یکمیتًیمیسکتابآمستردام


بیاویً
بًمىاسبتدَرَزبسرگَتاریخیی۲۲َ۹۱بٍمه!


ت آظازی ذْاُاًَی ُط کفْض ّ ُط ذلمی ضّظُائی فطاهْؾ ًفسًی ّ تا ـکٍْ ّخْز
زض
تاضید هثاضظا ِ
ِ
تؽتط ًثطزُای طْالًی ّ پُط فطاظ ّ ًفیة تَ ّخْز آهسٍاًس ّ ُط کسام تط ـاًَی
زاضًس ،ایي ضّظُا زض
ِ
ؼال  ،٤۱کَ
ت ذْز ضا زض خِاى تَ ثثت هیضؼاًٌس؛  ۹۱تِوي ها ٍِ
زیگطی ایؽتازٍ ّ ـکْ ٍِ لاه ِ
ِ
ؼال  ،۷۵کَ ُْا زل پصیط ـس ّ گل اظ ذاک تطزهیس
ـطاضٍُای آفتاب اظ ؼیاُکل ؼط ظز ّ  ۲۲تِوي ها ٍِ ِ
اظ خولَی ایي ضّظگاضاًٌس.
ت ؼتن ؼتیعی ّ ضس اؼتثسازی ّ ضُائی ترؿ زض خاهؼَی ها ـاُ ِس پیطّظیُا ،حواؼَُا
تاضید هثاضظا ِ
ِ
ت آى ـاُ ِس ـکؽتُاً ،اکاهیُا ّ ذیاًتُا ًیع
ّ زالّضیُای فطاّاى اؼت ّ هتاؼفاًَ تَ هْاظا ِ
هیتاـس.
زـوٌاى هطزم ّ آظازی ذْاُاى اظ لسضت تَ ظیط
ًگط آى اؼت کَ ُط خا
ِ
ایي پیطّظیُا ّ ـکؽتُا تیا ِ
ططق هرتلف ؼؼی کطزٍاًس
کفیسٍ ـسًس ّ یا تَ ػمة ضاًسٍ ـسًس ،پػ اظ آى تیکاض ًٌفؽتَاًس ّ تَ
ِ
زّؼتاى هطزم ّ اًمالب ظاُط ـسٍاًس ّ تیفَ تَ
لثاغ
ت ذْز ضا تاظ یاتٌس ،آًاى یا زض
هدسزى همام ّ لسض ِ
ِ
ِ
تؽیح ضس اًمالب تَ اًمالب ّ زؼت آّضزُای آى حولَ
ضیفَی اًمالب ظزٍاًس ،یا تَ طْض هؽتمین تا
ِ
کطزٍاًس ّ آى ضا تَ ـکؽت کفاًیسٍاًس ّ گاٍ حتا تاػث ـسٍاًس کَ ذیعؾُا ّ لیامُای هطزهی تا توام فسا
کاضی ّ اظ خاى گصـتگی کَ اًدام هیگیطز تَ پیطّظی ًطؼٌس.
ذیعؾ اًمالتی هطزم زض
ؼال  ٣۲تَ
ًگاُی ُط چٌس گصضا تَ اًمال ِ
