نشر کارگری سوسياليستی

به مناسبت چهارمين سال گشت انقالب اکتبر
چهارمين سال گشت  ٥٢اکتبر ( ٧نوامبر) فرا می رسد.
هررر ررردر اوررن رگ بررارد ا مررا گر ررر م ری شررو ا اهتيررت انقررالب ىرگلتررر
رگسيه رگشن رر مری گرر گ مرا ربرار ی جربره ی عتلر مجتروک کرار رو
نيا عتيق ر می اندوشيم.
اون اهتيت گ اون جربه را می وان با ا تصار وا گ البته بسر ييرکامرو گ
يير ريق -به نحو ورون بيان اشت.
گظيفه ی مستقيم گ نا وک انقرالب رگسريه گظيفره برور گا -موکرا يرک برو ا
وعنر  :برانردا تن بقاورا ناامراق رررگن گسر ائ گ

گ ن اورن بقاورا را

رر گ

صفيه ی رگسيه ا گجو اون بربروتا ا اون ننگ گ ا اون بارد رون رمرا
هرگونه فرهنگ گ هرگونه ىيش رفت

ر کشور ما.

گ مررا ب ره حررق م ری برراليم کرره اوررن صررفيه را بس ر بررا عررا ررر گ سرررو ررر گ
جسورانه ر گ کاميابانه ر گ ىر امنه ر گ ا نق ه نار نفوذ ر و ها

لق

ر رشرها ضخيم نا عتيق رر ا انقرالب کبيرر فرانسرها کره متجراگ ا 1٥٢
سال ىيش گار شدا انجا ا اوم.
هم نارشيست هرا گ هرم مروکراق هرا

رر برور گا (وعنر منشرووک هرا گ

اس رهاا که نتاوندگان رگس اورن يرا اجتتراع بينالتللر هسرتند) بره ميراان
فوقالعرررا

ورررا

م الررر

رهرررم گ بررررهم ر برررار ی راب ررره ی برررين انقرررالب

بررور گا -موکرا يررک گ انقررالب سوسياليسررت
می گووند .طر اورن چهرار سرال

(وعن ر ىرگلتررر ) م ری گفتنررد گ

رحت اسرتنباط مرا ا مارکسريا ر اورن برار گ

حت حساب ما ر مرور جربره ی انقرالب هرا گششرته کرامالا أويرد گر ورد .مرا
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انقالب بور گا -موکرا يک را بهتر ا هر کس وگرر بره فرجرا
مررا بررا گرراه کامرروا اسررتوار گ بالانحرررا

رو رسراندوم.

ب ره سررو انقررالب سوسياليسررت ىرريش

مرررررری رگوررررررم گ مرررررری انرررررريم کرررررره اوررررررن انقررررررالب را ورررررروار چررررررين ا انقررررررالب
بور گا -موکرا يک جدا نتی کندا می انريم کره فقر مبرار

معرين واهرد کرر

که ا چه حد موفق واهيم شد ( راالمر) بره ىريش بره رگورم گ کردا بخرش اورن
گظيفه ی فوق العا عال را اجرا واهيم کر گ کدا بخرش ا ىيرگ
را برا

هاوتران

و حکيم واهيم نتو  .وند اون موضوک را نشران واهرد ا  .گلر

هتين حاال می بينيم که ر امر ا رالحاق سوسياليسرت جامعره  -بررا کشرور
گورانا رنج ود گ عق ماند  -به مياان عايت کار انجا گرفته است.
گل اگل موضوک مضتون بور گا -موکرا يرک انقرالب و مران را بره ىاوران
رسانيم .معنا اون کال باود بررا مارکسيسرت هرا رگشرن باشرد .جهرت وضري
م ل ا مثال رگشن بياگروم.
مضررتون بررور گا -موکرا يررک انقررالبا وعن ر

صررفيه ی مناسررباق اجتترراع

(نااماق گ مؤسساق) کشور ا ثار ررگن گس ائ ا ا سرگا گ فئو اليا .
وا مقارن سال  1٧1٧عترد ررون ماراهر گ بقاورا گ با مانرد ها سررگا
رگسرريه چرره بررو س سررل نتا ناررا
مررينا گض ر

ر

مررر ا ا ملررک ار گ شرريو ی اسررتفا ا

نررانا مررشه گ سررتم گررر نسرربت برره مليررت هررا .هررر وررک ا اوررن

"ا ر بو هررا اگ ورراس" را کرره برره گيروررد م ری بينيررد کرره مررا کررامالا ن را ناي ر
کررر اوم .ر

