
ترين دولتـهـاي نـظـامـي در بـرابـر              
پيش بيـنـي نشـدنـي بـودن کـامـل              
نتيجه نهايي آن دچار تـرس و لـرز         

 . شده است
با توجه بـه آنـچـه گـفـتـه شـد،              
اکنون برماست که اين نمـونـه هـاي      
ــا حــدودي              درخشــان، و اکــنــون ت
فـرامــوش شــده، از روشــن بــيــنــي           
سياست کارگري بـيـن الـمـلـلـي در           

را دوبــاره در اخــتــيــار               ۱۸۷۰ 
آنـچـه در     . کارگران آلمان قرار دهيم

باره اين دو خطابه حقيقت دارد در     
نـيـز   جنگ داخلي در فرانسه مورد 

 . صدق مي کند
آخـريـن   )  ۱۸۷۰ ( مـه       ۲۸ در 

ــر فشــار               ــمــون در زي ــارزان ک مــب
دشمني که تعداد افرادش بـيـشـتـر       
ــويــل                 ــاي بــل ــه ه ــن ــود، در دام ب

(Belleville)             ــا در مــي از پ
 ۳۰ آمدند، و دو روز بعد از آن، در   

ماه مه، مارکس در بـرابـر شـوراي        
عمومي، مشغول قـرائـت ايـن اثـر         
 بود، اثري که در آن معناي تاريخي 

در چند خط برجسـتـه   کمون پاريس 
و دقيق نشان داده شـده، آن چـنـان          
دلنشين و بويژه آن چنان درست کـه    
جست و جوي معادلي بـراي آن در      
مجموعه آثار فراواني که در هميـن  
باره به رشته نگـارش در آمـده انـد          

 . بيهوده است
توسعه اقـتـصـادي و سـيـاسـي           

تـا بـه امـروز،           ۱۷۸۹ فرانسه، از   
سبب گـرديـده کـه از پـنـجـاه سـال                
تاکنون، هيچ انقـالبـي در پـاريـس         
ــت              ــه خصــل ــه ک ــت ــگــرف صــورت ن
پرولتاريايي نداشته اسـت، چـنـدان        
که پس از هر پيروزي، پرولتاريا که 
آن پيروزي را با خـون خـود بـدسـت         
آورده با مطالـبـات خـاص خـودش         

ايـن  .  وارد صحنه مـي شـده اسـت         
مطالبات کم و بيش نا مشخـص و    
حتي مبهم بـوده و مـاهـيـت آنـهـا             
بدرجه پختگي کـارگـران پـاريسـي         

ولي همه آنها .  بستگي داشته است
در نهايت امر متوجـه بـرانـداخـتـن        
تخاصم طـبـقـاتـي مـوجـود مـيـان             

. سرمايه داران و کارگران بوده است
اين کار چگونه ميبـايسـت تـحـقـق        

مييافت، براستي بر کسي مـعـلـوم      
ــبــود  ولــي نــفــس وجــود ايــن             .  ن

مـطــالـبــات بــا هــمـه نـامشــخــص            
بودنش از لحاظ قالب بيان، بيانگر 
وجود خطري براي نظم اجـتـمـاعـي       
مستقـر بـود، کـارگـرانـي کـه ايـن                
مطالبـات را عـنـوان مـي کـردنـد               

ــد         ــودن ــح ب ــظــر    .  هــنــوز مســل از ن
بــورژواهــاي ســرمـــايــه دار کـــه              
حکومت را در دست داشتند، بنابر 
اين خلع سالح کارگران نـخـسـتـيـن        

بهمين دليل پـس  .  وظيفه فوري بود
از هر انقالب که به بـهـاي ريـخـتـه          
شدن خون کارگران تحقق مييافـت،  
پيکار تازه اي در مي گرفت کـه بـه     

 . شکست اين کارگران ختم مي شد
 ۱۸۴۸ اين قضيه نخـسـت در       

لـيـبـرالـهـاي        –بـورژوا    .  پيش آمـد 
اپوزيسيون پارلماني مهماني هايي 
برپا کردند که طي آنـهـا خـواسـتـار        
تحقق اصالح در قانون انـتـخـابـات       
شدند، اصالحـي کـه مـي بـايسـت            