ب هفطّطیت ،تَ کْزتای  ۲۲هطزاز ِ
ِ
هطزم تَ خاى آهسٍ زض ذطزا ِز ۲۲
ذیعؾ
ت زاًفدْئی زض ؼال ُ ّ ۸۲ن چٌیي تَ
تِوي  ۷۵تَ هثاضظا ِ
ِ
ِ
ت فْق اؼت.
ُوَ ّ ُوَ تیاًگط ّالؼی ِ
توام کٌؿ ّ ّاکٌؿُای طثماتی ّ ترصْق زض زّضٍُای اذیط ضژینُای ؼطهایَزاضی زؼت
آضی ،زض ِ
تَ ُط ضشالتی ظزٍاًس؛ تا ُط چَ تیفتط ًیطُّای هْلسٍ ضا اؼتثواض کٌٌس ،یؼٌی ـطیفتطیي ّ
ت اًؽاى اظ تالؾ ّ کاض
ظحوتکؿتطیي ًیطّ ( 
طبقًیکارگر) ،کَ ُوَی ُؽتی ّ آؼایؿ ّ ضفاٍ ّ ؼؼاز ِ
ت
ّ
کْـؿ آًاى اؼت ،زـوٌاى طثماتی زؼت تَ ُط خٌایت ّ تطفٌس ّ فطیثی هیظًٌس تا زاهٌَی هثاضظا ِ
ِ
هؽیط اصلی ذْز هٌحطف ؼاظًس .گاٍ زض ُن زؼتی آـکاض تا
کاضگطاى ضا هحسّز کٌٌس ّ آى ضا اظ
ِ
اهپطیالیؽن ّ تا کْزتا زؼت تَ ؼطکْب ّ کفتاض ّ ظًساى ّ ـکٌدَی آًاى هیظًٌس ّ گاٍ تا لطایف الحیل
پْـؿ
ة ـؼاضُای زضّغیي ّ ظاُطى ض ِس اهپطیالیؽتی ُواى اُساف ضا زًثال هیکٌٌس .گاٍ زض
زض لال ِ
ِ
زیي پٌاُی ّ اؼالم ًوائی ّ تمسغ ؼطهایَ ّ گاٍ تا فطیة "خاهؼَی هسًی" گاٍ "اصالذ طلثی" لصس
تحویك تْزُا ضا زاضًس.
تحمك ذْاؼتَُای صٌفی ؼیاؼی ذْز
کاضگطاى ایطاى تطای
ًٌگیي اهپطیالیؽتی ؼال ٣۲
لثل اظ کْزتای
ِ
ِ
ِ
ت کاضگطی ضا زاـت ّ
ب تْزٍ ّؼیغتطیي تفیکال ِ
هتفکل ـسٍ تْزًس ّ هثاضظٍ هیکطزًس زض آى ظهاى حع ِ
ت ًفت هثاضظٍ هیکطزًس ،پػ اظ
تحمك
کاضگطاى تا خاى ّ زل تطای
حمْق حمَی ذْز ّ هلی ـسى صٌؼ ِ
ِ
ِ
ت تی ػولی ّ پاؼیفیؽن حعب تْزٍ طثمَی کاضگط تیفتطیي صسهَ ضا زیس ّ ـسیسى ؼطکْب
کْزتا تَ ػل ِ