ررور

کرره ب ره جررا اسررت گفترره شررو کرره هترره ی کشررورها راريرره

هنگام که و شان انقالب بور گا -موکرا يک را ر  1٥٢گ  ٥٢٢سال ىيش
گ ا ن هم جلو ر (انگستان ر  )1٤٦٧انجا می ا ند ناي
را نا ترررا برررار گشار نرررد .کرررار کررره مرررا طررر

٥

قروبرررا

اورن ا ر بو هرا

هفتررره برررين  ٥٢اکتبرررر
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( ٧نوامبر)  1٧1٧گ انحالل مجلس مؤسسان ( ٢انووه  )1٧1١ر اون رشته
انجررا ا وررم هرراار بررار بيشررتر ا ن چيررا بررو کرره مرروکراق هررا گ ليبرررال هررا
رر برور گا (منشرووک هرا گ اس ارهرا)

بور گا (کا ق ها) گ موکراق هرا

ر عرض هشت ما حکومت و انجا ا ند.
اون رسروهاا ىرگوهراا نرسريس هرای و ىسرند گ هاملرت هراا شتشرير چروب
و را حرکرت مری ا نرد گ حرال ن کره حتر سرل نت را هرم نرابو نسرا تند! مرا
باله ی سل نت را چنان به گر روختيم که کس هرگرا چنران نکرر  .مرا سرنگ
بررر سررنگ گ شررت بررر شررت کرران ورررون سررال ناررا
(رار
مررر ا

مررر ا بررار نگشاشررتيم

رون کشورها ا ربيو انگستان گ فرانسه گ لتران هنرو ا بقاورا نارا
ررالن نشررد انررد!) .مررا عتيررق رررون روشررهها ناررا

مررر ا وعن ر

بقاوا فئو اليا گ سرگا را ر راعت به کل برانردا تيم« .مری روان مباحثره
کر » ( ر ارجره عرد ا کراف ا ا برا گ کرا ق هرا گ منشرووک هرا گ اس ارهرا
هستند که به اون مباحثراق مشرلول باشرند) کره «سررانجا » ا ا رالحاق ارضر
انقرالب کبيرر اکتبرر چره چيرا حا رو مری شرو  .مرا طالر
گرت را بر سرر اورن مباحثراق لر

کنريم وررا مرا اورن مباحثره گ ترام مباحثراق

مربوطه ی بدان را به گسيله ی مبار
گارعيررت شررد کرره مرروکراق هررا

ن نيسرتيم کره اکنرون

حو می کنيم .گل نتری روان منکرر اورن

ررر بررور گا هشررت مررا بررا مالکررينا کرره سررنن

سرگا را حفظ می نتو ندا «سا ش کر ند» گلر مرا ر عررض چنرد هفترها هرم
اون مالکين گ هم تا سنن ن ها را ا رگ سر مين رگس به کل براندا تيم.
مررشه وررا ب ری حقررور
نابرابر حقرور

نرران وررا سررتم گررر نسرربت برره مليررت هررا ييررررگس گ

ن هرا را بره گيرورد .هتره ی اورن هرا مسرائو مربروط بره انقرالب

بررور گا -موکرا يررک اسررت .فرگماوگرران موکراس ر

ررر بررور گا هشررت مررا
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ربار ی اون م ال ىرگوو می کر ند؛ حت وک کشور رار جهران نيسرت کره
اوررن مسررائو ر نا ر جهررت بررور گا -موکرا يررک ررا

ررر حررو شررد باشررد .ر

کشور ما اون مسرائو بره گسريله ی ررانون گرشار انقرالب اکتبرر را
است .ما با مشه چنان که باود شاود مبار
مليررت هررا ييررررگس جتهررور

رر حرو شرد

کر اوم گ مری کنريم .مرا بره هتره ی

رران و شرران و را منرراطق و مختررار رران

و شرران را ا اوررم .ر کشررور مررا وررک چنررين نائررت گ ىليررد گ رذالت ر نايررر
بی حقرور گ ورا نرار
ررگن گس

الحقرور

ا که بور گا

نرانا اورن با مانرد ی نفررق انگيرا سررگا گ

ملررض گ رر برور گا

کردند ذهرن گ مرعروب

ر هته ی کشورها جهان بدگن کوچک رون استثناء بدان رنگ نرو مری نردا
گجو ندار .
هته ی اون ها  -مضتون انقالب برور گا -موکرا يرک اسرت.