. سلطه حزب آنان را تضمـيـن کـنـد      
ــان کــه در مــبــارزه خــود بــا                     آن
حکومت، بيـش از پـيـش نـاگـزيـر             
بودند بـه مـردم مـتـوسـل شـونـد،                 
مجبور شدند گام بـه گـام تسـلـيـم            
قشرهاي راديکـال وجـمـهـوريـخـواه         
بورژوازي و خرده بورژوازي شونـد و    

. ميدان را براي آنهـا بـاز بـگـذارنـد         
ــن جــمــاعــت،              ولــي پشــت ســر اي
کارگران انقالبـي قـرار داشـتـنـد و            

ــان از        ــن ــن ســو،          ۱۸۳۰ اي ــه اي ب
استقالل سياسي بيشتري از آنـچـه       
بــه فــکـــر بـــورژواهــا و حـــتـــي                 
جمهوريخواهان مي رسيدند بدست 

بمحض اين که بحـران  .   آورده بودند
روابط حکومت و اپـوزيسـيـون در          
گرفت، کارگران به پيکار در کـوچـه   

لوئي فيليـپ  .  و خيابان روي آوردند
از صحنه سـيـاسـت کـنـار رفـت و             
موضوع اصالح قانـون انـتـخـابـات        

به .  نيز با او به فراموشي سپرده شد
، " جـمـهـوريـت       "  جاي آن موضـوع    

، چـنـانـکـه       " اجتماعـي    "  جمهوري 
کارگران پيروزمند در باره اش مـي    

حاال مـنـظـور    .  گفتند قد برافراشت
از اين جمهوري اجتماعي چـه بـود       
ديگر مسئله اي بود که هيچ کـس،  
حتي خود کارگران، بدرستـي از آن      

ولي اکنون ديـگـر   .  سر در نمي آورد
کارگران سالح در دست داشتـنـد و     
نيرويي در درون دولـت بـه حسـاب        

بـه هـمـيـن دلـيـل بـه              .  مي آمـدنـد  
ــحـــض آن کـــه بـــورژواهـــاي                 مـ
جمهـوريـخـواه مسـتـقـر در قـدرت              

احســاس کــردنــد کــه زمــيــن زيــر            
پايشان محکـم اسـت، نـخـسـتـيـن            
هدف شان اين شد که اين کـارگـران     

و ايـن کـار       .  را خلع سـالح کـنـنـد        
بـا زيـرپـا      :  بصورت زير انـجـام شـد     

گذاشتن آشکار قول و قرارهاي داده 
شده، با تحقير علني پرولترهـا، بـا     
کوشش در جهت راندن بيـکـاران از     
پايتخت و هـدايـتـشـان بـه واليـات           
دوردست، و از آنجا کـه نـيـروهـاي         
سرکوبگر کافي قـبـال تـدارک ديـده         
شده بودند، کارگـران پـس از پـنـج           
روز پـيـکــار قـهــرمـانـانــه، در هــم              

اينجا بود کـه قـتـل      . شکسته شدند
عام دستگيرشدگان بـي دفـاع، بـه        
ــام                 ــظــيــرش از اي شــيــوه اي کــه ن
جنگهـاي داخـلـي کـه بـه سـقـوط                 
جمهوري رم انـجـامـيـد تـا آن روز              

 . ديده نشده بود آغاز گرديد
بورژوازي، براي نخستـيـن بـار       

ــد                ــرابــر ق نشــان مــيــداد کــه در ب
برافراشتن پرولتاريا بعنوان طـبـقـه      
اي خاص در مـقـابـل او، بـعـنـوان             
طبقه اي که منـافـع و مـطـالـبـات           
خاص خود را دارد، بيرحمي ديوانه 
وار وي در انتقام کشي تـا کـجـاهـا       

و بـا هـمـه        .  مي تواند پـيـش بـرود     
پـيـش آمـد         ۱۸۴۸ اينها، آنچه در 

در مــقــايســه بــاهــاري و زنــجــيــر            
، ۱۸۷۱ گسيختگي بورژوازي در     

 . حکم بازي کودکان را داشت
کيفر اين اعمال نـيـز بـه زودي          

اگر راست بـود کـه     .  چهره نشان داد
پرولتاريا هنوز قادر نبود بر فرانسه 
حکومت کند، بورژوازي نـيـز بـراي      