افؽطاى ـداع
تیطتاضاى آظازی ذْاُاى ّ تطذی
زـوٌاى آظازی تا ایدا ِز خْ ضػة ّ ّحفت ّ
ـس؛
ِ
ِ
ِ
فطهاى حعب پیچسًس ّ ًساهت ًاهَ ًٌْـتٌس تا آظاز ـًْس ،ؼکْت
ؼاظهاى ًظاهی حعب تْزٍ کَ ؼط اظ
ِ
ِ
لثطؼتاًی ضا تط خاهؼَ حاکن کطزًس.
پػ اظ آى ُط گًَْ صحثت اظ هثاضظٍ خِت زض ُن ـکؽتي آى خْ ّ ؼطًگًْگی ضژین ـاٌُفاُی یک
ضّیای زؼت ًیافتٌی ّ اتْپی للوساز هیـس؛ خْ تی اػتوازی لالة تْز ّ ضژین ُن تَ ظاُط زض آضاهؿ ّ
ثثات حکْهت هیکطز .ـاػطاى اظ ؼطزی ظهؽتاى ّ اظ تطگ ضیعاى ّ ذعاى ّ ذفت ّ تؽلین ًْـتٌس:
ت هحثت ؼْی کػ یاظی
"ّگط زؼ ِ
تَ اکطاٍ آّضز زؼت اظ تغل تیطّى
کَ ؼطها ؼرت ؼْظاى اؼت
ًفػ ،کع گطهگاٍ ؼیٌَ هیآیس تطّى ،اتطی ـْز تاضیک
چْ زیْاض ایؽتس زض پیؿ چفواىات
ًفػ کایي اؼت ،پػ زیگط چَ زاضی چفن
زّؼتاى زّض یا ًعزیک؟"
ظ چفن
ِ
آضی ،زض یک چٌیي فضای ؼٌگیي ّ ؼیاٍ ،کَ یاغ ّ ًااهیسی تط ضّحیَی کاضگطاى ،ضّـٌفکطاى ّ
الفاض هطزم ؼایَ افکٌسٍ تْز؛ ّ حعب تْزٍی ذائي ؼاظؾ طثماتی ضا پیفَ کطزٍ تْز ّ هثلغ گصاض
ؼایط
ِ
هؽالوت آهیع تَ ؼْؼیالیعم تْز .لِط اًمالتی آفتاب کاضاى ،ظًگِ تعضگِ ذْى ضا تَ صسا زض آّضز ّ
تْفاى ـکْفَ زاز ،اکٌْى زیگط ُوَ چیع زؼت یافتٌی تَ ًظط هیضؼیس ّ ایي تاض ٌُطهٌساى ؼطّزًس:
ؼط اّهس ظهؽتْى ،ـکفتَ تِاضّى
ؼطخ ذْضـیس تاظ اّهس ّ ـة ـس گطیعّى
گل
ِ
کٍُْا اللَ ظاضًس ،اللَُا تیساضًس
تْ کٍُْا زاضًس گل ،گل ،گل ،آفتاتْ هیکاضى
ت هحثت ؼْی
آضی ،زیطی اظ
ذطّؾ تثطُای زیلواى ،کَ ُوَ تَ ذْى ذفتٌس ًگصـتَ تْز ،کَ :اگط زؼ ِ
ِ
کػ یاظی ،تَ صس ـْق آّضز زؼت اظ تغل تیطّى ّ زؼتات ضا تَ گطهی هیففاضز ،اگط اؼلحلَای اظ
زؼت چطیک فسائی تَ ظهیي هیافتاز زٍُا زؼت تطای تطزاـتياؾ اظ تغل تیطّى هیآهس .پیْؼتي ّ
حضْض زذتطاى چطیک زض هثاضظٍی لِط آهیع ّ زالّضیُای آًاى ّحفت ضژین ضا صس چٌساى کطز.
لسض لسضتی حکْهت ضًگ تاذت .ـکؽتَ ـس .خای تطغ زض خاهؼَ ضا تی تاکی ّ خاى تاظی گطفت.
ـسى ظًساىُا ّ ـکٌدَُای غیط لات ِل تصْض ّ تیطتاضا ِى
ػلیضغن زیکتاتْضی افؽاض گؽیرتَ ّ پُط
ِ
ت ظًساًیا ِى
ت تیفتطی هییافت ،حواؼَی هماّه ِ
چطیکُا ّ ؼایط هثاضظیي ،هثاضظٍ اها ُط ضّظ ّؼؼ ِ
ت هثاضظاتی آظاز هیکطز ،حاال تعضگتطیي آضّظی
ؼیاؼی ؼیٌَ تَ ؼیٌَ هٌتمل هیـس ّ اًطژیُای هثث ِ