رد گ ىنجرا را

گوست گ ىنجا سال ىيش ا اون ىيشواوان ىيشگا اون انقالب (اگرر بره رواهيم
ا وک وک

ور مل اون طرا کل سخن گوئيم باود بره گروئيم اورن انقرالب هرا)

به مر گعد ا ند بشروت را ا ريد امتيا اق ررگن گس ائ ا نابرابر

نرانا

امتيا اق گلت فالن وا بهتان ون (وا «اندوشه ونر » گ « ورن ار » بره طرور
اعرررم) گ ا ريرررد نرررابرابر مليرررت هرررا بررره رهاننرررد .گعرررد ا نرررد گ اجررررا نکر نرررد.
نتی وانستند اجراء کنند ورا «احترا » بره «مالکيرت صو ر مقردس» مران
بو  .ر انقالب ىرگلترر مرا اورن «احتررا » ملعرون بره اورن ثرار سره برار ملعرون
ررگن گس ائ گ به اون «مالکيت صو
گل ر برررا

مقدس» گجو نداشت.

ن کرره فتوحرراق انقررالب بررور گا -موکرا يررک را برررا

لررق هررا

رگسرريه حکرريم کنرريما م ری باوسررت جلررو ر برره رگوررم گ جلررو ر رفترريم .مررا مسررائو
مربرروط برره انقررالب برررور گا -موکرا يررک را ر اثنررا را ا ر جرورران عترررو گ

٦
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ب ره مثابرره ی «محصررول فرع ر » کررار سوسياليسررت عتررد گ گارع ر گ انقالب ر -
ىرگلتار
مبار

و مان حو می کر وم .مرا هتيشره مری گفتريم رفرر ا محصرول فرعر
انقالب طبقا

است .ما می گفتريم گ ر عترو ثابرت کرر وم کره ا رالحاق

بور گا -موکرا يک محصول فرع انقالب ىرگلتر وعن سوسياليسرت اسرت.
برره جاسررت گفترره شررو کرره هترره ی کائو سررک هرراا هيلفر ونررگ هرراا مررار
چرن

هاا هيلک گوت هاا لونکه هاا ماکدگنالدهاا ورا

هرراا

ها گ وگر رهرمانان

مارکسرررريا « گ گ نرررريم» نتوانسررررتند اوررررن راب رررره ی بررررين انقررررالب بررررور گا-
موکرا يررک گ انقررالب سوسياليسررتی ىرگلتررری را رک کننررد .نخسررتين انقررالب
ضتن رشد و به انقالب گ حول می وابد .انقالب گ مسرائو انقرالب اگل را
ر جرورران عتررو حررو مری کنررد .انقررالب گ کررار انقررالب اگل را حکرريم مری نتاوررد.
مبار

گ نها مبار

است که معين مری کنرد را چره حردگ

انقرالب اگل موفرق

واهد شد به انقالب گ حول وابد.
ناا شورگ هتانا وک ا أويداق وا مااهر شکار اون حول وک انقالب به
وگر است .ناا شورگ حد اکثر موکرا يا برا کارگران گ هقانان اسرت
گ ر عين حال ال برر گسسرت برا مروکرا يا برور گائ گ ىيرداوش طررا نروون
جهان  -اروخ

موکراس وعن

موکراس ىرگلترر ورا وکترا ور ىرگلتارورا

است.
به گشار سرگان گ وکران برور گا
که ا

نبال اون بور گا

محتضرر گ موکراسر

رر برور گائ

می رگ به اطر ناکامی ها گ اشرتباهاق مر کبره ر

امرر سرا تتان نارا شرورگ مرا براران ا لعنرت گ شرنا گ اسرتهاا برر سرر مرا
به بارند .ما ريقها فراموش نتی کنيم که ناکامی ها گ اشتباهاق ما گارعا ا ورا
بررو گ وررا اسررت .گ ا رروالا مگررر مری شررو کرره ر ورک چنررين امررر ررا

ایا کرره
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برای اروخ جهان ا

است وعنی ر امر اوجا طرا ا کنون نا ود ی سرا مان

گلت ا بدگن ناکام گ اشتبا عتو کر ! ما ىيوسته ر را ا رال ناکرامی هرا گ
اشتباهاق و مان گ بهبو ان باق عتل ا ول شرورگ ا ان برار کره بسريار گ
بسيار ا حد کتال گر استا مبرار