. اين کار آمادگي بيشتري نـداشـت    
ــن دوره اســت کــه              مــنــظــورم دراي
بورژوازي آن هنوز اکثرا گرايشهـاي  
سلطنت طلـبـانـه داشـت و بـه سـه               

، و   ) ۴ ( حزب طرفـدار خـانـدانـهـا          
ــواخــواه               ــه ه ــهــارمــي ک حــزب چ

...  جمهوريت بود، تقسيـم مـيـشـد      
نزاعهاي داخلي همين جناحها بـود  
کـه بـه مـاجـراجــويـي چــون لـوئــي               
بــنــاپــارت امــکــان داد کــه هــمــه            

ارتـش،    –مقامات کليـدي دولـت       
را در     –پلـيـس، دسـتـگـاه اداري            

اختيار بگيرد و موفق شود کـه در      
آخـريـن قـلـعـه           ۱۸۵۱ دسامبر    ۲ 

مستحکم بورژوازي، يعني مجلس 
بـا سـلـطـه       . ملي را هم تسخير کند

لوئي بناپارت، دوران امـپـراتـوري        
دوم در فرانسه و همراه بـا آن بـهـره          
کشي از کشور توسط دستـه اي از      

 ١٨٩١مقدمه فردريش انگلس برچاپ آلمانی 
 جنگ داخلی در فرانسه   

 در باره کمون پاریس
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ماجراجويان سياست و امور مالـي  
امـا، در عـيـن حـال           .  آغاز گـرديـد  

صنعت نيز به چنـان رونـقـي دسـت         
يافت که در نظام بي جربزه و دسـت    

فيليـپ، کـه زيـر         –وپا لرزان لوئي 
ســلــطــه انــحــصــاري فــقــط بــخــش         
کوچکي از بورژوازي قـرار داشـت،       

لـوئـي   .  هرگز تصور آن نـمـي رفـت       
بناپارت قدرت سـيـاسـي سـرمـايـه         
داران را به بهانه حفظ آنان، يـعـنـي    
حفظ بورژواها از شر کارگران و نيز 
بنام حمايت از کـارگـران در بـرابـر           

ولـي  .  سرمايه داران، از آنان گـرفـت  
ــق                ــه رون در عــوض، ســلــطــه او ب
سودآزمايي و فعاليتهاي صنـعـتـي    

خـالـصـه بـه بـرآمـدن و             .  انجاميـد 
ثروتمنـد شـدن تـمـامـي بـورژوازي             
چنان ميداني داد که تا آن زمان بـه    

با اين همه، .  فکر کسي نرسيده بود
به موازات ايـن رونـق صـنـعـتـي و             
مالي، فساد ها و دزدي ها کـه در      
پيرامون دربار امپراتوري گرد آمده 
بودند توانستند از اين جريان ثروت 
و رفاه سهم هاي کالني به نفع خـود  

 . برداشت کنند
ولي امپراتوري دوم در ضـمـن       
ندايي بـود بـه احسـاسـات مـيـهـن              
دوستي افـراطـي فـرانسـويـان، کـه             
ــدســت آوردن مــجــدد           ــارب خــواســت
مرزهاي امـپـراتـوري اول فـرانسـه             

از دست رفـتـه      ۱۸۱۴ بودند که در 
بود، يا دست کم خواستار به دسـت  
ــاي دوران              ــرزهـ ــاره مـ آوردن دوبـ

بــاري، نــوعـــي      .  جــمــهـــوري اول     
ــرانســوي در درون            ــوري ف ــرات امــپ
ــت، يــا              ــطــن ــل ــاي دوران س ــرزه م
بگوييم، در درون مـرزهـاي کـم و              

کـه     ۱۸۱۵ بيش تعديـل تـر شـده          
البته در دراز مـدت نـمـيـتـوانسـت         

و ريشـه    .  معـنـايـي داشـتـه بـاشـد           
جـــنـــگـــهـــاي دوره اي و دســـت              
اندازيهاي سرزميني در هميـن جـا     

ولي در بيـن هـمـه ايـن گـونـه             .  بود
فتوحات، هيچ فتحي نبـود کـه بـه        
اندازه به دسـت آوردن سـاحـل چـپ           