پؽط هثاضظ ّ آظازی ذْاٍ پیْؼتي تَ چطیکُا ّ هثاضظیي ّ زض زؼت
خْاًاى زذتط ّ
تؽیاضی اظ
ِ
ِ
گطفتي ؼالذ تطای خٌگیسى تا ضژین ؼطهایَزاضی ّاتؽتَ تَ اهپطیالیؽن ـاٌُفاُی ّ ؼطًگًْی آى تْز.
ؼال  ۷۸هثاضظٍ کنکن تْزٍای ـس؛ ـِطُا یکی پػ اظ زیگط زؼت تَ اػتطاض ّ تظاُطات ظزًس ،حتا
ِ
آتؿ هثاضظٍ ضا ـؼلَ
کفتاض ُط ضّظٍی خْاًاى زض ذیاتاى تاػث ًفس هطزم تَ ذاًَ تط گطزًس ،تلکَ
ِ
ّضتط کطز  ۷۵اظ ضاٍ هیضؼیس ایطاى ؼطاؼط ـْض ّ ـْق تْز ّ تالؾ تطای آظازی .ـؼاضُا ّ
ؼطّزُای اًمالب هفطّطَ ،اًمالتی کَ تَ ثوط ًطؼیسٍ تْز ،زیگط تاض ؼط زازٍ ـسًس:
خْاًاى ّطي اللَ زهیسٍ
ذْى
"اظ
ِ
ِ
اظ هاتن ؼطّ لسـاى ،ؼطّ ذویسٍ"
"یا هطگ یا آظازی!"
"آى ظهاى کَ تٌِازم ؼط تَ پای آظازی
ت ذْز ظ خاى ـؽتن اظ تطای آظازی
زؼ ِ
زاهي ّصالاؾ ضا
تا هگط تَ زؼت آضم
ِ
هیزّم تَ پای ؼط زض لفای آظازی"
ُن چٌیي ـؼاضُای خسیس زض تائیس ّ حوایت اظ حطکت اًمالتی ؼتاضٍگاى ؼیاُکل زض فضا طٌیي اًساظ
تْز" :ایطاى ضا ؼطاؼط ؼیاُکل هیکٌین!" ّ "فسائی تْ افتراض هائی!"
لثاغ زّؼت زض آهس؛ ذْز ضا تا هطزم ُن
زـوي لِاض تاظ تی کاض ًٌفؽتَ ّ زؼیؽَ چیٌی کطز ّ تَ
ّلی
ِ
ِ
ًام
ذیل
ضاٍ کطز تا تاظ تَ هْلغ تیفَ تَ ضیفَ ظًس ،تا ُعاض افؽْغ ّ ُعاض زضز
زـوٌاى هطزم تَ ِ
ِ
ِ
ب تْزٍی ذائي ّ ُوپالگی ّ ُن زؼتاى
ضُثطا ِى هطزم تَ آًاى تحویل ـسًس ،ذیاًت پیفَگاى زیطّظ حع ِ
ت تْاًائی
اهطّظیـاى غاصثاى ؼاظهاى چطیکُای فسائی ذلك ایطاى ،یؼٌی "فسائیاى اکثطیت" تا اکثطی ِ
خْاًاى آظازی ذْاٍ
ة ؼتن ضا تا تْاًؽتٌس تط ؼط ّ ؼیٌَی
ب ضژین ؼتن کاضٍ زض آهسًس ّ هطک ِ
ذْز زض ضکا ِ
ِ
ّ هثاضظ ّ کوًْیؽت تاذتٌس ّ":گْضؼتاًی چٌاى تی هطظ ـیاض کطزًس ،کَ تاظ هاًسگاى ضا ٌُْظ اظ چفن
ذْى آتَ ضّاى اؼت".
ػوط ًٌگیي ضژین خوِْضی اؼالهی هیگصضز ،ضس اًمالب صس چِطٍ ّ لثاغ
اکٌْى تیؿ اظ ؼَ زَُ اظ
ِ
ػْض کطزٍ اؼت ،زّلت پػ اظ زّلت ّ زؼتَُا ّ خٌاذُای هرتلف آهسٍاًس ّ ضفتَاًس اها ُوَ یک
ت
هٌافغ طثماتی زاـتَاًسُ ،وَ
هاُیت زاـتَاًسُ ،وَ یک هٌظْض ّ یک ُسف ّ یک
ططفساض هٌاؼثا ِ
ِ
ِ
هٌافغ اهپطیالیعم تْزًس ،آى کَ زیطّظ اصْلگطا تْزٍ اؼت اهطّظ اصالذ طلة
ت
ؼطهایَزاضی ّ زض ذسه ِ
ِ
ـسٍ اؼت ،آى کَ زیطّظ اصالذ طلة تْز اهطّظ ؼتوگط ّ زیکتاتْض اؼت.
ضژین خوِْضی اؼالهی صسهَ ُای خثطاى ًاپصیطی تَ کاضگطاى ّ ظحوتکفاى ّ هطزم ایطاى ظزٍ اؼت،
حسالل حمْق اًؽاًی اظ ظًاى ؼلة ـسٍ اؼت؛ خْاًاى تؽیاضی ضا کفتَ اؼت ،ظًساىُایؿ پُط اؼت،
اذتٌاق ّ ؼطکْب حس ّ اًساظٍای ًساضز ،فمط ّ تیکاضی تیزاز هیکٌس ،اػتیاز ذاًْازٍُای تؽیاضی ضا تَ