رواهيم کرر  .گلر مرا حرق ارورم بره رو

به باليم گ می باليم که سرعا ق شررگک سرا تتان گلرت شرورگ گ بردون گسريله
شرگک گران نوون ر اروخ جهانا گران سل ه طبقه ی نوونا که ر کليه ی
کشررورها سرررماوه ار سررتم کررش اسررت گ هترره جررا ب ره سررو
ب ره سررو ىيرررگ

بررر بررور گا

ا ب ره سررو

نرردگ نرروونا

وکتررا ور ىرگلتارورراا ب ره سررو

ال ر انسررانيت ا ورروي سرررماوه گ جنررگ هررا اميرواليسررت

گررا برمری ار ا

نصي ما شد است.
مسأله جنگ ها اميرواليست گ ن سياست بين التللر سررماوه ی مرال کره
اکنررون ر هترره ی جهرران اسررتيال ار گ نرراگاور موجررد جنررگ ه را اميرواليسررت
جدوررد گ شرردود ب ری سررابقه ی سررتم مل ر گ يررارق گ رراراا گ ا تنرراق لررق هررا
نا وان گ عق ماند گ کوچک وس مشت ا

گل «راريه» استا  -اون مسأله

ا سال  1٧1٦مسأله ی اساس سياست کليه ی کشرورها کرر ی مرين شرد
است .اون  -مسأله حياق گ متراق

هرا ميليرون نفرر اسرت .اورن مسرأله ای سرت

ر بررار ی اوررن کرره وررا ر جنررگ اميرواليسررت بعررد ا کرره بررور گا

ر برابررر

اناررار مررا ن را رردارک مرری بينررد گ ر برابررر اناررار مررا ا سرررماوه ار ىدوررد
می ودا بيست ميليون نفر هالک واهند شرد (بره جرای

ميليرون نفرری کره ر

جنگ سال هرای  1٧1١ -1٧1٦هرالک شردندا ن هرم بره اضرافه ی جنرگ هرا
نضررم برره ن کرره هنررو هررم ا ترره نيافترره اسررت) گ وررا ر اوررن جنررگ
«کوچررک» م َ
ناگاور وند (اگر سرماوه ار حفرظ شرو ) شصرت ميليرون نفرر معلرول واهنرد

٤
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شررد (ب ره جررا س ر ميليررون نفررر کرره ر سررال هررا  1٧1٦ررا  1٧1١معلررول
شد اند) وا نه .انقالب اکتبر ما ر اون مسأله هم گران اروخ  -جهان
را افتتررا کررر اسررت .دمرره ی بررور گا
اس ارهررا گ منشررووک هررا گ تررام

گ ىررامنبر

ا

ا

رروان هررا گ وعنرر

موکراس ر برره ا ر ال "سوسياليسررت "

ر بور گائ شعار " بدوو جنرگ اميرواليسرت بره جنرگ ا لر " را مسرخر
مرری کر نررد .گلرر اوررن شررعار وگانرره حقيقررت منحصررر ا کررار ر مررد  -حقيقترر
نام لوبا شنا ب ىر گ ب امرانا هتره ی اورن هرا رسرت -گلر حقيقتر
بين وک نيا فرو ها فوق العرا ظرور
فرو ها فرگ می ىاشد.
معنا گ عوار

شوونيسرت گ ىاسيفيسرت  .بنيرا اورن

ل برست افشاء شرد اسرت .هرر رگ

ل گرسا را که ا

ر

کره مری گرشر

ل برست هم برد ر اسرتا برا بری رحتر

بيشتر افشاء می نتاود .بررا ميليرون هرا گ ميليرون هرا مر مر کره ر برار ی
علو جنگ ورگ گ جنگ فر ا که ر حال کوون است می اندوشندا اون حقيقرت
َمهير رگ ب ره رگ رگشررن ررر گ گاض ر

ررر گ مؤکررد ر م ری شررو کرره :ا جنررگ

اميرواليست گ ا  MNPاميرواليست که به ناگاور موج ىيداوش ن می شرو
(اگر امالء ردوم حفظ شد بو من ر اون جا گ کلته ی MNP ) 1را به هرر گ
معنرررا