خــواب و   (Rin)آلـمــانــي رود رن        
خيال ميهن پرستان افراطي فرانسه 

بـدسـت   .  را به خود مشـغـول بـدارد     
آوردن يک فرسنگ مربع در ساحلي 

که گفتيم براي آنان از ده برابر آن در 
نواحي آلپ يا هرجاي ديگر مهمتـر  

هــمـيــن کــه مــاجــراي      .  مـي نـمــود    
تاسيس امپـراتـوري دوم رسـمـيـت          
يافـت، عـنـوان کـردن مـطـالـبـات               
مــربــوط بــه مــنــطــقــه رن ديــگــر             
موضوعي بود کـه دنـبـال فـرصـت          
منـاسـب خـود مـي گشـت و ايـن                 
فرصت مناسب نيـز بـا جـنـگـهـاي           

فــرا    ۱۸۶۶ اتـريــش و پــروس در          
 ). ۵ (رسيد

که ازاقدامـات جـبـران        بناپارت
کننده بيسمـارک سـرخـورده بـود و           

هــايــي را کــه از ايــن          "  سـرزمــيــن " 
رهگذرچشم به آنها دوختـه بـود بـه        
دست نـيـاورد ومشـاهـده کـرد کـه             
بيسمارک سياست تعلـل در پـيـش        
گرفته است و امـروز و فـردا مـي              
کند، چاره اي جز توسل بـه جـنـگ        

در    ۱۸۷۰ نيافت، جنگي کـه در        
گرفت و به شـکـسـت بـنـاپـارت در           

و ويـلـهـلـم شـوئـه         ) (Sedanسدان 
Wil h e lm sch oeh e )  (

 . انجاميد
سپتامـبـر    ۴ انقالب پاريس در 

از عــواقــب نــاگــزيــر ايــن            ۱۸۷۰ 
امـپـراتـوري لـوئـي        .  شکستها بـود 

بناپارت به مانند کاخـي مـقـوايـي       
فـرو ريــخـت، و دوبـاره جــمـهــوري             

و اين در حالي بـود کـه       .  اعالم شد
دشــمــن پشــت دروازه هــا بــه ســر             

سپاهيان امپـراتـور يـا در        .  ميبرد
بـدون انـتـظـار       )  (Metzناحيه متز

امدادي در محاصره بودند، يـا در      
در چنين حالتي .  خود آلمان زنداني

ــه                  ــه مــردم ب ــود ک از اضــطــرار ب
نــمــايــنــدگــان پــاريــس در قــوه                 
قانونگذاري قبلي اجازه داده بـودنـد   

" حکومت دفـاع مـلـي        " که نوعي 
اين اجازه بويـژه از ايـن       .   برپا کنند

رو به سهولـت داده شـد کـه در آن              
ايام، بـراي دفـاع از کشـور، هـمـه              
پاريسي هاي قادر به حـمـل سـالح        
در گارد ملي داخل شده و مسـلـح       

چندان که اکثريت مـهـم   .  شده بودند
ــا    ــل            ردآن گ ــران تشــکــي ــارگ را ک

ولي تضاد منافـع مـيـان      .  ميدادند
حکومتي ها که به تقريب هـمـه از       
بــورژواهــا بــودنــد و پــرولــتــاريــاي          

 ۳۱ در   .  مسلح به زودي بروز کـرد   
اکتبر، کارگـران هـتـل دوويـل، يـا            
مقر شهرداري پاريس را مـحـاصـره    
کــردنــد و گــروهــي از اعضــاي                

. حــکــومــت را بــازداشــت کــردنــد         
خيانت و پيمان شکنـي آشـکـار از        
سوي حکومت هـمـراه بـا دخـالـت            
ــرده                ــه خ ــه ب ــردان وابســت ــد گ چــن
بورژوازي، عـامـل آزادي آن افـراد          
شد، و براي آن که در درون شـهـري       
که در محاصـره نـيـروهـاي دشـمـن           
قرار داشت زمينه اي بـراي جـنـگ      
داخلي فراهـم نشـود قـرار بـر ايـن              
گذاشته شـد کـه هـمـان حـکـومـت              