ذاک ؼیاٍ ًفاًسٍ اؼت ،ػسٍای اظ اًؽاىُای تا ـطف تطای گصضاى ظًسگی هدثْض تَ تي فطّـی ـسٍاًس،
ِ
چٌس هیلیْى ًفط ذاًَ ّ کاـاًَی ذْز ضا تطک ّ اظ ایطاى فطاض کطزٍاًس.
ت خاًی ّ هالی تعضگی تط ظًسگی هطزم آّاض
ضژین خوِْضی اؼالهی زض خٌگی  ۲ؼالَ تا ػطاق ذؽاضا ِ
پْـؿ آى توام ًیطُّای هرالف ضا لتل ػام کطز ّ تؼسازی ُن کَ تالی هاًسٍ ّ زض
ت
کطز ،خٌگی کَ تح ِ
ِ
ظًساى اؼیط تْزًس تا ذاتوَی خٌگ زض ؼال  ۸۵زض یک لتل ػام زؼتَ خوؼی ُوَ ضا اظ زم تیغ گصضاًس.
زض ـطایظ فؼلی ضژین خوِْضی اؼالهی هطزم ایطاى ضا تاظ زض پطتگاٍ یک ذاًَ ذطاتی خثطاى ًاپصیط
احتوال حولَی ًظاهی اهپطیالیؽتُا
زیگط لطاض زازٍ اؼت ،تا ؼیاؼتُای اضتداػی ّ ضس هطزهی ذْز
ِ
ت ظیاًثاض آى غیط لاتل هحاؼثَ ّ تصْض اؼت.
ضا فطاُن هیآّضز ،حولَای ،کَ اگط صْضت تگیطز طثؼا ِ
ت هدلػ فطهایفی اؼت ،هدلؽی کَ
ططف زیگط ُویي ضّظُا زض
اظ
تساضک ًِویي زّضٍی اًتراتا ِ
ِ
ِ
ؼایط
ظایف آًاى اظ لثل تؼییي ـسٍ اؼت ،ایي اًتراتات تی تطزیس ُن چْى
ًوایٌسگاى آى ّ ّ
پیفاپیؿ
ِ
ِ
ِ
ت ضژین تا تملة ّ اًتصاب اًدام ذْاُس گطفت.
اًتراتا ِ
کاضظاض هثاضظاتی ػلیَ
پػ ها ًَ تٌِا زض اًتراتات ـطکت ًویکٌین تلکَ ؼؼی هیکٌین آى ضا تَ یک
ِ
خوِْضی اؼالهی زض ضاؼتای ؼطًگًْی اًمالتی آى تثسیل کٌین.
هطزم ضًح زیسٍ ّ تِی
چفن
تداّظ ًظاهی ّ تحطینُای التصازی کَ زّ ِز آى هؽتمین تَ
پػ ها تا ُط گًَْ
ِ
ِ
ِ
ت اهپطیالیؽتُا زض ُط ًمطَی
زؼت هیضّز هرالف تْزٍ ّ ُؽتین،
هرالف ُط گًَْ ؼلطَگطی ّ زذال ِ
ِ
کٌاض خوِْضی اؼالهی لطاض ًرْاُین گطفتُ ،یچ گًَْ ُن
خِاى ّ ایطاى ُؽتین .ػلیَ خٌگ ُطگع زض
ِ
کاضی زض زاذل ّ ذاضج کفْض تا ػْاهل آى ًویکٌینُ ،ن چٌاى کَ تطای ؼطًگًْی ضژین خوِْضی
ت هالی
اؼالهی زض
ت اهپطیالیؽتی لطاض ًویگیطین ،اظ تْزخَُای اهپطیالیؽتی ّ اهکاًا ِ
کٌاض ُیچ لسض ِ
ِ
آًاى اؼتفازٍ ًویکٌین ،تلکَ ؼیاؼت هؽتمل ّ آظازی ذْاُاًَی ذْز ،یؼٌی تاّض ّ اتکاء تَ کاضگطاى ّ
ظحوتکفاى ضا پیؿ هیتطین ّ هؼتمسین ضژین خوِْضی اؼالهی تایس تَ زؼت ّ تَ اضازٍی کاضگطاى ّ
ت ایطاى ؼطًگْى ـْز.
ظحوتکفاى ّ تْزٍی تِی زؼ ِ

جاَدانبادیادَخاطريیحماسًآفریىانسیاٌکل!

شاوقالبی۲۲بٍمهمايسال!۷۵

گانخیس ِ
درَدبیکرانبربًخُنخفتً ِ
سروگُنبادرژیمجمٍُریاسالمی!
وابُدبادامپریالیسمَجىگٌایامپریالیستی!

زوذيبادآزادی،زوذيبادسُسیالیسم!
کمیتًیمیسکتابآمستردام

فُریً،۲۱۹۲بٍمه۹٣۱۱