ن مررری نوشرررتم )وعنررر ا اورررن گ ن نتررری ررروان جرررا ا را مبرررار

ی

بلشووک گ انقالب بلشووک رهاو جست.
برررره گررررشار بررررور گا

ا

گ ىاسيفيسررررت هرررراا نرررررال هررررا گ ررررر بررررور گا

سرررماوه اران گ فيليسررترهاا کليرره ی مسرريحيان مررؤمن گ هترره ی شررواليه هررا
انترناسيونال گ گ گ گنيم با هار

تا به اون انقالب شرنا بره هنرد .ن هرا

برررا هررري سررريالب يررريظ گ بهتررران گ اکاذوررر اورررن گارعيرررت جهررران  -ررراروخ را
 MNP -1به زبان روسى هم به معناى «جهاان» اسا و هام باه معنااى «صاح » ولاى رر سااب
امالء آن ها يکى نبور« .ه .ت)».
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نتی وانند مره لرو کننرد کرها ىرس ا
بر گان به جنگ برين برر

ردها گ هاارهرا سرال بررا نخسرتين برار

اران برا اعرال شرکار اورن شرعار ىاسرخ ا نرد :اورن

جنگ بين بر

اران را که هدفش قسيم ينائم اسرت بره جنرگ بر گران هتره ی

ملو عليه بر

اران هته ی ملو بدوو کنيم.

ىس ا

دها گ هااران سال برا نخستين بار اون شعار ا وک انتاار مربهم

گ بون به وک برنامه ی سياس رگشن گ ريقا به مبار
ستم کش حرت رهبرر ىرگلتاروراا بره نخسرتين ىيررگ
ىيررگ

ی مؤثر ميليون ها

ىرگلتاروراا بره نخسرتين

ر امرر محرو جنرگ هراا ر امرر ا حرا کرارگران کليره ی کشرورها عليره

ا حا بور گا

کشورها مختل ا ن برور گا

کره هرم

رل گ هرم جرنگش

به حساب بر گان سرماوها به حساب ما گرانا بره حسراب هقانرانا بره حسراب
حتت کشان استا مبدل گر ود.
اون نخسرتين ىيررگ

هنرو ىيررگ

نهرائ نيسرت گ اورن ىيررگ

را انقرالب

اکتبر ما با سختی ها گ شواری ها نا ود گ رنج ها ناشرنيد گ ورک سلسرله
ناکامی ها گ اشتباهاق عايت که ما مر کر شرد اورما بره سرت گر اسرت گ
ا رروالا مگررر مری شررد کرره وررک لررق عقر مانررد برره وانررد برردگن ناکررام گ برردگن
اشتبا بر جنرگ هرا اميرواليسرت مقتردر رون گ رارر

ررون کشرورها کرر ی

مين يلبه کند! ما ا اررار به اشتباهاق و ىرگا نداروم گ هشيارانه به ن هرا
ررواهيم نگروسررت ررا شرريو ی رف ر اوررن اشررتباهاق را بيررامو وم .گل ر گارعيررت
ب ره جررا

ررو بررار اسررت :ىررس ا

رردها گ هاارهررا سررال برررا نخسررتين بررار

گعرد ی «ىاسرخ ا ن» بره جنرگ برين برر
عليه هته گ هرگونه بر
اوفا می گر .
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ما اون کار را شرگک کر اوم .گ اما اون کره ورا چره مورر گ طر چره مرد
ىرگلترها

کدا ملت اون امرر را بره سررانجا

نيست .مسأله اساس

گ

واهنرد رسراند مسرأله ی اساسر

ن است که وخ ا جا کند شد گ به حرکت ر مد اسرتا

جا با شد ا را نشان ا شد است.
راوررران سررررماوه اران هتررره ی کشرررورهاا کررره «مررريهن» اىنررر را ر برابرررر
«ميهن» مروکاو گ «ميهن» مروکاو را ر برابر«ميهن» اىن گ «مريهن»
فرانسو را ر برابر «ميهن» انگليس گ يير « فاک می کنيد»ا بره سالوسر
ررو ا امرره هيررد! راورران شررواليهها انترناسرريونال گ گ گ گ نرريم گ هترره ی
ررررر بور گاهررررا گ فيليسررررترها ىاسيفيسررررت سراسررررر جهررررانا بررررا نگررررارش
«بيانيهها بال» جدود (طبرق نتونره ی بيانيره ی برال مرورن سرال  )1٧1٥بره
«طفر رفتن» ا مسأله مربوط به گسائو مبار
ا امه هيد! نخستين انقالب بلشووک نخستين

عليه جنگ هرا اميرواليسرت
د ميليون مرر رگ

مرين را

ا چنررگ جنررگ اميرواليسررت گ جهرران اميرواليسررت برره ر گر  .انقررالب هررا
ترررا بشرررروت را ا چنرررگ چنرررين جنرررگ گ چنرررين جهررران بررره ر واهنرررد

بعرررد
کشيد.