 . دوباره به کار خود مشغول شود
 ۱۸۷۱ ژانويه  ۲۸ سرانجام، به 

مي رسيم که پاريس گرسنه ناگزيـر  
گيرم تسليمي بـا  . تسليم دشمن شد

کولباري از افتـخـاراتـي کـه تـا آن            
زمان در تاريخ جـنـگ ديـده نشـده         

برج و باروهاي بي نگـهـبـان و      .  بود
رهــاشــده بــه حــال خــود، دژهــاي             
گشوده و بي مدافع، با گردان هـاي    
خــط مــقــدم و گــارد ســيــاري کــه             
سـالحـهـاي خـود را تـحـويـل داده                
بودند و خودشـان زنـدانـي جـنـگـي           

فـقـط گـارد      .  محسوب مي شـدنـد    
مـلـي بـود کـه سـالح هـا و تــوپ                   
هايش را نـگـاه داشـت و بـر پـايـه               
نوعي آتش بس با فـاتـحـان رفـتـار          

و خود فاتحان هم حتي جرئت .  کرد
نکردند با کر و فـر پـيـروزمـنـدانـه             

آنها جز اين کـه    .  وارد پاريس شوند
گوشه کوچکي از پاريس را تصـرف  
کنند، دست به هيچ کار ديگري که 
خطري در بر داشته باشد نـزدنـد، و     
آن گوشه اي کـه بـه تصـرفشـان در           
آمد پر از پارک هاي عمومي بود و   
چند روزي هـم بـيـشـتـر در آن جـا               

و در هـمـان مـدت نـيـز،              !  نماندند
ــام       ۱۳۱ خــودشــان، کــه        ــم روز ت

پـاريــس را در مــحــاصـره گـرفــتــه             
ــد، در مــحــاصــره کــارگــران            بــودن
پاريسي مسلح قرار داشـتـنـد و آن        
کارگران به شدت مراقب بودنـد کـه     

، بيرون از حد و   " پروسي"  پاي هيچ 
حدود منطـقـه کـوچـکـي کـه بـراي              
فاتح بيگانه در نـظـر گـرفـتـه شـده             

. بود، به کوچه و مـحلـه اي نـرسـد            
پيداست که کارگران پاريسـي بـراي     
اين ارتشي که سپاهيان امـپـراتـور      
در برابرش سالح بر زمين گـذاشـتـه    
بودند تا چه حد اهميت قـائـل مـي        

شدند، و ديده شد که يـونـکـر هـاي         
پروسي، که آمده بودنـد تـا عـطـش         

فـرو  انـقـالب     انتقام خود را در قلب 
بنشانند چگونه مجـبـور شـدنـد بـا          

در جايي که برايشان (  افتخار تمام 
متوقـف شـونـد و        )  تعيين شده بود
مسـلـح بـه      انـقـالب     در بـرابـر ايـن        
 !احترام بايستند

ــگ، کــارگــران              در طــول جــن
پاريس درخواستهاي زيادي عنـوان  
نکردند و فقط مي خـواسـتـنـد کـه        

. مبارزه با قدرت تمام ادامـه يـابـد       
ولي، اکـنـون کـه پـس از تسـلـيـم                  
پاريس قـرار بـود صـلـح مسـتـقـر                

،رئيس تـازه    )  (Thierشود، تي ير
حکومت، ديگر نـمـي تـوانسـت از         

تـا  .  حساب پس دادن معاف بـاشـد  
زماني که سالح در دست کـارگـران     

مـالـکـان      -بود، سلطه طبقات دارا
 –بزرگ ارضي و سـرمـايـه داران            

دائم در معرض مخاطره قـرار مـي     
بنابراين، نخستين اقدام تي .  گرفت

ير اين بود که اين سـالح هـا را از           
 ۱۸ در   .  دست کارگران خارج کـنـد  

مارس، او گروهي از سپاهيان خـط  
مقدم را مامور کرد کـه تـوپـخـانـه          
متعلق به گارد ملي را، که در طول 
مـحـاصــره پــاريـس بــا پــول مــردم            

اين اقدام .   ساخته شده بود، بدزدند
شکست خورد، پاريس يک تنه قيام 
کرد تا از خود دفاع کند و چـنـيـن        
بـود کـه جــنـگ مـيــان پـاريـس و                 
حکومت فـرانسـه  مـقـيـم ورسـاي             