ررررون گ مهرررم ررررون گ شررروار رون گ نا ترررا ررررون کارهرررا مرررا سرررا تتان
ارتصررا

گ ىر روررا ارتصررا

برررا بنررا نرروون سوسياليسررت بره جررا بنررا

منهررد فئرررو ال گ نيترره منهرررد سرررماوه ار اسرررت .مررا ر اورررن مهررم ررررون گ
شرروار رون کررار ررو برريش ا هترره ناکررام گ اشررتبا اشررتهاوم .گ ا رروالا مگررر
می شو چنين کار را که ر مقياس جهان

ا گ

ار بدگن ناکام گ اشرتبا

انجا ا ! گل ما ن را يا کر اوم گ ر کار اجراء نيم .ا فارا ا هترين حراال مرا
به کتک «سياست ارتصا

نوون» و مران ورک سلسرله اشرتباهاق و مران را
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هقران باورد بردگن

ا ال می کنيم گ فرا می گيروم کره چگونره ر کشرور رر
ار کاب اون اشتباهاق سا تتان سوسياليا را ا امه ا .
شواری ها را حد گ حصر نيست .ما به مبار

با شرواری هرا بر حرد گ

حصررر ررو گرفتررهاوم .بيهررو نيسررت کرره مررا راا شررتنان مررا «سررنگ ررارا» گ
نتاوندگان «سياست استخوان شکن» ناميد اند .گل ما اوضا ا  -گ الارو ا حردگ
معين  -هنر وگر را که ر انقالب ضرگر است مو ته اوما که عبارق ست
ا نرررمشا امکرران لييررر سرررو گ نر
لييررر وافترره ی ابژکتير

اکتيررک ررو بررا ر ناررر گرررفتن شررراو

گ انتخرراب را وگررر نيررو برره هررد

گششته ر گران معين ا

مان ال

ر

ررور ی کرره را

مصلحت گ ييرمتکن ا ب ر ود.

مرراا کرره امررواا شررور گ هيجرران برانگيخترره بو نترران گ نخسررت شررور گ هيجرران
سياسر گ سرريس شررور جنگر را ر لررق برانگيخترره بررو وما حسرراب مری کررر وم
که بر مينه ی اورن شرور گ هيجران گظراو
(ناير گظاو

بره هتران رجره عاريم را

ارتصرا

سياس گ جنگ ) مستقيتا ا عتل سرا وم .مرا حسراب مری کرر وم گ

شاود هم بهتر است به گوئيم بدگن ن که بره انردا
می کر وم که با اگامر مستقيم گلت ىرگلتر
گلت ر را برره شرريو ی کتونيسررت

ی کراف حسراب کنريم فررض

وليرد گلتر گ و ور محصروالق

ر وررک کشررور ررر

هقرران عتل ر سررا وم.

جروررران نررردگ اشرررتبا مرررا را نشررران ا  .ورررک سلسرررله مراحرررو انتقرررال وعنررر
سرماوه ار

گلت گ سوسرياليا لراگ وافرت را انتقرال بره کترونيا را ردارک

برره بينرريم گ ن هررم بررا فعرراليت کرره سررنواق مدوررد ب ره طررول م ری انجامررد رردارک
به بينيم .باود به و

حترت هيرد کره نره برر مينره ی مسرتقيم شرور گ هيجرانا

بلکه به کتک شور گ هيجان که مولو انقالب کبير استا بر اساس ذی نفر گ
ذی عالره کر ن اشخان گ بر اساس ا و با رگان ا نخست ىو هرا اسرتوار

1٢

نشر کارگری سوسياليستی

هقرران بررين سرررماوه اری گلت ر گ سوسررياليا ررررار

را کرره ر کشررور ررر

می گير به سا ود؛ ريير اون
ورق

اون

هرا گ

ورق به کتونيا نا وک نخواهيد شدا ريير

هرا ميليرون نفرر را بره کترونيا نخواهيرد رسراند .نردگ
کامرو انقرالب بره مرا چنرين حکرم کرر

به ما چنين حکم کر اسرت .سرير عينر
است.

گ ماا که ر عرض سه چهار سال شيو ی چرر ش هرا سررو را (هنگرام
اسررت) انرردک

کرره چررر ش سرررو ال

جدوت (گر چه هنو به اندا
برره انرردا

مو تررهاوما حرراال بررا ىشررت کررار گ رررت گ
ی کراف

ی کاف با ىشت کار گ بره انردا

ريرق گ

ی کرراف مجدانرره نيسررت) برره مررو تن شرريو ی چررر ش نرروونا وعن ر

«سياست ارتصا

نوون» ىر ا تره اورم .گلرت ىرگلترر باورد بره ورک «اربراب»

محتاط گ جد گ رابو گ وک اجر عتد فررگش کرار مرو بردل شرو  -رييرر
اون

هقران را ا لحراظ ارتصرا

ورق نتی واند کشرور رر

برر رگ ىرا

و استوار کند گ ر شراو کنرون گ ر کنرار برا تر سررماوه ار (کره هنرو
سرررماوه ار اسررت) را وگررر برررا انتقررال برره کتررونيا گجررو نرردار  .رراجر
عترد فررگش گروئ

ن چنران يرا ارتصرا

اسرت کره ا کترونيا بره انردا

ی

مررين ررا سررتان گر اسررت .گلرر اوررن وکرر ا ن ضررا هاو اسررت کرره مررا را
ر نررردگ جوشررران ا ارتصرررا
سرماوه ار

رررر

هقررران بيررررگن مررری گر گ ا طرورررق

گلت به سوسياليا می بر  .ذی نف کر ن اشخان س

وليد

را باال می بر گ برا ما هم مقد بر هر چيا افااوش وليرد بره هرر ريتتر شرد
ال

اسررت .با رگرران عتررد فرگش ر ا ميليررون هررا هقرران ررر ىررا را ا لحرراظ

ارتصا

متحد می کند بردون ر ير کره ن هرا را ذی نفر سرا تها بره هرم ىيونرد

می هد گ به مرحله ی

وعن به سو شکو هرا مختلر

ا حرا گ ىيونرد ر
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و وليد سوق می هد .هم اکنون ما بره جدورد سرا مان ضررگر
ارتصررا

ررو سررت

ر سياسرت

اوررم .مررا ر اوررن مينرره موفقيررت هررا چنررد ب ره سررت

گر اوم که راست است کوچک گ جائ است گل به هرر جهرت موفقيرت بردگن
ر وررد اسررت .مررا اکنررون ر اوررن رشررته «علررم» جدوررد کررالس هيرره را برره ىاورران
می رسانيم .اگر ما با استوار گ مصر ارانه علريم بره گيرروم گ هرر گرا

رو را برا

جربه ی عتل گارس کنيم گ ا ليير گ بدوو مکرر ن چه که شرگک کر اوم
نترسرريم گ اشررتباهاق ررو را ا ررال کنرريم گ بررا رررت ر معنررا
نتائيما ر ن

ورق بره کرالس بعرد ار قراء رواهيم وافرت .مرا ترا « گر ی

حصيل » را واهيم گشراند .گرچه اگضاک گ احوال ارتصرا
اورن امرر را بسر طروالن

گ سياسر جهران

رر گ شروار ر ا ن کرر اسرت کره م لروب مرا برو .

به هر ريتت که باشد گ هر ردر هم مصائ
گ گوران ر

ن يوررسرر

گران انتقالا وعن فقر گ گرسرنگ

شرروار باشرردا مررا رگحيرره ی ررو را نخررواهيم با ررت گ کررار ررو را

به فرجا ظفرنتونش واهيم رساند.

ن .لنين
 1٦اکتبر سال 1٧٥1
رگ نامه ی "ىراگ ا"ا شتار ی ٥3٦ا مورن  1١اکتبر سال 1٧٥1

منب  :منتخ

ثار ک جلدی لنينا

فحه ١٥٥

با نووس :واشار ذری

رس اونترنتی کتاب انهhttp://www.nashr.de :
اوتو واشار ذریyasharazarri@gmail.com :
مسئول نشر کارگری سوسياليستی :واشار ذری
اروخ با نووسی13١٢ :

1٥