Versailles) (آغاز شد. 
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(اشــاره بــه جــنــگــهــاي            -  ۱ 
ــاي      )  ۱۸۱۳ -۱۸۱۴  ــت هـ دولـ

آلماني به سرکردگي پـروس بـرضـد      
ناپلئون اول است که لخشـهـايـي از      
آلمان را به فرانسه ضميمـه کـرده و       
ــر                 ــگــر را هــم زي بــخــش هــاي دي

 . وابستگي به خودش قرار داده بود
نامي بـود کـه مـقـامـات             -  ۲ 

حکومتي به دارندگان انديشه هـاي  
ليبرال و دموکراتيک در سـال هـاي       

در .  مـي دادنـد       ۱۸۴۰ تا  ۱۸۲۰ 
، کـمـيـسـيـون ويـژه اي در               ۱۸۱۹ 

تحريـکـات و     "  آلمان ماموربررسي 
در هم "  اقدامات هاي مردم فريبان 

 . آلمان شد
ــه             -  ۳  ــن مــطــلــب اشــاره ب اي

. مضاميـن دومـيـن خـطـابـه دارد            
مارکس در آن جاپيش بيـنـي کـرده      
بود که با ضمـيـمـه شـدن مـنـاطـق            
آلزاس و لـورن بـه آلـمـان، فـرانسـه             
تشنه انتقام در صدد برخواهد آمـد  

. که با روسيه متحـد خـواهـد شـود        
 ۱۸۷۰ مارکس، در اول سپتامبـر    

ــورژ     ــه سـ ــن      (Sorge)بـ ــيـ ــنـ چـ
جنگ فعلي يکـراسـت   : "  مينوشت

بـه جــنــگ آلــمــان و روســيــه مــي             
انــجــامــد، درســت مــثــل جــنــگ           

کــه بــه جــنــگ پــروس و              ١٨٦٦ 
فرانسه انجاميد، و ايـن نـکـتـه اي         
است که پروسي هاي خرنمي بيننـد  

بـهـتـريـن     .  و نمي توانـنـد بـبـيـنـنـد         
نتيجه اي که من مي توانـم از ايـن       
جنگ براي آلمـان انـتـظـار داشـتـه           

ــيـــــن اســـــت             ــمـــ ــم هـــ .             بـــــاشـــ
در معناي حقيقي آن، "  پروسيگري"

جز به اين صورت وجود نـداشـتـه و      
نميتواند جز به صـورت اتـحـاد بـا           
روسيه و پذيرش وابستگي نوکـروار  
نسبت به آن کشـور وجـود داشـتـه             

آيا  اين جنگ، عالوه بر ايـن  .  باشد
ــالب               ــق ــر ان ــزي ــاگ ــاي ن ــام ــا، م ه
اجتماعي در روسـيـه هـم خـواهـد              

 "شد؟ 
" خــــانــــدان هــــاي                    -  ۴ 

" و" بـونـاپـارتـيـسـت      "  ،" لژيتيميسـت 
که همه سلطنت طلب "  اورلئانيست

 .بودند
جنگ بر ضـد اتـريـش را           -  ۵ 

بيسمارک، صدراعظم بزرگ پروس، 
راه انداخته بود، با اين نيت کـه در      
جريان يکپارچـه کـردن آلـمـان يـک            

پـيـروزي   .  رقيب قديمي را کناربزند
بيسمارک بر اتريش به وي اجازه داد 
که درجـهـت احـيـاءوحـدت آلـمـان              

ناپلئون  سـوم در طـول         .  اقدام کند
تعرض اتريش و آلمـان بـي طـرفـي         

بيسمارک بـه او      .  خود را حفظ کرد
وعــده داد کــه، در ازاء ايــن بــي                
طرفي، بخشي از سـرزمـيـن هـاي           

ــد                 ــده ــه وي ب ــي را ب ــمــان . دول آل
بيسمارک به اينوعده وفـا نـکـرد و          
همين عامل تيره تـر شـدن روابـط          

 . فرانسه و پروس شد

 ...مقدمه فردريش انگلس
  ٥از صفحه 


